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NOTA INTRODUTÓRIA
O Projeto Educativo é entendido como instrumento onde se materializam as dimensões de uma
escola que se quer reflexiva quer reflexiva e apresenta-se como uma chave para a inovação,
partindo de uma perspetiva de sustentabilidade, “no incremento da capacidade da escola para
gerir o seu próprio processo de melhoria, em vez da dependência das prescrições externas”
(Bolívar, 2012: 22).
O projeto pode ser entendido como uma intenção sustentada pela tomada de consciência e
definição de metas a atingir. Em que meio estamos inseridos? Quem somos? O que
pretendemos? De que meios dispomos? Como faremos? Com quem faremos? Como
avaliaremos? Estas são questões fundamentais que estiveram sempre presentes na conceção
do Projeto Educativo, tratando-se este de um estudo em profundidade, que reconheceu a
importância da participação de toda a comunidade. Só desta forma conseguimos construir um
projeto que consagra uma resposta à procura da identidade do Colégio Novo da Maia. A
criação do projeto educativo está associada à definição do “código genético” que nos revela
como instituição com características e propósitos singulares. Simultaneamente, obriga-nos a
assumir uma posição autónoma e mais responsável no seio da comunidade educativa. É desta
assunção que emana a necessidade de projetar a nossa intervenção no quadriénio 2015/2019.
Com este projeto pretendemos orientar o nosso caminho para a ação, assente numa missão:
qualificar para o sucesso que permita, pela exploração de todas as nossas potencialidades, a
construção conjunta de um mundo melhor. É este verdadeiramente o nosso projeto: construir
em ambiente de liberdade, responsabilidade e solidariedade um mundo verdadeiramente
melhor. Isto para nós constituiu ponto de partida e ponto de chegada. Para além de ser o
Projeto Educativo do Colégio Novo da Maia é também o nosso projeto de vida profissional.
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CAPÍTULO I
CARACTERIZAÇÃO DO COLÉGIO

1. HISTORIAL DO COLÉGIO
O Colégio Novo da Maia é um estabelecimento de Ensino Particular, a funcionar desde o dia
12 de setembro de 2001, tendo atualmente três polos, que servem valências educativas
diferenciadas.
O polo I foi inaugurado a 13 de outubro de 2001 e nele funcionam a Creche e o Pré-Escolar.
Está legalizado pelo Ministério da Educação através do alvará nº 68 da DREN, de 14 de
janeiro de 2002, e pelo Ministério da Segurança Social, através do alvará nº 03/2002, de 18 de
março de 2002. O polo II, foi inaugurado a 1 de julho de 2005 e abrange todo o Ensino Básico.
Referente ao processo nº 8225, este espaço funciona ao abrigo do alvará nº 1847/05
concedido pela DREN, em regime de Paralelismo Pedagógico.
O Polo III foi inaugurado dia 2 de maio de 2012 e nele funciona, desde o 12 de setembro de
2011, o Ensino Secundário. Foi legalizado pelo Ministério da Educação e da Ciência através de
despacho do Senhor Diretor Regional, exarado em 30 de abril de 2012, sendo concedida,
também, a autorização definitiva de funcionamento dos cursos Científico-Humanísticos, de
Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais.
A existência do Colégio encontra-se devidamente reconhecida a nível ministerial e concelhio,
na sua capacidade de gestão educativa, financeira e organizacional, em regime de autonomia
pedagógica.
O Colégio Novo da Maia teve a sua génese na vontade de construir um projeto de educação
diferente, alicerçado na qualidade educativa, recursos humanos e nas estruturas físicas.
Iniciou-se com uma população de três dezenas de alunos, distribuídos por Creche e PréEscolar. No ano seguinte, o Colégio conseguia a abertura da primeira turma do 1.º Ciclo do
Ensino Básico (CEB), perfazendo um total de 75 alunos. Em setembro de 2005, dá-se a
abertura do Polo II, destinado aos 1.º, 2.º e 3.º CEB, com o funcionamento de duas turmas do
1.º ano (do 1.º CEB), e com turmas únicas dos 2º,3º e 4º anos. É também neste ano que o PréEscolar aumenta para duas turmas dos 2 aos 5 anos. No início do ano letivo 2006/2007, o
Colégio inicia o 2.º CEB (5º ano) com um total de 36 alunos. No ano letivo de 2008/2009
iniciou-se o 3.º CEB e, em cada ano de escolaridade do 1.º CEB, passaram a existir duas
turmas. No ano letivo 2011/2012, iniciou-se o Ensino Secundário com os cursos CientíficoHumanísticos, de Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades
e Artes Visuais.
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1.1. Situação Geográfica
O Colégio Novo da Maia situa-se no Monte Penedo, freguesia de Milheirós, concelho da Maia.
A Maia é uma cidade portuguesa, localizada na região Norte de Portugal. Faz parte da Área
Metropolitana do Porto, que é composta pelos municípios da Maia, Arouca, Espinho,
Gondomar, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, S. João da
Madeira, Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. A cidade da Maia é sede de um
pequeno município com 83,2 km2 de área, subdividido em dez freguesias após a
reorganização administrativa de 2013 (Águas Santas, Castêlo da Maia, Cidade da Maia,
Folgosa, Milheirós, Moreira, Nogueira e Silva Escura, Pedrouços, S. Pedro Fins e Vila Nova da
Telha), com uma densidade populacional de 1 630,4 hab./km².
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Com uma população residente de 135.306 habitantes (Censos 2011), a Maia é um dos
concelhos mais dinâmicos da Grande Área Metropolitana do Porto. O concelho da Maia
estabelece limites territoriais com Matosinhos, Vila do Conde, Trofa, Santo Tirso, Valongo,
Gondomar

e

Porto,

encontrando-se

numa

situação

privilegiada

em

questões

de

acessibilidades, já que é servida por duas autoestradas, A3 e A4, pelo itinerário complementar
nº. 24, por duas linhas de metro (B e C), por três linhas ferroviárias principais (Póvoa de
Varzim, Guimarães e Minho) e pela Via de Cintura Interna, no que se refere ao transporte
terrestre. O Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro, situado em Pedras Rubras, bem
como o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz garantem as acessibilidades em transportes
aéreos para o concelho, para a Área Metropolitana do Porto e para a região Norte.

1.2. Caracterização do Meio Social, Económico e Cultural
No concelho da Maia, foram criadas infraestruturas inovadoras para o desenvolvimento
educativo, social, desportivo, cultural, económico e ambiental. Atualmente, existe uma
significativa rede de escolas públicas que abrangem todos os ciclos de escolaridade. Do ponto
de vista social, a construção de habitação social, de iniciativa municipal, resultou da
necessidade de responder, no mais curto espaço de tempo, às carências habitacionais.
O concelho da Maia tem vindo progressivamente a aumentar o seu leque de oferta desportiva e
cultural.
A política ambiental seguida permitiu colocar o Município na linha da frente em termos de
ambiente e qualidade de vida. A aposta na Educação Ambiental levou à criação do Ecocentro
da Folgosa e do Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta e o Parque de Avioso.
No que reporta a zonas/instituições de cultura e lazer, a Maia oferece um vasto leque de locais
para as diversas faixas etárias: o Estádio da Maia (um espaço multiusos no qual se pode
assistir a espetáculos desportivos e musicais), a Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de
Carvalho, o Parque Zoológico da Maia, o Museu de História e Etnologia da Terra da Maia, o
Complexo Municipal Casa do Alto, o Fórum Jovem, o Fórum da Maia, Complexo de Educação
Ambiental da Quinta da Gruta, Conservatório de Música da Maia e Centro de Estudos da
Ruralidade. Este concelho tem também investido em vários Complexos Municipais de Piscinas
nas freguesias de Águas Santas, Folgosa e Gueifães.
O Instituto Superior da Maia (ISMAI), fundado em 1991, é um estabelecimento de ensino
superior particular e surge no concelho para dar resposta às necessidades do mercado
carecido de recursos qualificados.
Do ponto de vista socioeconómico, verificou-se no concelho da Maia, uma notória evolução dos
setores de atividade. Os setores terciário e secundário têm vindo a registar acréscimos
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significativos, sendo o primeiro o mais representativo do concelho, sendo o setor primário o
mais residual. O parque empresarial da Maia teve um aumento significativo. Na freguesia de
Moreira da Maia, está implementada uma vasta zona Industrial, ampliada com o TECMAIA, que
usufrui da proximidade do aeroporto internacional Francisco Sá Carneiro. Atualmente, a Zona
Industrial da Maia I ocupa parte de quatro freguesias (Maia, Gemunde, Moreira e Barca),
constituindo um polo de emprego para a população residente.
Tem vindo a verificar-se, nos últimos anos, um ligeiro decréscimo na taxa de analfabetismo da
Maia, ligeiramente inferior à que se verifica na Área Metropolitana do Porto e à da Região
Norte. O concelho da Maia apresenta uma reduzida taxa de analfabetismo não impedindo que,
em termos relativos, seja ligeiramente superior à verificada na Área Metropolitana do Porto.
Na área de intervenção social tem-se assistido ao desenvolvimento de diferentes projetos de
intervenção comunitária, como o Programa Especial de Realojamento (construção de
habitações sociais), Programa Ser Criança e o Programa Integrado de Educação e Formação
(combate ao abandono escolar precoce).

1.3. Caracterização da Freguesia de Milheirós
A freguesia de Milheirós possui uma área de 3,42 Km2, e cerca de 5000 hab. (em 2001) e
densidade de 1710 hab/Km2 aproximadamente. Situa-se a 6 km de distância da cidade do
Porto. Esta freguesia é atravessada pelos rios Leça e Almorode. As gentes de Milheirós
dedicaram-se ao cultivo do milho, tendo derivado, provavelmente, daí o seu topónimo
“Milheirós”. Foi no reinado do Cardeal D. Henrique que esta terra se terá constituído como
freguesia. Apesar do surto industrial que tem atingido a freguesia, esta mantém, ainda, grandes
espaços dedicados à atividade agrícola. Esta freguesia possui uma Igreja, algumas habitações
solarengas, pequenas pontes de pedra, casas rústicas, alfaias agrícolas e ainda alguns
moinhos do século passado, que formam o património histórico desta freguesia.
Milheirós sofreu, nos últimos anos, uma transformação muito significativa, passando da
ruralidade para o urbanismo devido, essencialmente, à abertura de novas vias e à construção
de novas urbanizações, umas realizadas por iniciativa da Câmara Municipal, outras por
particulares. No que respeita ao tipo de construção, verifica-se a predominância de vivendas e
apartamentos. As mais de cem empresas aqui instaladas (fiação, confeção, móveis,
serralharia, embalagens, enchidos, entre outras), bem como a prestação de serviços em
termos de restauração, oficinas auto e comércio em geral, absorvem toda a mão-de-obra
disponível. Nesta freguesia predomina o setor secundário.
Atualmente, embora a agricultura não tenha qualquer peso na vida socioeconómica da
população, é visível a quantidade de “casas de lavoura” e “senhoriais” espalhadas pela
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freguesia. Os arruamentos que permitem o acesso ao Colégio Novo da Maia estão em boas
condições de conservação.
Na freguesia de Milheirós existe a Escola Dramática Musical de Milheirós, o Inter de Milheirós
Futebol Clube e o Rancho Folclórico Infantil de Milheirós, criado em 1992. Milheirós possui
duas escolas do 1.º CEB (Escola Agra 1 e a Escola nº 10) e uma Pré-Primária. Existe ainda um
Jardim de Infância, na Rua Vessada, pertencente à Câmara Municipal da Maia e o Jardim de
Infância do Cruzeiro.
Para a terceira idade existe um Centro de Dia – Casa do Pinheiro – pertencente à Santa Casa
da Misericórdia. Para o apoio a crianças com Necessidades Educativas Especiais, encontra-se
em funcionamento nesta freguesia a instituição “Criança Diferente”. Existe também um centro
de reabilitação para os doentes com patologias raras em funcionamento nesta freguesia, a
instituição Raríssimas .
O novo edifício da Junta de Freguesia oferece ainda uma variedade de espaços que serve toda
a comunidade: um auditório com capacidade para cerca de cem pessoas e uma biblioteca.

1.4. Recursos Humanos
1.4.1. DIREÇÃO
A direção do Colégio Novo da Maia é constituída por dois diretores pedagógicos que assumem
também a direção administrativa e financeira – Marina Pinto e David Pinto.

1.4.2. OS ALUNOS
O Colégio Novo da Maia integra, atualmente, cerca de 950 alunos distribuídos pelos serviços
de Creche, Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB e Secundário.
Constatou-se uma mudança muito acentuada desde o início do ano letivo 2001/2002 até à
data atual, tanto em número, como nas próprias faixas etárias, tendo-se observado uma
entrada significativa de alunos no início do ano letivo 2005/2006, o que permitiu a duplicação
das salas ao nível do Pré-Escolar e Creche. No início do seu funcionamento (no ano letivo de
2001/2002), a população alvo era de apenas 27 crianças nas valências de Creche e PréEscolar.
A mudança significativa na filosofia de integração e admissão de novos elementos
nesta

unidade

organizativo-educacional,

fenómeno

que,

nos

primeiros

anos,

se

consubstanciava num mecanismo de recomendação familiar e/ou de amizade. Atualmente,
esta situação prende-se com o reconhecimento institucional que o Colégio tem vindo a adquirir
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nos mecanismos oficiais, assumindo-se como um marco de referência na educação no
Concelho da Maia, no distrito do Porto, bem como a nível Nacional.

Creche

Pré-Escolar

1.ºCEB

2.ºCEB

3.ºCEB

Secundário

Total Alunos

2001/2002

27

--

--

--

--

27

2002/2003

71

25

--

--

--

96

(…)
2006/2007

52

147

150

36

--

--

385

2007/2008

54

153

176

84

--

--

467

2008/2009

53

153

202

76

36

--

520

2009/2010

51

152

204

88

72

--

567

2010/2011

52

152

199

103

107

--

613

2011/2012

53

147

225

101

119

35

680

2012/2013

44

149

248

111

127

74

753

2013/2014

50

143

272

129

143

117

854

2014/2015

51

149

284

152

147

132

915

2015/2016

52

144

269

150

176

157

948

2016/2017

47

134

264

159

186

160

950
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1.4.2. PESSOAL DOCENTE
Pretende-se que o pessoal docente e não docente do Colégio Novo da Maia seja de referência
e que proporcionem uma oferta educativa de acordo com a filosofia e os valores que sustentam
este Projeto Educativo. O perfil de seleção na escolha cuidada de cada profissional que
colabora e integra a equipa, tem tornado possível um desenvolvimento coerente e eficaz de um
saber ser, saber estar e saber fazer na Educação. De modo a consubstanciar este cuidado e
esta exigência, são disponibilizados para o efeito dispositivos de excelência na seleção e no
recrutamento de pessoal. Neste momento, encontram-se a cumprir funções de docência no
Colégio nove educadores de infância, coadjuvados por dois professores de enriquecimento
curricular (expressão musical/dramática e Inglês), vinte e cinco professores do 1ºCEB (doze
professores titulares de turma e doze professores de áreas coadjuvadas e quatro de sala de
estudo), quarenta e sete professores do 2.ºCEB, 3.ºCEB e ensino secundário, três
coordenadores de departamento e três coordenadores pedagógicos.
O 1.º CEB dispõe ainda de Salas de Estudo que funcionam em parceria com os Professores
Titulares de Turma. Os 2.º e 3.º CEB dispõem de duas salas de Estudo, as quais são
asseguradas, de preferência, por professores do Departamento de Línguas e Ciências Sociais
e Humanas e do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; pelos Professores
das diferentes Áreas Curriculares.
Todos os docentes do Colégio Novo da Maia possuem o grau de licenciatura ou mestrado,
sendo as suas idades compreendidas entre os 26 e os 46 anos. Na sua maioria habitam em
concelhos limítrofes.

Quadro Pessoal Docente
2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Pré-Escolar

9 (11)*

9 (12)*

9 (12)*

9 (12)*

9 (12)*

1.º CEB

12 (18)*

12 (20)*

12 (22)*

12 (23)*

12 (24)*

29

33

42

45

46

2.º e 3.º CEB
e Secundário
* Inclui professores de áreas transversais e que também colaboram noutros ciclos / valências)

1.4.3. PESSOAL NÃO DOCENTE
Estes agentes educativos trabalham em parceria com os docentes e executam tarefas
de auxílio na preparação, organização e execução de atividades. A maioria do pessoal não
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docente possui como habilitações literárias o 12.º ano de escolaridade e o curso de formação
profissional. Uma minoria, apresenta o grau de licenciado.
Os vinte e dois elementos que constituem o corpo não docente têm idades
compreendidas entre os 22 e os 48 anos, embora a sua maioria esteja no intervalo de 25 / 35
anos. Quanto ao género, o pessoal não docente é constituído 26 elementos do sexo feminino e
2 do sexo masculino e a grande maioria habita no próprio concelho.

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

18

23

24

27

28

1.4.4. PESSOAL ADMINISTRATIVO
A equipa administrativa é constituída por um coordenador dos serviços administrativos,
técnicos administrativos, gestores financeiros e um advogado que presta apoio jurídico.

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

11

11

12

14

14

1.4.5. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
O Colégio Novo da Maia tem ao seu serviço alguns colaboradores de apoio aos serviços
existentes e que funcionam como técnicos especializados, em áreas como a Psicologia, a
Nutrição, a Terapia da Fala e a Educação Especial. Todos os colaboradores desta unidade
educativa são detentores de habilitação superior.
O Serviço de Educação e Apoio Especializado (SEAE) é constituído por quatro psicólogas da
educação (duas das psicólogas possuem também o título de psicologia clínica e da saúde) e
uma docente de educação especial.
2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

3

3

5

9

8
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1.5. Infraestruturas do Colégio
Implantado num terreno de 12300m2 de área, o Colégio Novo da Maia desenvolve a sua
atividade em três edifícios/polos distintos:


Um edifício – polo I, com 1800m 2 de área coberta, disposta em 3 pisos, onde
funcionam os serviços de Creche e Pré-Escolar;



Um edifício – polo II, com cerca de 5000m 2 de área coberta, disposta em 6 pisos, onde
funcionam os 1.º, 2.º e 3.º CEB. Este edifício dispõe de elevador e caixa de escadas.



Um edifício – polo III, com 4200 m2 de área, com 1670m 2 de área coberta, disposto em
5 pisos onde funcionam os serviços do Ensino Secundário. Este edifício dispõe de
elevador e duas caixas de escadas.

Edifício I – afeto ao desenvolvimento dos serviços da Creche e Pré-escolar, apresenta:


O piso -1 é constituído por um polivalente e respetivas estruturas de apoio - balneários
e sanitários, uma sala de música, um espaço destinado ao ateliê de Culinária e Oficina
das Ciências, uma arrecadação, refeitório de apoio aos dois anos e ao Pré-Escolar e a
cozinha que constitui um espaço unificador entre os dois polos;



No piso 0 encontra-se a entrada principal, a secretaria/receção, sete salas de Creche copa de apoio, refeitório de apoio à sala do ano, berçário – dormitório, berçário – sala
de atividades, sala de 1 ano, duas salas de 2 anos, quatro salas de Pré-Escolar - duas
de 3 anos, duas de 4 anos, cinco instalações sanitárias, uma sala de reuniões para os
Educadores, uma sala de isolamento e um vestiário dos funcionários;



Ao nível do piso 1, é possível encontrar duas salas 5 anos e a biblioteca/ludoteca que
serve de apoio a todo à Creche e Pré-Escolar.



Neste edifício, afetos aos serviços de Creche e Pré-Escolar, existem espaços
exteriores de suporte às atividades aí realizadas: dois parques infantis, pátios e jardins.
Salienta-se que cada sala de 2 e 3 anos tem um espaço exterior privativo com uma
área aproximada de 25m 2. As salas dos 4 anos dispõem de um espaço comum com
uma área aproximada de 50m 2, bem como as salas dos 5 anos.

Edifício II – afeto ao desenvolvimento dos serviços do Ensino Básico:


O piso -3 é ocupado por um pavilhão gimnodesportivo, balneários de suporte e duas
arrecadações para material de educação física;



O piso -2, é constituído por uma sala do aluno e uma sala de estudo autónomo;



No piso -1, encontra-se o refeitório de apoio a todo o ensino básico, com cerca de
350m2, o bar, a biblioteca/Cri@rt(e) Classroom, instalações sanitárias para alunos, uma
casa de banho adaptada a pessoas com mobilidade reduzida, vestiários para
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funcionários, um gabinete para a responsável pelos serviços da cozinha, uma
reprografia, uma lavandaria, uma arrecadação para armazenamento de alimentos, a
cozinha, que faz interface com o edifício do Pré-Escolar e um corredor que liga os dois
edifícios;


Ao nível do piso 0, encontramos os Serviços Administrativos do Colégio / Receção /
Secretaria, nove salas de aula, enfermaria e sala dos professores. Verifica-se ainda a
existência casas de banho para docentes e alunos, uma e uma arrecadação;



No piso 1, encontramos nove salas de aula, uma sala de professores, instalações
sanitárias para alunos, uma arrecadação de material de limpeza e o Arquivo Histórico;



No piso 2 encontramos sete salas de aula, Gabinete do SEAE, sala da direção, dividida
em três gabinetes distintos, equipada com duas casas de banho. Dispõe, ainda, de
instalações sanitárias para alunos, dois gabinetes para atendimento aos encarregados
de educação e uma sala de apoio à informática.



Todas as salas de aula do polo II estão equipadas com cacifos individuais para alunos,
lavatórios, quadros interativos e computadores com ligação à internet;



Este edifício é servido por três grandes espaços exteriores: um pátio coberto, um pátio
descoberto com ligação ao parque infantil do polo I e um campo de jogos de relva
sintética com as medidas tipificadas para várias atividades desportivas (futsal,
basquetebol, andebol, ténis, voleibol), bancadas, um balneário de apoio, um espaço
verde onde se localiza a Horta Pedagógica e outro espaço verde com equipamentos
destinados a atividades físicas. Ainda no exterior, este edifício conta com um parque de
estacionamento ao nível do piso 0.

Edifício III – afeto ao desenvolvimento dos serviços do Ensino Secundário:


Piso 0:
Bloco A: é constituído por uma secretaria; sala de atendimento; bloco sanitário público com WC para pessoa com deficiência motora; balneários, masculinos e femininos, para
alunos e para professores; área técnica e arrecadação;
Bloco C: é constituído pelo pavilhão;



Piso 1:
Bloco A: acessos verticais - escadas e elevador; sala de professores; balneários masculino e feminino, para pessoal não docente; loja de vestuário; arquivo; sala de
convívio para alunos;
Bloco B: acessos verticais - escadas; cantina/bar; copa de apoio ao bar; despensa
alimentar; compartimento refrigerado; cozinha; sanitário - masculino e feminino;
sanitário para apoio a pessoas com deficiência motora; acesso direto ao exterior - zona
de serviço; auditório;
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Piso 2:
Bloco A: acessos verticais - escadas e elevador; biblioteca/laboratório; bloco sanitário masculino e feminino; bloco sanitário - com WC para pessoa com deficiência motora;
arrumo;
Bloco B: portaria/entrada; acessos verticais por escada;



Piso 3:
Bloco A: acessos verticais - escadas e elevador; 5 salas de aula; 1 laboratório; bloco
sanitário masculino - inclui sanitário para pessoas com mobilidade reduzida; arrumo;
acesso direto ao exterior, recreio sobre a cobertura do pavilhão e cantina;



Piso 4:
Bloco A: acessos verticais - escadas e elevador; 5 salas de aula; 1 laboratório; bloco
sanitário feminino - inclui sanitário para pessoas com mobilidade reduzida; arrumo;
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2. SERVIÇOS
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 comunidade1, 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.2
É determinante o carácter pluri-inter-transdisciplinar3 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 mudança 4:, pressupondo a redefinição dos
pedidos de intervenção/sinalizações no sentido da responsabilização ou envolvimento

1

DGE, 2013.

2

DGE, 2013, p. 18.

3

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.
4

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).
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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.

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. 5Os 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 CEB, 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;

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).
5

DGE, 2013, p. 18.
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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.

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:
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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;



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;
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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 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 orientar 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.

Página 24 de 86

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.
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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;



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 projetos e atividades de educação alimentar:


Heróis da Fruta – pré-escolar



PASSEzinho – Pré-escolar
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“Lanches Saudáveis – Sempre a Somar!” – 1.ºCEB



PASSE – 1.º 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.
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.
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EQUIPA
Deste serviço fazem parte os Professores de Educação Física do Colégio. 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.

3. OFERTAS EDUCATIVAS
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

1.º

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 1.º CEB beneficia das seguintes ofertas
complementares:
Filosofia para Crianças
Projetos Interdisciplinares: Cri@rt(e) Classroom
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Inglês (Certificação – Exames de Cambridge)
No 2.º e 3.º CEB, as atividades de enriquecimento curricular estão afetas ao Inglês
suplementar e clubes gratuitos: Clube de fotografia, Clube de Artes, Clube das Ciências, Clube
da Matemática 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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Distribuição das ofertas educativas por Ciclo de Ensino
Creche

Pré-Escolar

1.º CEB

2.º CEB

3.º CEB

Secundário

Cri@rt(e) Classroom
Projetos
Interdisciplinares
Expressão e
Educação FísicoMotoras
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
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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 2.º e 3.º CEB), 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.
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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,
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 3.ª 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 2.º 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 1.º CEB, 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.
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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 1.º
CEB, Educadoras e Professores Titulares das turmas envolvidas, 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 CEB 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
A Formação Cívica pretende o desenvolver a consciência cívica dos alunos, como elemento
fundamental no processo de formação de cidadãos responsáveis, críticos, ativos e
intervenientes, com recurso, nomeadamente, ao intercâmbio de experiências vividas pelos
alunos e à sua participação, individual e coletiva, na vida da turma, da escola e da comunidade.
O trabalho a desenvolver no âmbito da Formação Cívica não deve ser entendido como um
acréscimo de conteúdos uma vez que esta área permite o cruzamento dos mesmos com uma
dimensão humana e social.
Esta área é trabalhada de forma interdisciplinar e transversal. Cada diretor de turma planifica
atividades de acordo com o ano de escolaridade que leciona onde se enfatiza:
Página 33 de 86

• O treino de competências com vista ao exercício da cidadania e a promoção de regras de
convivência e a prática do respeito mútuo;
• A proposta de momentos de reflexão conjunta sobre a escola e a comunidade em que esta
está inserida;
• A necessidade de reconhecer na escola o grande laboratório do exercício da cidadania
• O fomentar de situações em que os alunos se expressem e tomem decisões baseadas nos
valores de solidariedade e respeito pela diferença.
• O contributo para a formação de cidadãos autónomos, interventivos e civicamente
responsáveis.
• A necessidade de se desenvolver o espírito crítico proporcionando situações de expressão e
de opinião, de tomada de decisão com respeito pelos valores da liberdade e da democracia;
• A capacidade de dotar os alunos de competências que os ajudem a fazer opções e a tomar
decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental;
• A valorização da(s) cultura(s) e o fomento da descoberta e o gosto pelas tradições e pelo
património;
• A necessidade da aquisição de conhecimentos para a compreensão do funcionamento da
sociedade e das instituições.

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
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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.

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 constituirse 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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Distribuição de Projetos por Ciclo de Ensino
Creche

PréEscolar

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
DECOJovem
"No poupar esta o
ganho"
Parlamento dos
Jovens
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 ano 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.

Página 38 de 86

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
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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.
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”;
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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.
Este projeto da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda vai ao encontro dos objetivos e
temas definidos no Referencial de Educação Financeira promovido pelo Plano Nacional de
Formação Financeira e pelo Ministério da Educação e dá resposta à necessidade de formação
sentida pelos professores que, viram a educação financeira ser incluída no âmbito
do curriculum nacional.

PARLAMENTO DOS JOVENS
O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos
jovens dos 2.º e 3.º CEB 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 em três partes, da qual 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 CEB; 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 “Geração Euro”, 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.
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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.

PIHU
PIHu - Projeto Interdisciplinar de Humanidades - "Não nos cortem o PIHu!"
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
proporcionam a toda a comunidade um momento reflexivo sobre os temas desenvolvidos no
Dia Internacional dos Direitos Humanos celebrado anualmente a 10 de dezembro.

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
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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.
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.
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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:
- sensibilizar toda a comunidade educativa para a prática do Voluntariado como expressão de
cidadania ativa;
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- 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.
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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
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 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.

Clube da Matemática
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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.
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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 /Complemento Curricular

As atividades extracurriculares/complemento curricular 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
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Patinagem
Ténis de Mesa – oferta de escola
Xadrez
Academia de Línguas
Robótica
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4. REDES E PROTOCOLOS
4.1. Programa de Estágios
O Desenvolvimento Vocacional Académico e Profissional assume um relevo fundamental
quando, na Filosofia do Colégio Novo da Maia, se acolhem um conjunto de jovens estagiários
em vários níveis da sua formação académica e profissional. O exercício profissional numa
Instituição Educativa que se pauta pelo rigor, pela exigência e pela qualidade dos seus serviços
e dos recursos humanos que enquadram os seus quadros, contém exigências e
responsabilidades que, pela sua complexidade, requerem elevados níveis de formação, de
aquisição de competências socioprofissionais e implicam que a formação académica seja
complementada por uma formação prática em contexto laboral.
Consciente da importância da formação inicial e da vivência de boas práticas por parte dos
profissionais que exercem a sua profissão junto de Instituições Educativas, o Colégio promove
o acompanhamento e a orientação de estágios curriculares e/ou profissionalizantes.
Para o desenvolvimento desta iniciativa são estabelecidos protocolos de parceria e
colaboração com a Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, a Escola Superior de
Educação do Porto, o Instituto Universitário da Maia, o Instituto Politécnico da Maia, a
Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto, o Instituto de Estudos
da Criança da Universidade do Minho, a Faculdade de Desporto da Universidade do Minho, a
Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, Instituto de
Educação e Desenvolvimento (INED), Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o
Centro de Emprego em diferentes níveis académicos, nas áreas de: Educação de Infância;
Professores de 1º CEB; Auxiliares de Ação Educativa; Professores de Educação Física;
Psicologia; Nutrição e Enfermagem.
O estágio tem um caráter profissionalizante, pelo que deve sempre contemplar vertentes de
desempenho e de conhecimento, consoante as respetivas tipologias. Um estágio académico
tem por objetivo possibilitar a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo da parte
escolar do respetivo curso e colocar o estagiário perante as situações do quotidiano da praxis
institucional, designadamente o diálogo com os elementos da comunidade educativa, a
legislação que enquadra a sua atividade e todos os outros intervenientes no processo,
incluindo os aspetos deontológicos. Apresenta uma duração e assiduidade variáveis de acordo
com o estipulado pela entidade supervisora.
Os estágios Profissionais assumem como objetivo o aprofundar e consolidar o estipulado nos
objetivos dos estágios académicos, com enfoque na autonomia e responsabilização do
estagiário nas diferentes funções desempenhadas na instituição educativa. Têm duração e
assiduidade mínimas exigidas de nove meses, quando enquadrados no IEFP ou de um ano, de
acordo com a categoria profissional (o estágio de psicologia regulamentado para entrada na
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ordem e exercício profissional como psicólogo regulamenta-se por número de horas e não
meses de estágio).
Os estágios académicos decorrem do protocolo estabelecido entre a Direção do Colégio Novo
da Maia e cada uma das Entidades que propõe o estagiário, sendo a seleção do estagiário
efetuada pela entidade e sujeita a consentimento por parte da direção do Colégio. Os estágios
profissionais carecem de um processo de candidatura e seleção por parte da direção do
colégio, sendo que esta contempla a análise da carta de candidatura com pré-projeto de
estágio, certificado de habilitações e curriculum.
A orientação dos estágios fica a cargo do Orientador de Estágio na instituição educativa. Cabe
exclusivamente aos funcionários com vínculo contratual ao Colégio o desempenho das funções
de Orientador de Estágio, zelando pela vivência da filosofia institucional. O número de
orientações de estágios é variável de acordo com a função desempenhada e a legislação em
vigor de cada carreira. De forma breve e básica cabe ao orientador a confirmação da
assiduidade do estagiário e a certificação do aproveitamento do estagiário, mediante a
apresentação de relatório de atividades.
A Direção do Colégio reserva-se o direito à cessação de um estágio se se verificar quebra de
sigilo profissional ou incumprimento injustificado do projeto de estágio.

4.2. Protocolos
O Colégio Novo da Maia, ao longo da sua existência, tem estabelecido diferentes protocolos e
parcerias com diversas instituições de renome, que lhe permita proporcionar à sua comunidade
educativa, em especial aos seus alunos e corpo docente, a possibilidade de realizar ações de
formação contínua e especializada, assim como o acesso a outros recursos em prol do bemestar e promoção do sucesso educativo. Entre as diversas instituições destacam-se a Escola
Superior de Educação do Porto; Escola Superior de Educação Paula Frassinetti; Acordo de
protocolo e parceria entre colégios do Porto e a Faculdade de Educação e Psicologia da
Universidade

Católica

Portuguesa;

Knightsbridge

–

examination

&

training

centre;

Conservatório de Música do Porto; Fórum Cultural de Gulpilhares; Fundação de Serralves;
Ordem dos Psicólogos; Comissão Pedagógica e Centro de Formação da Maia; Centro de
Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos; FC Porto – Dragon Force; Centro de
Dança do Porto; Solinca – Health & Fitness Club; Academia Pedro Sousa; Multiway; Futebol
Clube de Inter de Milheirós.
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CAPÍTULO II
1.CONCEÇÃO DE ESCOLA
Ao longo dos tempos, a conceção de Escola tem vindo a sofrer alterações, de uma Escola
baseada no paradigma positivista, no qual o aluno era um “mero objeto” e o professor, detentor
de todo o saber, passou-se para uma Escola aberta e democrática, na qual o aluno assume um
papel determinante em todo o seu processo formativo. Esta dialética permanente proporciona a
produção de saberes e aprendizagens significativas e diversificadas para os alunos, onde a
relação pedagógica é fundamentada em princípios de ordem ética e nos valores emergentes,
visando as necessidades específicas de cada aluno, num paradigma recetivo à mudança, à
crítica e atento à evolução social.
Freinet (1997) advoga uma pedagogia de respeito pela escola e pela sociedade, defendendo a
vertente Otimista Crítica, a qual considera que a criança/aluno é um sujeito com direitos,
desejos, interesses e necessidades próprias. Neste contexto relacional a interação professor –
aluno deverá caracterizar-se pelo diálogo, sendo essencial que os atores criem um clima de
liberdade de expressão, autodisciplina e confiança, num espaço de troca, respeito mútuo,
cooperação e partilha.
A Escola tem, hodiernamente, uma responsabilidade acrescida, pois é esperado que se
assuma como um instrumento de mudança social. Compreender “esta” Escola é fundamental
para

o

processo

de

tomada

de

decisões

que

procura

responder

às

exigências

contemporâneas. Reflita-se no que consideram Alarcão e Tavares (2007, p. 132) a este
propósito: “escola como organismo vivo, em desenvolvimento, norteada pela finalidade de
educar, finalidade que se concretiza num grande plano de acção: o projecto educativo. É esta
escola, mais situada, mais responsável e resiliente, mais flexível e livre, que designamos por
escola reflexiva”. Perspetiva-se, portanto, uma escola que constrói a sua identidade, adotando
uma postura flexível e articulada fruto não da conjuntura, mas sim do contexto. Tal pressupõe a
construção e utilização de um conjunto de instrumentos e o desenvolvimento de processos que
surgem de um diálogo permanente com situações autênticas (Alarcão e Tavares, 2007).
É neste contexto que atualmente se anseia uma escola competente para traçar o seu percurso
de desenvolvimento, sendo capaz de encontrar a sua identidade, através de práticas de
reflexão, avaliação e da ação. Uma escola reflexiva pressupõe uma visão sistémica, onde
todos dependem de si, mas todos constroem um caminho único e convergente para um
propósito comum, tal como considera Bolívar (2003):
“assim as escolas que são “eficazes” requerem uma forte liderança instrutiva, capaz de apoiar os
professores nos recursos metodológicos de um ensino efectivo, ao mesmo tempo que centrar as
tarefas do currículo, supervisioná-las e dinamizar o trabalho conjunto dos professores. Por outro
lado, visto que as escolas eficazes se caracterizam por ter uma identidade, cultura ou visão
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diferenciada, estas instituições educativas (normalmente privadas) partilham valores sobre as
missões da escola, participação conjunta nas tarefas, relações de colegialidade e preocupação
com os outros” (Bolívar, 2003:30).

A escola que se propõe é aquela em que o professor está em constante processo de
crescimento e de aprendizagem. Esta assunção de uma nova visão de escola implica uma
estrutura organizativa que permite partilhar e construir saberes comuns, tornando-se autónoma
e responsável, capaz de propor um percurso autêntico aos seus alunos, desenvolvendo
projetos e partilhando-os de uma forma responsável e inovadora. Assim, o professor é um
membro de um grupo que vive numa organização que tem por finalidade promover o
desenvolvimento e a aprendizagem de cada um num espírito de cidadania integrada (Alarcão,
2001).
Há necessidade da construção de uma nova profissionalidade docente, onde o professor deixa
de estar isolado para se encontrar inserido num corpo profissional e numa organização escolar,
para além da necessidade de criar redes de (auto) formação participada através da “troca de
experiências” e da “partilha de saberes” capazes de constituírem espaços de formação mútua
(Nóvoa, 1991).
Para a concretização deste tipo de escola são lançados alguns reptos, tanto às organizações
(escolas reflexivas), assim como aos professores: a) liderar e mobilizar toda a comunidade
sendo capazes de transformar o projeto enunciado em projeto conseguido; b) saber agir,
promovendo uma atuação sistémica; c) assegurar a participação democrática, implicando
pensar e ouvir antes de decidir; d) promover a autoavaliação e heteroavaliação; e)
aceitar/contribuir que a escola viva em permanente processo de desenvolvimento e de
aprendizagem.
O ato de educar é, neste contexto, o ato de despertar consciências para a liberdade e para a
responsabilidade, sendo esta a capacidade de responder aos desafios, na medida em que
somos capazes de responder ao Outro e, ao mesmo tempo, “criar uma visão do mundo que
implica que também o podemos recriar segundo uma perspetiva diferente mudando a nossa
situação” (Robinson e Aronica, 2011: 85). Trata-se, sobretudo, de educar para o mundo,
educar para os tempos complexos e de incertezas, onde os olhares múltiplos ajudarão,
certamente, a ver cada aluno(a) como um ser único e com a necessidade de uma educação
personalizada.
Neste âmbito, o Colégio Novo da Maia distingue-se por uma filosofia de transparência, de
diálogo, de participação na construção da democracia e na formação de uma comunidade
escolar crítica, participativa, capaz de responder aos desafios que a contemporaneidade nos
coloca, numa lógica sistémica.
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1.1. Conceção de Desenvolvimento Organizacional
O Colégio Novo da Maia reconhece, na sua organização e no seu funcionamento, traços
identificadores de dois modelos organizacionais: “Modelo Formal” e “ Modelo Colegial”.
Na conceção de “Modelo Formal”, ressalta uma estrutura hierárquica e vertical, em que todos
os intervenientes se subordinam às orientações emanadas pelos superiores na hierarquia.
De acordo com o “Modelo Colegial”, salienta-se uma estrutura hierárquica e horizontal, onde
existe uma interação ativa por parte de todos os intervenientes e não imposta.
Se, por um lado, no “Modelo Formal” há um líder orientador de todo o processo educativo, o
que leva a uma maior dependência do poder central, o “Modelo Colegial” permite a
descentralização da liderança, caracterizando-se por uma partilha na tomada de decisões.
O Colégio Novo da Maia adotou princípios de ambos os modelos, criando um modelo
organizacional misto, designando-o de Modelo Colegial Formal, de forma a dotar o Colégio de
uma estrutura mentora de uma nova estratégia: da participação, da liberdade, da
responsabilidade e da autonomia. Ao optar por este modelo misto, garante-se a adesão, o
esforço e o comprometimento de todos no projeto. Contudo, é pertinente a existência de um
líder que defina metas e indicadores capazes de avaliar o desempenho dos objetivos
propostos, redefinindo estratégias sempre que necessário, uma vez que a aprendizagem é um
processo contínuo e em constante atualização.
A partir deste modelo de gestão organizacional, é necessário definir os limites da ação de
todos os atores escolares. É através da configuração organizacional (organigrama) que se
estabelece o grau de autonomia e participação na tomada de decisões.
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 de uma forma de
cumplicidade, de confiança, de transparência e de credibilidade.
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1.2. Organigrama e Rede de comunicação
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2. AXIOLOGIA PARA A AÇÃO EDUCATIVA
O mundo atravessa um período de mudanças complexas que afetam todas as dimensões da
vida, quer a nível físico, social, económico, intelectual e moral.
Educar em tempos de mudança postula a interiorização e a adoção de novos desafios. Educar
na “era da descontinuidade” pressupõe a educação como uma função social, numa
ambivalência entre a tradição e a inovação, entre a permanência e a mutação. Nesta
perspetiva, surge o desafio e o compromisso do Colégio Novo da Maia, assumindo a
construção de uma escola Nova capaz de criar compromissos, pelos quais cada indivíduo
consiga desenvolver um projeto claro de vida, que o ajude na sua formação enquanto Pessoa,
com a missão de potenciar a transformação de cada aluno num Cidadão participativo, crítico e
consciente.
De acordo com Alonso et al (1994), o Livro Branco da Comissão Europeia sobre a Educação e
o relatório da UNESCO sobre Educação, apontam para as especificidades da sociedade atual
(a globalização das economias, a sociedade da informação e das novas formas de
comunicação, a evolução científica) e para a importância de uma verdadeira inclusão social
assente numa participação democrática, incrementando uma filosofia de educação que tem
como principal premissa a aprendizagem ao longo da vida. Neste sentido, cabe à Escola
orientar

as

aprendizagens,

desenvolver

competências

adequadas

e

promover

o

desenvolvimento intelectual (educação para a compreensão e reflexão) e o desenvolvimento
social (aprendizagem da solidariedade e colaboração). Partindo deste pressuposto, a Escola
deve assumir-se como um sistema inserido numa comunidade que se organiza com vista a
assumir um compromisso social enraizado em três princípios estruturantes: Liberdade,
Responsabilidade e Solidariedade.

1. Liberdade – promove e valoriza a liberdade de pensamento no respeito pela diferença de
opiniões e pelo exercício livre da crítica. Assim, pressupõe-se que no Colégio Novo da Maia se
fomente o desenvolvimento de competências que impliquem a prática da liberdade em
construção permitindo que todos se revelem como seres pensantes, reflexivos e críticos que
perspetivam o desenvolvimento de uma sociedade livre e em constante mudança.

2. Responsabilidade – assume a construção de si e do Colégio no respeito pelo cumprimento
das normas vigentes e pelo exercício crítico da participação, numa lógica de contínuo
aperfeiçoamento. É, portanto, cada vez mais emergente envolver todos os que agem no núcleo
aprendente do Colégio Novo da Maia. Neste contexto, devem integrar e articular as suas
vivências no domínio do desenvolvimento pessoal e social de forma responsável e assumida,
garantindo a existência de uma Escola na qual se valoriza a responsabilidade partilhada e, ao
Página 58 de 86

mesmo tempo, a individualidade assente na autoconstrução livre e consciente. Assim, cada
indivíduo deve colocar-se lado a lado com o desenvolvimento da sociedade, da cultura e das
mentalidades. Dewey refere que o empenhamento, a abertura de espírito e responsabilidade
constituem conceitos-chave na ação de cada um. Em articulação com estes conceitos,
acrescenta-se que os agentes educativos do Colégio Novo da Maia devem ser audazes e
persistentes com vista à atualização constante e consequente inovação curricular.

3. Solidariedade – promove a consciência de uma cidadania planetária a partir de nós, do
Colégio e do Mundo e da nossa capacidade, pela ação, de o tornar melhor. O Colégio não
pode demitir-se da sua missão na qual está implícita a prática ativa e participada de uma
Cidadania empreendedora, responsável e consciente assente no princípio da solidariedade. É,
por isso, fundamental que se construa uma Escola para todos onde se repensa e recria a
Sociedade com base na assunção de um Mundo melhor, no qual se vivencie o verdadeiro
significado da justiça, da igualdade, da liberdade, da responsabilidade e da solidariedade.

Alicerçados nestes princípios a qualidade do ensino e a avaliação dos processos dos
resultados e do desempenho organizacional constituem a principal prioridade do Colégio Novo
da Maia, daí que a reflexão sobre a prática pedagógica e sobre a competência científica seja
uma constante, “obrigando” a uma contínua reflexão e adaptação curricular. Os docentes
exercem, neste domínio, um papel fundamental, enquanto mediadores do processo de ensinoaprendizagem, desenvolvendo nos alunos competências para: a autoformação, a prática
reflexiva, a comunicação, a resolução de problemas, a capacidade para trabalhar em equipa e
a autoavaliação.
O Colégio pretende fomentar uma cultura porque e como aprender, o que exigirá aos
professores novas capacidades. Seguindo de perto a perspetiva de Carneiro (2001), exige-se
que o corpo docente do Colégio desenvolva as seguintes competências:
Aconselhar individualmente o aluno;
Gerir contratos de aprendizagem;
Moderar processos de aprendizagem colaborativa e cooperativa;
Acompanhar, ativamente, os trabalhos de projeto;
Apoiar constantemente os alunos com aptidões diferenciadas e portadores de múltiplas
inteligências/talentos;
Apoiar as iniciativas dos alunos;
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Revelar interesse e disponibilidade em conhecer os interesses e as expectativas da
comunidade educativa;
Incentivar para a mudança e para a melhoria das práticas educativas;
Ajudar na consciencialização e na resolução dos problemas;
Utilizar a avaliação formativa e formadora como monitoria de percurso;
Estimular uma cultura de aprendizagem permanente;
Recriar ambientes organizacionais de aprendizagem;
Estabelecer parcerias pedagógicas alargadas;
Planificar e mediar as atividades educativas de uma forma coerente e responsável;
Adotar estratégias capazes de fomentar a reflexão e a autoavaliação com o intuito de
implementar melhorias na sua prática pedagógica.
Assim, o professor assume a função de companheiro de viagem, motivando os seus alunos
para a realização de novas aprendizagens ao longo da vida, baseando-se, portanto, no
aprender a aprender.
O Colégio Novo da Maia propõe-se construir uma “organização aprendente”, na medida em
que assume como motores de aprendizagem e promotores da sociedade do conhecimento
todos os agentes e atores da comunidade.
Como pensamento conclusivo, este Projeto Educativo considera que cada aluno é, acima de
tudo, uma pessoa com direitos e deveres, em busca de uma educação social e pessoal,
assente na liberdade, na solidariedade e na busca de um sentido para a vida.

2.1. Modelos de Intervenção Educativa
Toda a nossa prática educativa é alicerçada em pressupostos teóricos de alguns modelos,
relacionados quer com a forma como o conhecimento é adquirido, quer com o modo como
ensinamos.
De acordo com Serra (2004), o modelo curricular constitui uma estrutura concetual ideal que
está na base de todas as tomadas de decisão curricular que se vão processando ao longo de
desenvolvimento de determinado currículo. Carvalho (2010) acrescenta o conceito de Gestão
do currículo, do desenvolvimento curricular ou mesmo da articulação curricular. Assim, deve
ser visto como o processo de tomada de decisões orientado para determinadas finalidades e
resultados educativos.
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Preparar os alunos para a vida é fazer com que estes desenvolvam uma cidadania crítica para
que, mais tarde, possam intervir, agir, cooperar e refletir sobre o mundo e sobre as questões
que afetam o seu desenvolvimento.
A nossa prática pedagógica está assente na construção do conhecimento e no
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, pretendendo a articulação de vários
modelos educacionais que pressupõem uma resposta educativa que conduz o aluno à
aquisição das capacidades, conhecimentos e atitudes

enunciadas nas

Orientações

Curriculares e Metas Curriculares e/ou de Aprendizagem para as várias valências/ciclos de
ensino.
No Colégio Novo da Maia, não se enfatiza um modelo de intervenção único, mas sim o recurso
a procedimentos metodológicos contemplados na fundamentação teórica baseados numa
perspetiva construtivista, onde subjaz a nossa praxis. Dando importância ao sentido das
aprendizagens, valorizando a interação entre o Projeto Educativo de Escola, o Projeto
Curricular de Escola e o Plano de Trabalho de Turma e organizando os nossos recursos de
forma integrada e transdisciplinar, proporcionamos ao aluno um percurso académico, no qual
este assume o papel principal. Assim, os modelos pedagógico-didáticos de cariz construtivista
adotados no Colégio Novo da Maia estão consignados desde a Creche até ao Ensino
Secundário.
O reconhecimento e a adoção destes modelos têm como base a consciência que é a criança a
principal autora e construtora de novas capacidades e atitudes, baseados fundamentalmente
em experiências e conhecimentos existentes.

2.1.1. MODELO ECOLÓGICO-SISTÉMICO
O modelo da ecologia do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner fornece um
quadro conceptual que permite compreender a interação sujeito-mundo e consequente
desenvolvimento (Portugal, 1992). Segundo Bronfenbrenner (1974, in Abreu-Lima, 2003), o
desenvolvimento é o “produto das transações entre a criança e o seu ambiente próximo, o qual
é por sua vez o produto de forças que operam no ambiente social mais vasto” (p. 16). Este
modelo implica, assim, o estudo científico da interação entre o indivíduo e os meios imediatos
onde vive, sendo este processo influenciado pelas relações entre estes contextos mais
imediatos e os contextos mais vastos em que aqueles se inserem (Portugal, 1992).
Em 1979 é publicada a definição formal do modelo ecológico do desenvolvimento
humano: “A ecologia do desenvolvimento humano envolve o estudo científico da acomodação
mútua progressiva entre um ser humano ativo em crescimento e as propriedades dos contextos
imediatos onde vive a pessoa em desenvolvimento, na medida em que este processo é afetado
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pelas relações entre estes contextos e contextos mais latos em que os primeiros estão
inseridos” (Bronfenbrenner, 1979, P-21).
Este modelo alerta assim para a noção de que, por si só, nem o indivíduo nem o meio
determinam o desenvolvimento humano, existindo um complexo sistema de interdependências
e interconexões entre ambos. O desenvolvimento humano é afetado pelas contingências do
contexto imediato, bem como das interações recíprocas entre a criança e os múltiplos
ambientes em que se desenvolve, influências essas de tipo proximal e distal. A pessoa é
encarada como um agente ativo que contribui para o seu próprio desenvolvimento, mas
sublinha-se a interdependência entre características pessoais e o contexto social e cultural em
que o indivíduo está inserido (Abreu-Lima, 2003).
A escola pode também ser compreendida e analisada a partir de um ponto de vista
sistémico (Beja, 2009). A análise sistémica da realidade escolar tem em conta a escola
enquanto organização, o estudo do grupo-turma, a compreensão e intervenção a nível das
dificuldades de aprendizagem e do insucesso escolar, a relação entre a escola e família, entre
outros (Alarcão, 2000b, 2002, 2007; Curonici & McCulloch, 1994, 1997; Evéquoz, 1987c,
1988a, 1988b, 1989a; Palazzoli et al., 1984, 1987; Relvas, 2003; Vieira & Relvas, 2003;
Santos, 1994, 1999; Sousa, 1998, in Beja, 2009).
Nesta perspetiva, a escola é considerada um sistema aberto composto por elementos
em interação e agrupados em diferentes subsistemas, tais como a turma, o corpo docente, a
direção e os funcionários, em permanente interação com outros sistemas fundamentais para a
sua própria existência, como a família, no enquadramento da comunidade envolvente (Beja,
2009).

2.1.2. MODELO MULTINÍVEL
As crianças têm necessidades diversificadas e, por esse motivo torna-se fundamental o
desenvolvimento de níveis diferenciados de suporte para que todos os alunos consigam
alcançar sucesso nas suas aprendizagens.
Tendo como referência o manual Multi-Tiered Systems of Support Handbook Topic, publicado
pela P.K.Youge Developmental Research School, o modelo de intervenção multinível baseia-se
na promoção de uma instrução de base de alta qualidade, baseada em evidência científica,
para todos os alunos, complementada, sempre que necessário, com níveis adicionais de
intervenção para responder às necessidades de todos os alunos. É um modelo destinado a
atender às necessidades académicas, comportamentais e socioemocionais através da
prevenção e intervenção precoce, de forma a providenciar a todos os alunos a promoção do
seu sucesso educativo.
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Neste modelo, todas as crianças são avaliadas com recurso a instrumentos de despiste
universal e é monitorizado o seu progresso ao longo da intervenção. Está assente numa
perspetiva de intervenção precoce em que são cumulativamente oferecidas intervenções
educativas ao longo de três camadas cumulativas, com níveis de intensidade crescente que
vão sendo cada vez mais segmentadas e explícitas, diferindo pela duração, frequência,
tamanho do grupo, foco do conteúdo e frequência da monitorização de progresso. Toda a
avaliação e intervenção desenvolvida tem como finalidade a promoção do sucesso escolar dos
alunos.

2.1.3. MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA
O Movimento da Escola Moderna (MEM) assenta em valores de cooperação e solidariedade
de uma vida democrática onde através do diálogo, do compromisso, da responsabilização e da
avaliação o aluno poderá, enquanto sujeito da sua própria aprendizagem, construir,
dimensionar e catalisar os saberes, acelerando, revigorando e refletindo sobre os seus próprios
conhecimentos.
Atendemos, portanto, às preferências individuais de aprendizagem das crianças e dos alunos,
porque têm um papel importantíssimo na melhoria educacional. Para além disso, a descoberta
do estilo de aprendizagem das crianças/alunos é crucial na implementação de um trabalho
educativo coerente, ajustado e significativo. Há,portanto, um alinhamento com os trâmites
concetuais da problematização (Fabre, 2011) que, através da utilização de indutores
dilemáticos, permite às crianças/alunos tomar consciência de situações-problema, articular
dúvida(s) e certeza(s), analisando dilemas, questionando pensamentos a partir das
experiências e da construção conjunta do conhecimento. Estes elementos - indutores
dilemáticos, situações-problema, formulação de problemas e interatividade - corporizam os
referenciais metodológicos essenciais e derivam dos conceitos de problematização, bem como
dos paradigmas educacionais que contemplam ambientes inovadores e emergentes.
A atividade escolar é um processo negociado continuamente e pretende a proliferação de
experiências pessoais que se querem potenciadoras de conteúdos científicos, tecnológicos e
artísticos. Os processos sociais são “autenticamente” reproduzidos durante o percurso de
trabalho escolar, no âmbito da cultura das ciências, das artes e do quotidiano. Pretende-se,
desse modo, homogeneizar as experiências escolares e a vida social produtiva. Paralelamente,
a informação é partilhada através de canais de comunicação específicos e abrangentes (turma,
outras salas, pais, comunidade educativa).
Num clima de relação aberta, pais, crianças e docentes constroem um espaço de confiança e
participação, condição essencial para uma ação educativa de qualidade e sucesso. Os
pais/encarregados de educação devem ser colaboradores ativos no processo educativo dos
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seus filhos, integrando e dinamizando atividades, projetos, participando nos órgãos
representativos e associativos do Colégio.

2.2. A Neuroeducação
A convergência entre os estudos realizados em contexto científico laboratorial e a
investigação cognitiva entra atualmente nas nossas salas de aula. São assim consideradas
estratégias de ensino neurológicas que são aplicáveis às salas de aula de hoje, com vista a
educar os alunos para o século XXI. Este conhecimento pode guiar-nos no planeamento da
instrução, a através de uma maior consciência e compreensão do cérebro e da forma como
processa a entrada sensorial na aprendizagem (Willis, 2010; Oliveira, 2014).
Desta forma, as estratégias educativas podem ser promovidas a partir das correlações
com a pesquisa sobre os ambientes emocionais, cognitivos e sociais mais adequados e
métodos mais eficazes de fornecer informações através de estímulos multissensoriais,
planeamento para individualização de desafios alcançáveis, oportunidades de investigação,
promoção do reconhecimento de padrões e manipulação mental (Willis, 2010; Zaro et al.,
2010).
O ensino é assim enriquecido quando os educadores têm a oportunidade de aprender
sobre as formas como o cérebro processa, reconhece, relembra e transfere informações no
nível de circuitos neurais, sinapses e neurotransmissores e compartilha esse conhecimento
com os alunos, promovendo a capacitação destes para enriquecer a motivação, a resiliência, a
memória e as alegrias da aprendizagem (Willis, 2010). Desta forma, contacto dos educadores
com a biologia da aprendizagem permite-lhes descobrir quais as técnicas de ensino que
efetivamente maximizam o conhecimento (Erlauer, 2005).
A investigação no domínio da neuroeducação tem proporcionado valiosas implicações
para a sala de aula, nomeadamente nos domínios da atenção, emoção e neuroplasticidade
(Willis, 2010; Oliveira, 2014). Apesar de ainda serem desconhecidos muito fatores relacionados
com o cérebro e a aprendizagem, o campo médico fornece dados fisiológicos objetivos que
deverão ser tidos em consideração na implementação de estratégias de ensino sustentadas
cientificamente (Erlauer, 2005).
A neurociência não promete encontrar soluções milagrosas para as dificuldades de
aprendizagem, mas apresenta-se como um excelente auxílio à prática pedagógica explicando o
funcionamento do cérebro, as estratégias mais eficazes relativamente aos processos cerebrais
para que as aprendizagens sejam mais significativas tornando o processo ensinoaprendizagem mais eficaz. Ao trabalharem em “ambientes compatíveis com o cérebro”, os
educadores poderão promover a sua competência profissional, o que possibilitará que os
alunos possam beneficiar de uma aprendizagem poderosa e bem-sucedida (Erlauer, 2005).
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Tendo em consideração os mecanismos cerebrais subjacentes à aprendizagem e
compreendendo o impacto destes nas dificuldades escolares (Almeida & Baião, 1996),
procuramos dotar a nossa prática de estratégias neurodidáticas, com vista a aperfeiçoar o
processo de ensino-aprendizagem dos alunos desde o ensino Pré-Escolar até ao Ensino
Secundário.

2.3. Princípios organizacionais para a docência
Partindo de Perrenoud (2000), o Colégio Novo da Maia desenvolve uma estrutura
organizacional onde se promove um conjunto de pressupostos essenciais para uma docência
de excelência:
Trabalho em equipa, no qual se partilham saberes, experiências pedagógicas e se
implementam práticas verdadeiramente colaborativas, onde as representações comuns e a
avaliação de problemas e situações complexas conduzirão à formalização de uma planificação
curricular integrada que contemple áreas curriculares disciplinares e não disciplinares e áreas
de enriquecimento curricular.
O desenvolvimento do Colégio, em conformidade com a direção, prevê de forma crescente a
promoção e a maximização dos seus recursos. Desta forma, a agilização e a organização
serão consubstanciadas pelos docentes, discentes, pais e restante comunidade educativa.
Aprendizagens significativas - através da criação de momentos em que os alunos possam
construir o seu conhecimento, envolvendo-se em atividades de pesquisa e de projetos, nos
quais o professor assume o papel de orientador na produção de saber e onde o aluno
desenvolverá a capacidade de realizar a sua própria avaliação, sendo capaz de, percecionando
o contexto em que está inserido, estabelecer regras sociais (nas assembleias de turma ou
outras situações menos formais) e definir contratos individuais.
O professor deverá ser capaz de planificar a sua ação pedagógica a curto, médio e a longo
prazo e, paralelamente, avaliar essas ações sob o ponto de vista formativo. No que diz
respeito, ainda, às aprendizagens, a existência de balanços periódicos, a avaliação dos
progressos, bem como a perceção da evolução por ciclos deverão ser, sempre, equacionados.
O docente deverá contemplar a heterogeneidade da turma e ser capaz de adotar estratégias
diversificadas para os alunos que demonstrem ritmos e formas de aprendizagem diferentes dos
outros elementos da turma. Os discentes devem ser motivados para o trabalho de equipa de
forma a assumirem o espírito colaborativo.
- Deveres e dilemas éticos da profissão - o professor deve ser capaz de participar na
profilaxia e na resolução dos conflitos. Deve promover regras de conduta, e pautar-se pela
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adoção de uma verdadeira cidadania. A relação pedagógica entre aluno e professor assenta no
respeito, na comunicação, na autonomia e na responsabilização.
- Tecnologias da Informação como recurso e como complemento do trabalho que é
desenvolvido em contexto sala de aula, de forma integrada, no que concerne a práticas de
pesquisa e seleção de informação que preconizem a comunicação entre comunidades
educativas.
- O envolvimento das famílias efetiva-se pela identificação do projeto e da filosofia
educacional do Colégio, pela participação dos pais e pressupõe uma parceria permanente
estabelecida entre escola e família no processo ensino e aprendizagem, na construção de
saberes e na realização de atividades de enriquecimento do plano anual de atividades.
- Para os professores do Colégio Novo da Maia, a formação contínua é uma realidade na qual
a aprendizagem ao longo da vida contempla o binómio tradição/contemporaneidade. Pretendese com esta ideia formar um “professor investigador”, capaz de desenvolver um espírito de
constante procura, indagação, autonomia, espírito crítico, responsabilidade e de colaboração.
Estas características são a base da construção de um perfil do docente do Colégio Novo da
Maia, promotor de uma verdadeira Sociedade Educativa. Aqui, as aprendizagens promovidas
são catalisadoras da construção de um saber contínuo, que tem como objetivo a criação de um
modelo de sociedade verdadeiramente inovador, no qual o professor assume a formação não
como preparação para a vida, mas como parte integrante da sua vida.

3. FUNDAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR
Na creche e no pré-escolar, o clima relacional aliado à aprendizagem, assume uma extrema
importância. As palavras Educare e cuidar estão intimamente relacionadas, constituindo,
segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016), fundamentos e
princípios para a pedagogia na infância. O “cuidar ético” envolve uma “preocupação ética que
procura fundamentação do “estar uns com os outros” e envolve: prestar atenção (para
reconhecer as necessidades dos outros); responsabilidade (assumir que o papel social que se
desempenha e as escolhas que se fazem têm consequências nos outros); competência (ser
capaz de adequar os cuidados às necessidades dos outros); responsividade (compreender o
que é expresso pelos outros, encontrando resposta ao que desejam e não ao que se considera
que deveriam pretender) (idem, 2016: 106)
Destacamos ainda o desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes indissociáveis no
processo de evolução da criança, o reconhecimento da criança como sujeito e agente do
processo educativo, a exigência de resposta a todas as crianças e a construção articulada do
saber. É com base nestes fundamentos que organizamos todo o trabalho pedagógico.
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As práticas pedagógicas aliam-se ao princípio lúdico, como forma de motivar as crianças para
a aprendizagem. As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016) enfatizam a
importância das aprendizagens realizadas através de dinâmicas lúdicas (princípio lúdico).
Neste documento, a perspetiva de brincar é considerada como “atividade rica e estimulante
que promove o desenvolvimento e a aprendizagem e se caracteriza pelo elevado envolvimento
da criança, demonstrado através de sinais como prazer, concentração, persistência e
empenhamento.” (p.10). O educador de infância envolve-se nestes momentos de brincadeira e
vai conhecendo os interesses das crianças, podendo, depois, com base nas suas observações
planear estratégias pedagógicas progressivamente mais complexas, verificando-se uma
construção articulada do saber. Também para Vasconcelos (2012: 137), o “brincar é
fundamental para a criança, pois é indispensável para o seu desenvolvimento afetivo, criativo,
cultural e intelectual”.
O Colégio Novo da Maia preconiza uma Creche e um Jardim de Infância onde as atividades
são planificadas, concebidas e avaliadas considerando as aprendizagens a potenciar, de
acordo com o seu próprio ritmo de aprendizagem, na zona proximal da criança, bem como um
conjunto de atitudes a desenvolver. As áreas de conteúdos e as aprendizagens a promover
inseridas nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016) são enriquecidas,
desenvolvidas e devidamente contextualizadas de acordo com os grupos etários, as turmas e
os projetos desenvolvidos. Considera-se, desta forma, um processo aberto, flexível e dinâmico
que potencia a exploração ativa dos sujeitos no contacto com os diversos materiais e em
distintos contextos.
Enfatiza-se, ainda, a importância de uma aprendizagem globalizante e integrada com vista a
uma construção articulada do saber. As estratégias a serem desenvolvidas subordinam-se a
três grandes áreas de conteúdo: área de formação pessoal e social, área de expressão e
comunicação e área de conhecimento do mundo. Para além do princípio lúdico, o espaço
exterior assume uma extrema relevância nas nossas práticas. O observar, explorar, sentir
(através dos cinco sentidos) provoca indagação, curiosidade e vontade de pesquisar e
descobrir ainda mais. “O espaço exterior é um local privilegiado para atividades da iniciativa das
crianças que, ao brincar, têm a possibilidade de desenvolver diversas formas de interação social e de
contacto e exploração de materiais naturais (pedras, folhas, plantas, paus, areia, terra, água, etc.) que,
por sua vez, podem ser trazidos para a sala e ser objeto de outras explorações e utilizações

(Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 2016: 27)”.
Defendemos um paradigma de educação, socio-construtivista, no qual a criança é tida como
“atriz principal”, no qual é dada “voz às crianças” (Oliveira-Formosinho; Lino, 2008) para que
desenvolvem a sua tomada de consciência relativamente ao seu processo de aprendizagem (o
que já é capaz de realizar, o que quer aprender, como vai ultrapassar algumas dificuldades) “aprender a aprender”.
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A educação Pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao
longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer
estreita cooperação (...)”. (Lei nº 5/97 de 10 de fevereiro, Lei Quadro da Educação Pré-Escolar,
capítulo II, artigo 2º)
Cada criança é vista dentro dos seus sistemas micro e macro (a família e a comunidade)
perspetiva ecológica, com valores que deverão ser articulados com o contexto educativo,
criando-se uma verdadeira parceria baseada num clima de relação aberta, na qual pais e
educadores constroem um espaço de confiança, condição essencial para uma ação educativa
participada.
Outra dos pilares do Pré-Escolar passa pela avaliação do processo educativo. A avaliação
formativa é principal modalidade, “desenvolvendo-se num processo contínuo e interpretativo
que procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá tomando
consciência do que já conseguiu, das dificuldades que se vai tento e como as vai
ultrapassando” (Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011). Esta seleção tem por base a valoração dos
processos, “entendida numa perspetiva de construção progressiva das aprendizagens e de
regulação da ação” (idem). No Perfil de Desempenho Profissional do Educador de Infância
(Decreto-Lei nº. 241/2001) no âmbito da observação, da planificação e da avaliação, é referido
que o educador de infância “…avalia, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o
ambiente e os processos educativos adaptados, bem como o desenvolvimento e as
aprendizagens de cada criança e do grupo.” Após o período de conceção e implementação do
projeto, revela-se necessário proceder à avaliação do mesmo de modo a evidenciar as metas
atingidas, os efeitos da sua implementação e as principais dificuldades encontradas.
A articulação para o 1º CEB constituiu um importante passo na vida de cada criança.
Realizamos um processo de preparação atempado por parte do educador de infância e dos
docentes do 1º CEB, em que se verifica um envolvimento de todos os profissionais, baseado
num trabalho reflexivo baseado nos princípios éticos e deontológicos, com vista a uma
integração harmoniosa da criança. Paralelamente, ao longo do percurso no pré-escolar, a
criança vai tendo inúmeras atividades e intercâmbios com os colegas e com o espaço do
ensino básico.

4. FUNDAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO
O Ensino Básico alicerça-se nas Metas Curriculares e no Currículo Nacional, plasmado nos
diferentes Programas, e garante a frequência de currículos de enriquecimento. Neste nível de
ensino, do 1.º ao 9.º ano, os alunos são os sujeitos e os principais atores das suas
aprendizagens em consequência das suas vivências e experiências pedagógicas. Acresce
ainda que as atuais metas curriculares, fieis aos princípios em se baseiam, identificam e
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operacionalizam os desempenhos que traduzem os conhecimentos a adquirir e as capacidades
a desenvolver pelos alunos, respeitando a sua ordem de progressão e tendo em consideração
os processos necessários a essa mesma aquisição e desenvolvimento.
Portanto, todo o Ensino Básico remete para um conjunto de aprendizagens e valores que os
alunos desenvolvem e adquirem, evocando a sua organização, a sua hierarquização e
articulação bem como a sua importância ao longo do percurso escolar, sendo objetivado da
seguinte forma:
Desenvolver uma prática democrática, através de processos participativos na definição da
política educativa, bem como, na experiência pedagógica quotidiana, em que se integram os
intervenientes do processo educativo;
Reconstruir os processos de relação que configuram a experiência escolar, primando pela
articulação entre professor/aluno, bem como as condições específicas da apropriação de
conhecimento;
Planificar, conjuntamente, as atividades e o exercício da docência, assim como as atividades
complementares a serem realizadas ao nível da componente não letiva;
Cultivar a persistência, o gosto pelo saber-fazer, a cooperação, a solidariedade e o respeito,
visando a melhoria das relações interpessoais e o sucesso educativo dos alunos;
Criar condições propiciadoras de articulação entre conteúdos/capacidade(s)– saber / saber –
fazer / saber – ser;
Potenciar a criatividade que se desenvolve através da simbiose – reprodução/invenção;
lógica/imaginação;
Avaliar a construção da (s) aprendizagem(ens), nas suas múltiplas componentes;
Explicitar a dialética direitos/deveres com vista à corresponsabilização de todos os implicados
no processo educativo.
Para que se cumpram os pressupostos anteriormente referidos, a preparação das atividades
realizar-se-á de forma integrada e flexível, formalizando este procedimento através da
planificação.
Planificar pressupõe estruturar, organizar, preparar, acautelar, assim como, negociar as
aprendizagens, articulando os níveis preconizados na nossa prática educativa com os
pressupostos que fundamentam a organização do ensino básico.
É importante que desde a fase da conceção de um projeto até à sua avaliação, a planificação
se assuma como um guião orientador que assenta na flexibilidade e na capacidade de assumir
novas perspetivas. Os dispositivos de planificação são um meio de regulação da ação
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pedagógica que nos remetem para a gestão de tempos letivos e impõem a prática de um
ensino personalizado. Tendo em consideração a heterogeneidade e multiculturalidade dos
discentes, urge a necessidade de adotar estratégias de planificação que promovam uma
cultura escolar global.
Para além disto, e neste sentido, o Colégio Novo da Maia aposta num modelo flexível para o
1.º CEB assente em “equipas multidisciplinares”, lideradas por professores “especialmente
vocacionados”, orientados para o conhecimento disciplinar, sendo que cada turma continua a
contemplar a figura do professor titular de turma. Ora, no 1.º CEB é preconizado um modelo de
organização escolar alternativo que aposta verdadeiramente na igualdade de oportunidades de
acesso, de sucesso e de usufruto dos bens educacionais que assenta nos seguintes princípios
pedagógicos:
I.

Princípio da complexidade (rompe com grande parte das convicções do ensino
tradicional; a aprendizagem não é um processo linear e deve ser equacionada
numa perspetiva multifacetada, bem distante dos simplismos que caracterizam
tanto a escola tradicional como a pedagogia moderna).

II.

Princípio da coerência (cultivo de valores, códigos, sentidos partilhados e
comuns).

III.

Princípio da procura constante (nunca fazemos o suficiente, não porque não
estamos à altura da nossa missão, mas porque há sempre uma estratégia
diferente para chegar aos alunos; há sempre, pois, alguma coisa que podemos
fazer diferente e nessa diferença perceber que a qualidade do nosso trabalho
não se mede pela quantidade e intensidade do esforço, mas sim a criatividade
que colocamos na abordagem daquilo que queremos fazer).

IV.

Princípio da problematização (assente em princípios epistemológicos póspositivistas e em pressupostos próprios de uma pedagogia do conhecimento,
tem como seu princípio heurístico a conceção de que educar no contexto da
nossa contemporaneidade – marcada pela mudança contínua – implica a
precedência da aprendizagem sobre o saber. Trata-se da aceitação do saber
enquanto resultado provisório do aprender).

V.

Princípio da confiança (a confiança é uma condição sine qua non da educação;
trata-se na confiança e na possibilidade do compromisso de todos).

VI.

Princípio da aprendizagem exigente (promoção do rigor, do método, da
resiliência, da determinação, do valor do conhecimento).

VII.

Princípio da diversidade (a diversidade é, pois, um princípio vital que tem de
ser transposto para a ação pedagógica. Nos métodos, nas atividades, nos
tempos e na avaliação).
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O sentido de humanidade naquilo que fazemos no colégio é o que permite fazer crescer os
alunos na autonomia, na liberdade, na responsabilidade, no respeito e na compaixão. Portanto,
a Assembleia de Turma assume um papel essencial ao longo de todo o ensino básico. Esta
atividade tem como principal objetivo o debate e a partilha de opiniões, bem como a tomada de
decisões que conduzam os alunos à prática da cidadania. Esta Assembleia é presidida por dois
alunos que moderam a exposição das ideias. Este espaço proporciona a discussão de conflitos
sociais visando a assunção de compromissos, nos quais subjaz o desenvolvimento do projeto.
Este trabalho desenvolvido ao longo de cada ano letivo conduz o aluno à construção pessoal
do saber ser e saber estar, atribuindo um sentido significativo às suas aprendizagens sociais e
interpessoais.
De entre as estratégias de intervenção pedagógica operacionalizadas no Colégio Novo da
Maia, há a salientar aspetos relevantes do ponto de vista da análise das nossas práticas
educativas:
A significatividade das aprendizagens;
A correspondência entre os resultados obtidos e as metas internas;
O grau de motivação dos alunos;
O grau de autonomia do grupo turma;
O grau de criatividade;
O grau de espírito colaborativo;
O grau de interação;
O grau de pertinência das atividades desenvolvidas em relação aos conteúdos curriculares
escolhidos;
O grau de adequabilidade do processo ensino–aprendizagem às expectativas dos alunos e dos
pais;
O grau de relação inter e multidisciplinar.
Assim, todo o trabalho realizado na sala de aula sustenta-se na prossecução de uma
planificação que permita uma Gestão Flexível do Currículo.
“A avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e
certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno” (Decretolei nº 139/2012). No Colégio Novo da Maia, a cultura de avaliação é vista como componente
enriquecedora do processo de ensino-aprendizagem. Pensar em avaliação das aprendizagens
não faz sentido se não refletirmos sobre o progresso de cada projeto e de cada aluno. Avaliar
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deve, portanto, ser entendido como uma recolha de informação e uma reflexão sobre os
processos e os resultados obtidos, por forma a criar uma cultura de rigor e de excelência com
vista a melhorar a qualidade do que se ensina e do que se aprende.

5. FUNDAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO
SECUNDÁRIO
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelos ciclos anteriores e sempre com a
preocupação de articular e aprofundar a resposta pedagógica, o ensino secundário no CNM
procura, ao nível da organização e gestão do currículo, tal como se verte no Decreto-Lei
139/2012 de 5 de julho, subordinar-se aos seguintes princípios orientadores:
Articular com o ciclo de escolaridade anterior e com o ensino superior e com mundo do
trabalho;
Diversificar as ofertas educativas;
Flexibilizar a construção de percursos formativos;
Facilitar a reorientação do percurso escolar ao aluno;
Promoção da melhoria da qualidade do ensino;
Reforço da carga horária nas disciplinas fundamentais;
Valorizar da autonomia do CNM para a flexibilizar o currículo, apropriando-se de uma maior
liberdade de escolha nas ofertas formativas;
Articular o currículo e a avaliação, assegurando que esta constitua elemento regulador do
ensino e da aprendizagem, como elemento que reforce a sistematização do que se ensina e o
que se aprende;
Promover ao rigor da avaliação, valorizando os resultados escolares e reforçando à avaliação
sumativa externa.
Valorizar a aprendizagem das tecnologias da informação e comunicação;
Favorecer a integração das dimensões teórica e prática dos conhecimentos, através da
valorização da aprendizagem experimental;
Flexibilizar com eficiência a duração dos tempos letivos, a sua distribuição e racionalização da
carga letiva semanal dos alunos;
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Enriquecer as aprendizagens, através do alargamento da oferta de disciplinas e atividades
culturais em função do projeto educativo do Colégio;

O ensino secundário visa proporcionar formação e aprendizagens diversificadas. Assim sendo,
o CNM optou exclusivamente pelos cursos científico-humanísticos, vocacionados para o
prosseguimento de estudos de nível superior nos termos do enquadramento legal existente.
Para além de procurar ajustar a resposta formativa em função dos interesses de alunos e
famílias, é nossa preocupação continuar a apostar no desenvolvimento integral dos alunos,
articulando, a par de uma formação pessoal consistente, uma aprendizagem e consolidação
científica que prepare os alunos para os desafios que a pós modernidade exige. Daí que seja
intencionalmente assumido que os alunos, independentemente do seu número, podem fazer as
opções que melhor entenderem visto que a instituição lhes confere essa possibilidade. Mais
uma vez, o colégio compromete-se com o sucesso de todo e de cada um dos alunos.
A cultura do CNM está alicerçada nos valores do trabalho, da responsabilidade, do
compromisso, da implicação, da criatividade e do esforço. Daí que o ensino secundário seja o
prolongamento, identificadas e trabalhadas as especificidades, do que já se faz nos níveis de
ensino anteriores.
As matrizes curriculares do ensino secundário no CNM nos cursos cientifico-humanísticos,
visam uma componente de formação geral que tem como finalidade contribuir para a
construção da entidade pessoal, social e cultural dos alunos e uma formação específica, que
visa proporcionar uma formação científica consistente, capaz de proporcionar uma melhor
oferta, no prosseguimento de estudos no ensino superior.
O CNM prevê a criação de condições necessárias e complementares que permitam a todos os
alunos e em todas as disciplinas, colmatar as dificuldades de aprendizagem e / ou desenvolver
mais e melhor as suas capacidades por forma a otimizar o sucesso de todos e um ensino de
qualidade.
Este projeto promove a valorização da participação dos alunos em ações culturais e de
educação para a cidadania através da inserção e da participação da vida comunitária, visando
especialmente a utilização criativa e formativa dos tempos livres dos alunos, orientadas, em
geral, para a formação integral e a realização pessoal destes com vista à construção dos seus
percursos formativos.
Na promoção do sucesso escolar no secundário é para nós muito importante implementar
ações de acompanhamento aos alunos e suas famílias orientadas para a satisfação das
necessidades específicas e formativas de cada aluno. Torna-se ainda pertinente referir o papel
preponderante dos diretores de turma, coordenador de ciclo, direção e outros serviços
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disponibilizados pelo colégio, serviço de psicologia e orientação vocacional, no apoio ao
desenvolvimento de percursos formativos.
As matrizes curriculares de todos os ciclos de ensino encontram-se disponíveis nos anexos
deste PE.
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6. SUPERVISÃO E LIDERANÇA ESCOLAR
No âmbito do conceito de supervisão escolar, o supervisor assume funções de
liderança das comunidades aprendentes onde se encontram inseridos (Alarcão, 2003). Neste
contexto, a supervisão está associada a práticas de planificação, organização, liderança, apoio,
formação, avaliação, visando a mobilização de todos os atores educativos para a prossecução
dos objetivos da escola.
Desde os primeiros estudos sobre eficácia escolar que a liderança tem sido enfatizada,
devido à importância que representa no desenvolvimento das organizações em geral e da
escola em particular, designadamente no impulso e facilitação das mudanças consideradas
necessárias na escola para desenvolver projetos de melhoria na ação educativa. De acordo
com Silva (2010), a liderança educacional, depois da ação docente, é o fator que maior
relevância tem nos resultados escolares e na aprendizagem dos alunos. Assim, no âmbito da
prestação de contas, exige-se cada vez mais à liderança e à gestão das escolas, requerendose “líderes com conhecimentos técnicos e competências para responder às exigências cada
vez mais complexas da sociedade” (Silva, 2010:31).
O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, reforça a liderança da escola, atribuindo
maiores responsabilidades ao diretor, conferindo-lhe o poder de designar os responsáveis
pelos departamentos curriculares, principais estruturas de coordenação e supervisão
pedagógica, assim como os coordenadores de ciclo.
Importa ainda considerar que a liderança em contexto escolar é obrigatoriamente
diferente da liderança noutros contextos. De acordo com a especificidade da organização
escolar e a singularidade da sua missão de caráter pedagógico e educativo, a sua liderança
não se limita apenas à dimensão administrativa. No contexto escolar, dever-se-á ter em conta a
abrangência da figura do líder, que não é representada apenas pelo diretor mas por um
conjunto de profissionais que são responsáveis pela gestão intermédia de estruturas de
coordenação educativa e supervisão pedagógica, sendo como tal designadas por lideranças
intermédias. A supervisão escolar está, portanto, “associada a práticas de planificação,
organização, liderança, apoio, formação e avaliação, visando a mobilização de todos os
profissionais do ensino, numa ação conjunta e interação dinâmica adequada à consecução dos
objetivos da escola” (Prates, Aranha & Loureiro, 2010, citado por Gaspar, Seabra & Neves,
2012:49).
O líder desempenha um papel fundamental na implementação da mudança e na
modificação e transformação dos outros. Sendo as escolas espaços de interação, o mais
importante na autoridade do líder é a sua visão de futuro e a sua capacidade de mobilização
para a partilha de valores, que não os próprios, mas os que cimentam a convivência dos atores
educativos. Nesta perspetiva, o líder ultrapassa os interesses individuais em função dos
interesses coletivos da organização. Alarcão (2003) associa também ao líder a capacidade de
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mudança e inovação no sentido de encorajar todos os membros a caminhar no sentido traçado,
promovendo o envolvimento ativo e livremente expresso dos diferentes atores. Numa
perspetiva oposta, um líder “inflexível, autoritário provoca uma atitude reativa, quando deveria
procurar uma atitude proactiva por parte dos professores” (Formosinho, 2002:130), revelandose os seus seguidores mais preocupados em cumprir formalismos para agradar do que em
partilhar ideias.
Importa, ainda, reconhecer as diferenças entre gestores e líderes escolares. Enquanto
o gestor se concentra em tarefas técnicas e administrativas da organização, preocupando-se
com a resolução de problemas imediatos, o líder preocupa-se com a inovação e
desenvolvimento da instituição, definindo objetivos de longo prazo e estratégias para os
alcançar (Gaspar, Seabra & Neves, 2012).
No Colégio Novo da Maia, o trabalho tem por base valores institucionais como a
valorização da inovação, da reflexão, da avaliação e da qualidade no sucesso educativo dos
alunos, por sua vez sustentada no desenvolvimento profissional e pessoal dos docentes. Neste
contexto, a supervisão torna-se fundamental para que se “construa uma escola em que a
comunicação em rede e o desenvolvimento pessoal e institucional se articulem e caminhem
para a assunção de uma escola reflexiva e promotora de uma comunidade aprendente e
potenciadora de criar culturas de colaboração, de ajuda e de apoio” (Gonçalves & Torres Pinto,
2014:58). Esta perspetiva de escola reflexiva, ajustada ao contexto estudado pressupõe,
inevitavelmente, a promoção de um paradigma de supervisão educativa problematizante,
reflexivo, aberto, partilhado e dinâmico. Nesta instituição, a figura do supervisor desempenha
ainda um papel que permita “garantir o desenvolvimento profissional docente, mecanismos de
auto e hetero regulação, desenvolvendo um sentido comum de constante aprendizagem,
constante partilha de experiências e construção permanente de um caminho para a melhoria
das práticas com o intuito final – o sucesso dos alunos, no que diz respeito, às suas
aprendizagens e à sua formação pessoal e social” (Gonçalves & Torres Pinto, 2014:58).

7. AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS DOCENTES
“A avaliação do desempenho do pessoal docente visa a melhoria dos resultados escolares dos
alunos e da qualidade das aprendizagens e proporcionar orientações para o desenvolvimento
pessoal e profissional no quadro de um sistema do reconhecimento do mérito e da excelência”
(Decreto – Lei n.º15/2007 – Art.40.º).
No Colégio Novo da Maia instituiu-se desde o ano letivo 2005/06 o processo da Avaliação de
Desempenho, como meio de regular e aperfeiçoar o trabalho dos docentes, fazendo com que
estes consigam evoluir de uma forma construtiva, proporcionando uma oferta pedagógica de
excelência.
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Todo este processo evidencia-se na elaboração de um plano de melhoria, com a construção de
instrumentos reguladores da prática pedagógica contemplados num projeto curricular de turma
e nos documentos estruturantes dos departamentos curriculares. Nestes documentos, o
professor regista as suas intenções e expectativas em relação aos alunos e à(s) sua(s)
disciplina(s). Cabe ao docente, ao longo do ano letivo, construir elementos fundamentais que
comprovem toda a sua prática pedagógica. Assim sendo, a construção de planificações, a
formalização das avaliações, a fundamentação de procedimentos metodológicos, o arquivo de
trabalhos dos alunos, as grelhas de observação, os registos fotográficos, entre outros, são
instrumentos fundamentais para o desenvolvimento do processo de avaliação.
Este processo é ampliado através de uma cultura de práticas colaborativas que se verificam
sempre que os professores discutem procedimentos, organizam iniciativas/projetos em
conjunto, partilham materiais e/ou opiniões, em momentos formais ou não formais. No domínio
das competências para lecionar, o processo de avaliação docente contempla, ainda, a área
de conhecimentos no âmbito da teoria curricular, em que o professor fica incumbido de refletir
na sua prática diária determinadas competências, tais como:
- Domínio de conhecimentos científicos e didáticos;
- Promoção da aprendizagem pela motivação e responsabilização dos alunos;
- Enfoque na plasticidade (flexibilidade e capacidade de adaptação);
- Identificação e vivência do projeto educativo;
- Capacidade de comunicação;
- Capacidade de planeamento;
- Procura de informação e atualização de conhecimentos;
- Diversificação de técnicas e instrumentos de avaliação.

No domínio das competências profissionais e de conduta, cada professor deve
fundamentar toda a sua prática numa lógica de trabalho em equipa e de cooperação interáreas.
No que diz respeito às competências sociais e de relacionamento, consagra-se:
- A relação que estabelece com os alunos e encarregados de educação;
- O espírito de equipa e o trabalho colaborativo entre colegas;
- A partilha e a troca de práticas e experiências pedagógicas;
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- A capacidade que o docente apresenta na relação com as instituições protocoladas
ou outras;
- O envolvimento com a comunidade educativa;
- O grau de compromisso assumido com a instituição.

Este processo inicia-se com a observação de aulas previamente anunciadas, com a
apresentação da planificação e os recursos a utilizar. Posteriormente, é feita uma reunião de
feedback para refletir e aferir aspetos a melhorar. No decurso do ano letivo poderão ser
efetuadas outras observações de aulas para continuar aferir a evolução, o desenvolvimento da
pessoalidade e a profissionalidade de cada docente.
No final do ano letivo é preenchida uma grelha da autoavaliação, por parte do docente,
aprovada pela Associação de Estabelecimentos de Ensino Privado. Esta, é entregue à
coordenação e à direção pedagógica juntamente com o plano de melhoria, no qual o professor
enumera objetivos a atingir no ano letivo seguinte. Após esta fase tem lugar a heteroavaliação,
formalizada numa reunião entre a direção e a coordenação. Neste encontro, são discutidos os
positivos e os aspetos a melhorar no desempenho do docente. Este debate permite uma
comunicação efetiva, no sentido de refletir e despertar o docente para uma prática crítica e,
permanentemente, reflexiva. É neste momento que o professor fundamenta as decisões
tomadas no seu plano de melhoria.
O exercício do plano de melhoria deve ser acompanhado por um tutor – “coaching”
(coordenador de departamento e/ou coordenador de ciclo e/ou direção) - e deve consignar
reuniões periódicas de feedback que remetam o professor para a regulação de sua avaliação
(O que já foi feito? O que falta fazer? Como posso enriquecer o meu plano de melhoria? …).
A principal finalidade deste processo avaliativo é melhorar a qualidade das práticas
pedagógicas sustentadas no sucesso dos alunos, em que o Colégio Novo da Maia acredita que
pode consagrar um ensino de excelência, enfatizando a inovação educativa assente nas boas
práticas e promovendo o sucesso de todos.
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CAPÍTULO III

1. PROJETO EDUCATIVO – PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA
A AÇÃO EDUCATIVA

1.1. METODOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PE
O projeto educativo resultou: da avaliação interna realizada por uma equipa multidisciplinar, da
análise de dados recolhidos que decorreu da aplicação de um inquérito por questionário
realizado aos diferente atores educativos assim como das reuniões sectoriais realizadas com
os diferentes membros da comunidade educativa, o que permitiu, assim, assegurar o princípio
da representatividade.

1.2. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES 6
Conforme se referiu no ponto anterior, o projeto educativo reflete a voz dos diferentes atores da
comunidade educativa. Todos tiveram a oportunidade de se pronunciar sobre o modus vivendi
do Colégio Novo da Maia pelo que se plasma, neste documento, a visão de futuro que se quer
para esta instituição. Tal visão assenta no respeito e atenção pelas diferentes sensibilidades de
todos os atores envolvidos, tendo sido devidamente refletidos, quer nos documentos
supracitados quer nas demais reuniões realizadas, os seus pontos fortes, fracos oportunidades
e constrangimentos. É desta visão pluricêntrica, crítica, comprometida e empenhada que nasce
a visão estratégica do Colégio.

2. MISSÃO
Qualidade no Sucesso que permita, pela exploração de todas as nossas potencialidades, a
construção conjunta de um mundo melhor.

6

Ver relatório de avaliação interna realizado bem como o produto das reuniões sectoriais promovidas

aquando da reflexão e produção deste documento.
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3. PRINCÍPIOS ORIENTADORES
O Colégio Nova da Maia edifica o seu projeto educativo em três princípios estruturantes:
Liberdade – promove e valoriza a liberdade de pensamento no respeito pela diferença de
opiniões e pelo exercício livre da crítica;

Responsabilidade – assume a construção de si e do Colégio no respeito pelo cumprimento
das normas vigentes e pelo exercício crítico da participação numa lógica de contínuo
aperfeiçoamento.

Solidariedade – promove a consciência de uma cidadania planetária a partir de nós, do
Colégio e do Mundo e da nossa capacidade, pela ação, de o tornar melhor.

4. PRIORIDADES PARA A AÇÃO EDUCATIVA
Com a perspetiva de encarar a educação e assumindo uma nova dinâmica no processo
educativo, foram criados diversos grupos de trabalho, com o intuito de realizar a avaliação
interna do projeto educativo da instituição. Ao longo do ano letivo 2014/2015 e 2015/2016 os
docentes e os diversos órgãos de gestão escolar do Colégio Novo da Maia, em interação
permanente e trabalho colaborativo, reuniram, analisaram, refletiram e elencaram os pontos
fortes e áreas de melhoria do Projeto Educativo do CNM, tendo por base o quadro de
referência da Avaliação Externa de Escolas da IGEC.
Nesse documento, (Anexo I), registaram-se sinteticamente as diferentes áreas avaliadas,
nomeadamente:
Resultados escolares;
Prestação do serviço educativo;
Liderança e gestão;
Após esta reflexão, com base nos resultados obtidos, estruturou-se o plano de ação, o qual
visa regular as aprendizagens curriculares e orientar as atividades ao longo dos vários ciclos,
tendo em atenção as metas curriculares emanadas do Ministério da educação e da Ciência,
adequando-as às prioridades definidas no projeto educativo do Colégio Novo da Maia e nas
metas internas presentes no projeto curricular do Colégio.
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Prioridades


Promoção de um percurso de aprendizagem personalizado e bem-sucedido;



Fortalecimento e consolidação da relação Colégio Comunidade Educativa;

Eixo
Estratégico

Prioridade

Objetivos estratégicos

Metas 2015/2019



Consolidação de mecanismos de participação de toda a comunidade educativa;



Reconhecimento de competências cívicas na formação de cidadãos capazes de
cooperar com os outros e trabalhar em grupo;



Monitorização da qualidade da prestação do serviço educativo;



Reforço do trabalho colaborativo e de articulação e sequencialidade num sistema
inovador;



Promoção da inclusão e o sucesso educativo de todos e para todos;



Aprofundamento da visão estratégica institucional.
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Resultados

Promoção de um
percurso de
aprendizagem
personalizado e
bem-sucedido

Promover o sucesso académico
de todos e de cada um(a)

Garantir a existência de um
diferencial inferior a 20% entre a
avaliação interna e externa
relativamente a provas e exames
nacionais
0% de retenção em todos os níveis
de ensino

Valorizar o papel das famílias
como os primeiros responsáveis
na educação dos filhos

Estimular o diálogo, a
cooperação e a
responsabilidade partilhada dos
diferentes agentes no processo
educativo da criança e do aluno

Aplicar, anualmente, um inquérito
por questionário de satisfação aos
EE
Realizar uma reunião de
representante de pais por período
Realizar uma reunião de delegados
de turma por período.
Aplicar, anualmente, um inquérito
por questionário de satisfação ao
pessoal docente e não docente
Integrar, no mínimo uma atividade
no PAA proposta e dinamizadas
pelos EE e/ou Associação de Pais.

Fortalecimento e
consolidação da
relação Colégio
Comunidade
Educativa

Dar continuidade, no pré-escolar,
no mínimo a três projetos
desenvolvidos na creche e préescolar que implicam a participação
parental
Promover momentos de
participação e de envolvimento
ativo das famílias nas atividades
organizadas pelas diferentes
valências do Colégio

Divulgar, no mínimo, três trabalhos
por período letivo referentes aos
clubes dirigidos aos alunos
Aplicar, anualmente, um inquérito
por questionário de avaliação das
“necessidades de ações de
sensibilização/informativas”
Realizar no mínimo uma ação de
sensibilização, por ano letivo, sobre
temáticas relacionadas com o
papel da família na promoção do
sucesso escolar dos seus
educandos.

Consolidação de
mecanismos de
participação de
toda a

Implementar formas de
auscultação aos alunos no
sentido de facilitar a sua
participação

Aplicar, anualmente, um inquérito
por questionário de satisfação aos
alunos.
Contemplar uma atividade por cada
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comunidade
educativa

um dos ciclos/valências no no PAA
resultantes de propostas de alunos

Acompanhar as trajetórias dos
(ex)alunos do Colégio tendo em
vista o prosseguimento de
estudos e a empregabilidade

Reconhecimento
de competências
cívicas na
formação de
cidadãos
capazes de
cooperar com os
outros e trabalhar
em grupo.

Prestação
do serviço
educativo

Monitorização da
qualidade da
prestação do
serviço educativo

Incentivar a participação dos
alunos em projetos e atividades
do Colégio.
Promover nos alunos
competências e aptidões
relevantes para o exercício de
uma cidadania responsável e
ativa
Incentivar e reforçar uma
postura de abertura à mudança,
à cooperação, à colaboração
desenvolvendo laços de
solidariedade e de respeito
mútuo
Promover formação em
contexto, tendo em conta
práticas pedagógicas bem
sucedidas.

Criar uma base de dados de exalunos
Aumentar em 10% a participação
dos alunos nos diferentes projetos
e atividades do Colégio

Diminuir em 5% os procedimentos
disciplinares

Realizar, no mínimo, 5 campanhas
de solidariedade e de justiça social,
por ano.

Realizar uma formação em
contexto por ano por ciclo/valência

Promover uma atualização
científica e pedagógica

Frequentar por iniciativa do próprio
docente frequentar um percurso
formativo de pelo menos de 25
horas

Partilhar práticas de
diferenciação pedagógica desde
a planificação à avaliação

Realizar, no mínimo, uma reunião
semanal de planificação em
contexto de EPE123sec

Investir num sistema de
educação aberto e inovador
ancorado na era digital

Implementar, no mínimo, uma
atividades por semana com recurso
às TIC.
Fomentar à progressiva
desmaterialização, em 5%, dos
meios de aprendizagem utilizando
recursos digitais

Consolidar a dimensão artística
e cultural nos processos de
ensino e nas demais atividades
institucionais

Aumentar em 15% iniciativas de
matriz artística que envolva
preferencialmente os diferentes
ciclos/níveis de ensino

Reforçar a existência de
atividades práticas

Implementar, no mínimo, uma
atividade experimental/laboratorial
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experimentais em todos os
níveis de ensino

Verificar procedimentos de
articulação vertical e
sequencialidade no ensino

por semana no EPE e no 1.º CEB e
quinzenal no 23sec
Planificar até ao final do primeiro
período de cada ano letivo o
documento estruturante de
articulação e sequencialidade
Promover, no mínimo, uma
atividade, conjunta entre EPE e 1.º
CEB

Reforçar o envolvimento dos
coordenadores de
departamento na prática de
supervisão pedagógica

Supervisionar, uma a duas aulas
por período, a lecionação de cada
docente e respetiva reunião de
feedback e construção de plano de
melhoria

Investir na supervisão
pedagógica colaborativa

Implementar um processo
supervisivo entre pares.
Supervisionar cada projeto, pelo
menos uma vez por período

Monitorizar e avaliar
periodicamente a
implementação das estratégias
supervisivas

Realizar, pelo menos uma vez por
semestre uma reunião com os
responsáveis do projeto e o
coordenador
Realizar no mínimo uma vez por
trimestre, reuniões entre Docentes
e coordenação

Reforço do
trabalho
colaborativo e de
articulação e
sequencialidade
num sistema
inovador

Desenvolver a cultura de
cooperação entre pares

Realizar, uma atividade por
semana, em parceria com o par
pedagógico no EPE

Proporcionar um intercâmbio de
boas práticas e de
aprendizagem mútuas

Implementar, no mínimo, três
oficinas abertas a toda a
comunidade educativa

Reforçar momentos de
planificação, reflexão, troca de
experiências e de partilha de
estratégias entre os vários ciclos
de ensino.

Reunir no mínimo uma vez por ano
um grupo de docentes intercíclos

Promover a integração de
plataformas colaborativas como
meios facilitadores da
construção de conhecimentos
entre os docentes.
Investir na articulação de

Construir um espaço de partilha de
apresentação de projetos

Integrar no PAA no mínimo cinco
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atividades e projetos que
promovam o contacto de
professores e alunos dos
diferentes ciclos de ensino.
Reforçar o diagnóstico e a
intervenção precoce de
necessidade educativas nas
crianças da creche e educação
pré-escolar

atividades de articulação vertical.

Reunir nas transições de ciclo com
os professores e os serviços
especializado de apoio

Integrar nas planificações
estratégias diferenciadoras,
promotoras do sucesso para todos
os alunos.
Promoção da
inclusão e o
sucesso
educativo de
todos e para
todos

Aperfeiçoar as estratégias de
diferenciação pedagógica em
sala de aula

Realizar, pelos pares
pedagógicos/DT´s e pelos Serviços
Especializados de Apoio Educativo,
uma reunião por trimestre
Realizar, no mínimo, uma
conferência sobre as temáticas
Construir de um manual de práticas
de inclusão e promoção de
sucesso

Consolidar a articulação de
processos entre o corpo
docente e os serviços
educativos de apoio
especializado
Liderança e
Gestão

Reunir uma vez por período com os
serviços educativos de apoio
especializado para monitorização
de processos
Criar uma nova plataforma
institucional.

Investir num paradigma
educacional inovador

Aprofundamento
da visão
estratégica
institucional

Criar prémios ou bonificações de
acordo com a avaliação de
desempenho – a partir de 4,8

Incentivar a criatividade e
inovação, incluindo o
empreendedorismo em todos os
níveis de ensino

Criar uma base de dados
institucional referente à produção
científica e investigação
educacional que tenha por
referência o Colégio

Aperfeiçoar os mecanismos e
instrumentos de avaliação
interna

Construir anualmente um
documento orientador de avaliação
interna comprometendo o conselho
pedagógico, com a definição de um
plano de melhoria
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Apostar num corpo docente
qualificado, dinâmico, proativo,
inovador e reflexivo

Promover a formação contínua
e especializada do pessoal
docente e não docente que
resulte de mecanismos de
avaliação de desempenho

Publicar anualmente, por
ciclo/valências e serviços de uma
comunicação, artigo e/ou poster
Aumentar até 30% o n.º de
docentes com o grau de Mestre
nos diferentes níveis/ciclos de
ensino
Frequentar pelo menos uma ação
de formação por ano letivo,
docentes e não docentes, que
incida nas áreas de melhoria

Facilitar momentos conjuntos de
reflexão e de encontro entre os
docentes

Organizar um evento científico
bienal

Garantir a sustentabilidade do
ensino secundário nos
diferentes cursos científicohumanísticos

Aumentar em 25 % os alunos do
Ensino Secundário

Implementar formas de
comunicação e divulgação mais
eficazes e eficientes

Desmaterializar gradualmente as
formas de comunicação
tradicionais
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RESULTADOS
Provas de Avaliação Externa
Os resultados obtidos nas provas de avaliação externa constituem para o Colégio Novo da
Maia um motivo de enorme orgulho refletindo o trabalho, o compromisso, o profissionalismo e a
dedicação dos alunos, docentes, pais e restante Comunidade Educativa.
No ano letivo 2015/2016, o CNM obteve o 1º lugar a nível nacional no ranking do ensino básico
e do 30º lugar no ensino secundário, consolidando as posições cimeiras entre as melhores
escolas do país. Estes resultados constituem, ainda, um motivo de valorização do projeto
inovador CNM, assente numa matriz pedagógica exigente, em metodologias ativas, ofertas
educativas diferenciadas e equipas multidisciplinares, o que se reflete num crescimento
harmonioso dos nossos alunos, promovendo o sucesso escolar.

Média das Provas Finais de Ciclo – Ensino Básico
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Posição perante todas as escolas com +50 Exames - Ensino Básico
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Colocações no Ensino Superior
Um dos indicadores da análise do sucesso educativo do colégio tem como referente a
taxa de colocações de alunos no Ensino Superior. Constata-se que a generalidade dos alunos
do CNM conseguiram atingir plenamente os objetivos a que se propuseram, ou seja, o ingresso
no ensino superior. No ano de 2016, dos alunos que se candidataram, mais de 80% ficaram
colocados no Distrito do Porto - dos quais mais de 50% na Universidade do Porto - distribuídos
pelos cursos da Faculdade de Engenharia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito e
Faculdade de Economia. Do universo total, 20% dos alunos ficaram colocados no curso de
medicina, 28% nos cursos de engenharia (engenharia e gestão industrial, mecânica,
informática, eletrotécnica e de computadores), 11% nos cursos de economia e gestão, 11%
nos cursos de saúde e 30% noutros cursos de universidades de prestígio, tais como a
Universidade de Coimbra, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico
do Porto, entre outras.
Este sucesso alcançado pelos alunos apenas é possível com o apoio, presença e compromisso
assumido ao longo deste trajeto em prol da educação e persecução dos objetivos e sonhos dos
nossos alunos.

Colocações no Ensino Superior Público
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Colocação por Instituição de Ensino Superior
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5. FUNDAMENTAÇÃO DA NOSSA MISSÃO
Qualidade no Sucesso que permita, pela exploração de todas as nossas potencialidades, a
construção conjunta de um mundo melhor.

Tal como as pessoas, as instituições, estão em contínuo processo de crescimento e
aperfeiçoamento. Apesar de um percurso positivo temos como ambição construir mais e melhor
no que respeita ao ensino e à educação. Propomo-nos a edificar um Colégio mais
comprometido com os valores da responsabilidade, da liberdade, da autonomia e da
solidariedade. Concebemos um Colégio comprometido com o seu tempo, antecipando futuros,
rasgando horizontes. Adotamos uma forma de estar que reconhece e valoriza todos aqueles
que fazem parte do Colégio Novo da Maia, de uma forma abnegada, implicada, interventiva e
solidária.
Para que este contexto seja exequível, torna-se importante uma luz que norteie todo este
processo. O nosso rumo é claro e inequívoco: qualidade no sucesso nas vertentes académica,
social e pessoal. Promovemos uma instituição de valores, que pela exploração de todas as
nossas potencialidades, se propõe a contribuir para uma sociedade mais participativa, mais
justa e mais solidária.
É através dos nossos ensinamentos e da nossa responsabilidade que nos propomos formar
cidadãos com um futuro mais nobre e engrandecido. Tentaremos através do registo formal
educativo, contribuir para a reformulação do mundo, no qual é refletido todo processo da nossa
ação, onde se encontram implícitas as vivências educativas e sociais vivenciadas neste
contexto, objetivando-se desta forma, um futuro mais promissor.
Ao longo do quadriénio 2015 – 2019 pretende-se continuar a operacionalizar o projeto
educativo com base na nossa missão e no tema unificador: “Formar cidadãos do Mundo: livres,
responsáveis e solidários”, promovendo sempre um desenvolvimento integral dos alunos,
através do exercício de uma cidadania democrática e pluralista, numa prática de liberdade, de
responsabilidade, de autonomia, de solidariedade, de respeito pelos outros, afirmação nas
suas ideias e respeito pelas diferentes culturas. Pretendemos assim, promover um
desenvolvimento de seres críticos e criativos em relação ao mundo que os rodeia, capazes de
refletir conscientemente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos, pilares
estruturantes no desenvolvimento pessoal, que lhe permitem e conduzem a uma melhor
capacidade de trabalho e a uma melhor inserção na vida ativa.
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Formar cidadãos do mundo… livres
Educar para a compreensão (Edgar Morin, 2002) é fundamental para melhorar a qualidade da
educação e ensino, para ampliar a dimensão humana da aprendizagem. Centrando as nossas
prioridades educativas no agir sobre as necessidades de alguém poderá ser um ponto-chave
para a formalização de um ensino mais centrado na pessoa, no âmbito da promoção da
liberdade.
Em educação existe sempre um compromisso de educar para a prática de uma cidadania
crítica e livre. Educar para a liberdade associa-se à expressão “Pedagogia do diálogo” e
conduz todos aqueles que interagem num processo à problematização de situações
apresentadas, ao estimular a arte da pergunta e à aprendizagem entendida como um desafio
social.
“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão”
(Paulo Freire, 1974). O exercício da liberdade consiste também na tomada de uma posição
crítica, que permite repensar o pensado com o intuito de reaprender e reajustar atitudes por
forma a optar em consciência.

Formar cidadãos do mundo… responsáveis
Preparar as novas gerações para uma intervenção mais ativa e responsável na sociedade civil
implica ajudá-las a viver uma cidadania no espaço escolar, tarefa que não pode dispensar uma
estratégia global de educação para a cidadania. É necessário que a escola se organize como
uma comunidade democrática, aberta à sociedade envolvente, na qual se constitui como centro
polarizador e dinamizador dos esforços educativos com intencionalidade cívica.
O alargamento do campo de intervenção do contexto educativo e a redefinição do seu papel
social, exige a preparação das camadas mais jovens da população para a sua inserção no
mundo e a promoção de condições de desenvolvimento pessoal e social, potenciando o papel
de cidadãos que pertencem, simultaneamente, a uma sociedade local e global, apresentando
atitudes democráticas responsáveis assentes em valores sociais e morais.

Formar cidadãos do mundo… solidários
As exigências da sociedade atual centram-se cada vez mais, não só no desempenho
académico, na aceitação de desafios e na capacidade de pesquisa e inovação, mas também,
na convivência solidária.
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Qualquer sociedade deve estimular nos indivíduos a capacidade de aprender. E aprender nos
dias de hoje pressupõe o desenvolvimento humano, isto é, que “nos guiemos por critérios que
compreendam as diferenças, que reforcem a cidadania, que entendam o capital humano e o
capital social, que liguem a coesão e a justiça, que articulem conhecimento e compreensão,
inovação e progresso” (Martins, 2007:221).
A escola deve, então, preparar os alunos para a cooperação e para a capacidade de trabalhar
em equipa e de ser solidário, numa perspetiva multicultural e de reconhecimento e aceitação
das diferenças.
Devemos, portanto, incentivar todos os que interagem no contexto educativo do Colégio Novo
da Maia para a prática do voluntariado como premissa para o bem-estar social.
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6. ARTICULAÇÃO E SEQUENCIALIDADE
No Colégio Novo da Maia procura-se, de uma forma articulada, consolidar práticas de
articulação e sequencialidade que garantam maior robustez no ato da planificação de toda a
ação educativa.
A manutenção do projeto de articulação e sequencialidade, continua a ser
fundamental na nossa instituição, sendo nosso objetivo consolidar práticas e fomentar linhas de
ação que possam promover verdadeiras práticas de educação para o sucesso educativo.

Projeto - Articulação e sequencialidade
O projeto de articulação e sequencialidade assume, intencional e organizacionalmente,
um papel importante e necessário no projeto educativo da nossa instituição sendo um dos seus
pilares estruturantes.
A equipa Colégio Novo da Maia adota verticalmente este projeto colocando a reflexão,
a perfilhação de metodologias, estratégias e o desenvolvimento de projetos em prol de uma
gestão flexível do currículo.
Assim, para além de práticas já existentes, preconiza-se:
1. A existência da articulação intradepartamental com coordenação científica e
pedagógica;
2. A elencagem de metas, vertidas no projeto educativo, que se constituem como
referentes

da

prática

avaliativa

em

sede

de

conselho

pedagógico,

de

departamento/conselho de docentes e conselhos de turma/ano;
3. A

identificação

e

monitorização

dos

resultados

escolares

dos

diferentes

departamentos/disciplinas/áreas disciplinares que permitem identificar com rigor quais
as taxas de maior e menor sucesso;
4. A elaboração de relatórios circunstanciados sobre o aproveitamento e comportamento
dos alunos;

Tornou-se, ainda, mais evidente a necessidade de ser mais trabalhada a gestão vertical e
horizontal do currículo corporizada na adoção de práticas que promovam uma maior reflexão e
implementação de dinâmicas tendentes à afirmação da articulação e sequencialidade no
Colégio de uma forma intencional e organizacional assumidas.
Nesse sentido, e tendo em consideração a literatura existente sobre esta matéria,
(veja--se por ex., Bairrão (1997), Carvalho (1999), Fernandes et al (1992), Ferreira (2001) e
Gomes, (1977), e partindo de práticas já instituídas, mormente a articulação já existente entre
docentes da mesma disciplina / área disciplinar decidiu-se:
1. Continuar a implementar práticas mais intencionais e sistemáticas de articulação entre
todos os níveis e ciclos de ensino;
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2. Analisar e monitorizar as potencialidades que decorrem da introdução de mecanismos
coerentes e consistentes de articulação e sequencialidade - quer seja pela via das
estratégias adotadas, da lecionação dos conteúdos programáticos, quer também pela
adoção de projetos adotadas;
3. Proceder a uma análise atenta e profunda, fruto da reorganização curricular em curso;
4. Considerar as metas definidas para as diferentes áreas/disciplinas pelo Ministério da
educação e da ciência;

Assim, continuará a ser implementado, de uma forma intencional e organizacionalmente
assumida, um trabalho sistemático de articulação e sequencialidade com os seguintes
desideratos:
1. Manutenção das equipas de articulação e sequencialidade já existentes que
compreendem todos os níveis de ensino (pré-escolar e ensinos básico e secundário) –
no que concerne às disciplinas de Português, Matemática, Inglês, Ciências Naturais,
Artes e TIC;
2. Privilegiar a análise e reflexão dos documentos estruturantes relativos a cada uma das
disciplinas e seus conteúdos programáticos nos diferentes níveis de ensino de forma a
garantir, um conhecimento profundo e uma maior articulação;
3. Produzir documentos onde devem estar elencados todos os conteúdos das diferentes
disciplinas, identificando os momentos/anos de aprofundamento desses conteúdos
entre outros procedimentos.
4. Refletir sobre o desempenho escolar dos alunos nas diferentes disciplinas nos finais de
período e o grau de cumprimento, seja qualitativo seja quantitativo, deste projeto.

É nossa profunda convicção que a continuidade deste projeto, em estreita articulação
com os demais documentos estruturantes do colégio, contribuirá, de forma decisiva, para a
melhoria contínua e sistemática da qualidade de ensino - aprendizagem no Colégio Novo da
Maia.
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7. ARTICULAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO COM OUTROS
DOCUMENTOS ORGANIZACIONAIS
Sendo o Projeto Educativo o documento regulador do Colégio Novo da Maia, todos os
documentos organizacionais são instrumentos complementares do mesmo. Desta forma, o
Projeto Curricular de Escola, Plano Anual de Atividades e Regulamento Interno deverão estar
em permanente e efetiva articulação para que seja possível oferecer uma resposta educativa
verdadeiramente integradora, focalizando os princípios e valores contidos neste Projeto
Educativo.

Projeto Curricular do Colégio
É com base nos princípios orientadores, nas opções pedagógicas e nas prioridades
curriculares consagradas neste projeto educativo e tendo em conta a especificidade do Colégio
Novo da Maia que é elaborado o projeto curricular do Colégio. Este documento implica a
concretização do Projeto Educativo, articulando as diferentes valências, segundo um modelo
de operacionalização que atende à gestão flexível do currículo.
Neste projeto estão listadas todas as decisões pedagógico-didáticas, que são pensadas de
acordo com as características da comunidade educativa e dos recursos disponíveis. O projeto
curricular do Colégio é, sem dúvida, a ponte entre o projeto educativo e os projetos curriculares
de turma.
O projeto curricular do Colégio pressupõe a operacionalização do Projeto Educativo de uma
forma dinâmica permitindo assim uma constante adaptação às necessidades sentidas com
vista a uma melhoria da qualidade de todos os serviços prestados pelo Colégio Novo da Maia.

Plano Anual de Atividades
O plano anual de atividades é o documento que contempla, numa perspetiva integrada e
abrangente, atividades que devem estar ao serviço da consecução dos objetivos consagrados
no projeto educativo.
O plano anual de atividades é elaborado de acordo com o que está conjeturado nos princípios
para a ação educativa e para a docência segundo os modelos de intervenção pedagógica
definidos no projeto educativo. Neste documento serão calendarizadas todas as atividades a
realizar pelas diferentes valências, os recursos e os materiais a utilizar e a definição dos
objetivos a atingir.
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Todas as ações contidas no plano anual de atividades são elaboradas de acordo com as
finalidades estabelecidas no projeto educativo, propostas pelos diferentes níveis, ciclos,
departamentos curriculares, alunos e encarregados de educação e aprovados em sede de
Conselho Pedagógico.
O Plano Anual de Atividades é avaliado trimestralmente em sede de departamento e
posteriormente em sede de Conselho Pedagógico.

Regulamento Interno
O Regulamento Interno define as normas que regem o funcionamento harmonioso da
comunidade educativa e tem como referência os pressupostos contemplados no projeto
educativo e nos documentos legais. Regulamenta e institui regras de funcionamento e de
conduta para que toda a comunidade educativa possa agir em conformidade. Neste sentido, o
regulamento interno do Colégio tem nele contido a filosofia educativa inerente ao projeto
educativo.
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8. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO
A avaliação de um projeto implica a atuação dos diversos intervenientes no processo educativo
e deve contemplar a sua reestruturação, daí que tenhamos obrigatoriamente que refletir, nos
momentos de avaliação do Projeto Educativo, sobre o enfoque que as prioridades listadas no
documento tiveram ao longo de cada ano letivo em que este vigora
Assim, serão criadas uma equipa e instrumentos de avaliação que nos permitam retirar
conclusões em cada momento de avaliação.
A equipa de avaliação será nomeada em reunião de Conselho Pedagógico.
Esta equipa construirá um guião de reflexão que terá o intuito de ouvir os diferentes atores da
comunidade educativa relativamente as prioridades elencadas no projeto educativo.
Posteriormente, a equipa de avaliação analisará os documentos entregues pelos agentes e
construirá um relatório final de avaliação do projeto educativo.
Realizar-se-ão momentos de reflexão sobre o processo de avaliação (meta-avaliação), cuja
função será regular e reformular as ações desenvolvidas ao longo de todo este processo para
redefinir as prioridades para o triénio seguinte.
Aos alunos, serão aplicados questionários de satisfação com o intuito de analisar as
preocupações e perceções dos nossos alunos.
Durante o período compreendido entre 2015/2019, este projeto educativo será enriquecido com
evidências que comprovam o cumprimento do mesmo de forma articulada.
Todo este processo implica reflexão, renovação, cooperação, reformulação, comunicação e,
em última análise, a concretização do projeto educativo do Colégio Novo da Maia como um
dispositivo que confirma o ensino de excelência vivenciado na Instituição na procura do
sucesso.
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9. DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO
O projeto educativo é o documento por excelência do Colégio. Assume-se como guia,
referencial e eixo estruturante de toda a nossa ação educativa.
Por isso, constitui a centralidade de todo o nosso projeto pedagógico. Será publicado no sítio
do Colégio e constituirá elemento de união e de identificação entre os diferentes elementos da
comunidade educativa.
A construção da nossa identidade passa necessariamente pela assunção deste projeto que
deixa de ser do Colégio para passar a ser de todos nós. A sua divulgação, pela forma que se
considerar mais oportuna, é fundamental e estará necessariamente sempre presente no nosso
horizonte. É esta a escola que queremos: uma escola de todos e para todos… com projeto.
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ANEXO I

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.

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
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 interpessoais7.

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

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

Conselho Geral de Docentes do respetivo nível.

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 208.

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.

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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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.

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;
Por conveniência de serviço a distribuição de turmas pelos docentes no Departamento poderá
sofrer alterações na elaboração dos horários;

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.



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.

ANEXO II

Plano Anual de Atividades
Os documentos do Plano Anual de Atividades, contam em livro próprio anexo ao Projeto
Educativo.

ADENDA
ADENDA 1 – PROJETO FLEXIBILIDADE CURRICULAR

No âmbito do Despacho n.º 5908/2017, publicado em Diário da República n.º 128/2017, Série II
de 2017-07-05, foi aprovado, a 6 de setembro de 2017, em sede de conselho de Conselho
Pedagógico, a implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos
básico e secundário.

Projeto de Flexibilidade Curricular do Colégio Novo da Maia
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INTRODUÇÃO
O Colégio Novo da Maia, fundado em 2001, tem como missão apostar na Qualidade no
Sucesso que permita, pela exploração de todas as nossas potencialidades, a construção de um
mundo melhor. Acompanhar a vertigem do tempo e da mudança é por excelência o grande
desafio que se impõe às sociedades pós-modernas e, obviamente, à escola. Atravessamos um
período em que o conhecimento científico e tecnológico se desenvolve a um ritmo de tal forma
intenso e complexo que a quantidade de informação disponível, que cresce exponencialmente
todos os dias, obriga-nos a uma práxis distinta e refletida sobre o que é educar no séc. XXI.
O Colégio Novo da Maia enquanto instituição alinhada com o seu tempo, valoriza o
perfil do aluno do século XXI e assume uma nova forma de pensar e agir numa escola que
reclama outras formas de organização, seja nas metodologias e avaliação do currículo, seja no
planeamento, seja na forma como organiza os seus espaços. Promove e incentiva a
criatividade e a inovação, o espírito empreendedor e a cidadania em todos os níveis de ensino,
assente em valores humanistas.
O Colégio Novo da Maia procura a construção na ação das diferentes literacias, tais
como a leitura e a escrita, a numeracia, a utilização das tecnologias da informação e
comunicação (robótica, multimédia, e-manuais, tablets em sala de aula), a proficiência de
linguagens simbólicas associadas às línguas estrangeiras (Currículo de Cambridge), à música
e às artes, num ambiente pedagógico renovado e motivador, flexível sem perder o rigor e que
procura recuperar a vocação interdisciplinar e transdisciplinar (Projeto A+) do saber com o fim
último de qualificar os jovens numa ambiência democrática. Aposta, ainda, no pensamento
crítico e argumentativo dos seus alunos, através da oferta da Filosofia desde o Pré-Escolar até
ao Ensino Secundário, assim como o saber estar e saber ser, reforçado pela Expressão
Dramática e Cidadania e Desenvolvimento até ao 3.º CEB.
Os valores preconizados no CNM implicam a responsabilidade de todos, um processo
relacional, pessoal e profissional onde reina a transparência, a exigência e o rigor, promovendo
deste modo o desenvolvimento de cada um e de todos a capacidade de no seu dia-a-dia na
exploração de todas as nossas potencialidades, a construção de um mundo melhor. O Colégio
procura criar condições para que cada um descubra o que tem de melhor e colocá-lo ao
serviço de si e dos outros, vivenciando-se, assim, um ambiente de liberdade, responsabilidade
e solidariedade.
O Colégio Novo da Maia, assume-se como uma escola em permanente construção;
uma escola Nova capaz de criar compromissos, pelos quais cada indivíduo consiga
desenvolver um projeto claro de vida, que o ajude na sua formação enquanto Pessoa, com a
missão de potenciar a transformação de cada aluno num Cidadão participativo, crítico e
consciente. Nesta comunidade educativa todos os agentes são protagonistas, num clima de
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liberdade de expressão, autodisciplina e confiança, num espaço de troca, respeito mútuo,
cooperação e partilha.
A diferenciação do nosso Projeto Educativo tem por base uma permanente reflexão e
avaliação da realidade em que estamos inseridos e do serviço educativo prestado, por forma a
consciencializarmos das necessidades, das expectativas e das potencialidades da comunidade
educativa. Assim, propomos um presente assente na inovação responsável e criteriosa com
um plano curricular abrangente e diversificado, valorizando sempre os processos e não só os
resultados.
Todo o currículo está estruturado, tendo em conta a legislação em vigor, o projeto
educativo diferenciador do CNM, bem como a faixa etária das crianças e dos alunos. De
destacar que o Modelo Pedagógico que norteia o processo de aprendizagem e
desenvolvimento está alicerçado numa educação para a decisão, em que cada atitude
consciente e consistente é resultado de um processo de apropriação das distintas e
complementares lógicas de construção do conhecimento e em articulação com o Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, bem como com os principais documentos atuais
produzidos no contexto da União Europeia, a saber:

The Future of Education and Skills,

projeto Education 2030, da OCDE (2016); New Vision for Education: Fostering Social and
Emotional Learning through Technology, do WEF (2016); Competencies for Democratic
Culture: Living Together as Equals in Culturally Diverse Democratic Societies, do Conselho da
Europa (2016); Education 2030 Framework for Action, da UNESCO (2016).
Deste modo, o Despacho n.º 5908/2017, publicado em Diário da República n.º
128/2017, Série II de 2017-07-05 autoriza, no âmbito das prioridades definidas no Programa do
XXI Governo Constitucional para a área da educação, em regime de experiência pedagógica, a
implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e
secundário, no ano escolar de 2017-2018.
Envolver o Colégio Novo da Maia no Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular
(PAFC) surgiu como algo natural, articulado e integrado no conjunto de iniciativas
desenvolvidas no âmbito do Projeto Educativo, visando a qualidade e excelência do serviço
educativo prestado. Portanto, o PAFC permite-nos continuar a experimentar novas
metodologias e práticas educativas, pois oferece a possibilidade de aprofundar a autonomia
nesta matéria.
A promoção de um ensino de qualidade e sucesso para todos os alunos - ao longo dos
12 anos de escolaridade obrigatória - implica garantir que o sucesso se traduza em
aprendizagens efetivas e significativas, com conhecimentos consolidados e mobilizados em
situações concretas, potenciando o desenvolvimento de competências de nível elevado, que,
por sua vez, contribuem para uma cidadania de sucesso no contexto dos desafios colocados
pela sociedade contemporânea. É no âmbito destes desideratos que surge o Projeto A+,
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transversal a todo o ensino básico e 12.º ano, do ensino secundário, respeitando cada uma das
suas especificidades – que celebra a autoria e a autonomia, investindo numa formação de valor
acrescentando, típico do ensino de excelência. O Projeto A+ é suportado em projetos (rede,
implicação, interdisciplinaridade, construção, desafio, …) e ganha diferentes formas de acordo
com a realidade de cada nível de ensino, tendo como premissa essencial a centralidade do
Aluno.
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FUNDAMENTAÇÃO
Ao analisar os princípios orientadores de grandes organismos percebe-se o impacto
que as sociedades do conhecimento e da informação tem nas escolas e no modo como
devemos repensar a relação pedagógica. A OCDE (2013) considera que as áreas que mais
transversalmente condicionam os sistemas educativos são: as dinâmicas da globalização; os
novos desafios sociais; as transformações do mundo e do trabalho; as transformações da
infância e da juventude e a educação da próxima geração de TIC. Por isso, uma escola
alinhada com o seu tempo não pode nem deve negligenciar tais desideratos. As instituições
educativas devem assumir uma nova forma de pensar e agir numa escola que reclama outras
formas de organização, seja no desenho, metodologias e avaliação do currículo, seja no
planeamento seja na forma como organizam os seus espaços. Na esteira do relatório já citado
constata-se a existência de uma alteração profunda na natureza e organização do trabalho e
do emprego bem como assistimos a uma mudança significativa no tipo e conteúdo das
profissões, como sejam os consultores de produtividade; os curadores digitais, os gestores de
'morte digital‘, os tutores de curiosidade, os especialistas em crowdfunding (Sparks, Honey,
2016), porque na linha daqueles que criam futuro: “cerca de 60% dos melhores empregos dos
próximos dez anos ainda não foram criados” (Thomas Frey, DaVinci Institute, 2016). A escola
não pode nem deve estar indiferente a esta realidade.
O relatório do Fórum, The Future of Jobs, em Davos (2016), elenca as competências a
considerar num futuro próximo das quais a resolução de problemas complexos, o pensamento
crítico, a criatividade, a gestão de pessoas, o trabalho colaborativo, a inteligência emocional,
entre outras, são apenas exemplos da demanda das sociedades dos nossos tempos.
No relatório da Comissão Europeia (2012) “Educação e Formação na Europa; Sistemas
Diferentes e Objetivos Comuns”, entre outros, destaca-se a necessidade de promover e
incentivar a criatividade e a inovação, incluindo o espírito empreendedor, em todos os níveis de
educação e formação.
Alinhado com aquelas considerações o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, procura a construção na ação das diferentes literacias, num ambiente pedagógico
renovado e motivador, flexível sem perder o rigor e

que procurar recuperar a vocação

interdisciplinar e transdisciplinar do saber com o fim último de qualificar os jovens numa
ambiência democrática.
Deste modo, o Projeto A+ apresenta-se como um espaço de uma cultura nova onde
se afirma a interdisciplinaridade, implicando o trabalho de conteúdos específicos e
competências transversais, numa lógica de promoção da cultura colaborativa com recurso à
metodologia de projeto e onde a cultura bilingue está presente com o intuito e, acima de tudo
envolver os jovens na sua aprendizagem reconhecendo na escola o viveiro da democracia e
das ferramentas para a concretizar. Tendo em conta o início de um projeto novo e de uma nova
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metodologia, no ano letivo 2017/2018, o colégio optou por um tema geral e transversal, a
saber: “Maia – a construção de um ADN”. Pretende-se, em anos posteriores, auscultar os
centros de interesses dos alunos para a definição de novos caminhos de pesquisa e trabalho
interdisciplinar.
Posto isto, a seguir se explana, com detalhe, as grandes opções e formas de a
concretizar deste projeto que cremos alinhados com os desafios contemporâneos.

OBJETIVOS


Dotar os alunos de competências transversais que confluam com as finalidades das
sociedades do conhecimento.



Desenvolver uma perspetiva integradora e interdisciplinar dos saberes, tendo em vista
a construção de uma cidadania planetária.



Promover uma abordagem bilingue.



Assumir uma perspetiva construtivista do conhecimento e a centralidade de todo o
processo educativo do aluno.



Promover, pela metodologia de projeto, a aquisição de competências centrada na
resolução de problemas.



Contribuir para a afirmação de uma cultura colaborativa assente nos valores da
cooperação, da autonomia e da partilha.



Mobilizar e desenvolver competências tecnológicas ao serviço da construção do saber.
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A génese da filosofia do Projeto A+ está alicerçada na metodologia de projeto
vivenciada na educação pré-escolar do Colégio Novo da Maia. Sendo esta metodologia muito
acarinhada por toda a comunidade educativa e muito significativa para a aprendizagem dos
nossos alunos, consideramos que seria o tempo ideal para darmos continuidade a este
trabalho ao longo de todo o ensino básico.

A METODOLOGIA DE PROJETO NA EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR (EPE)
O pré-escolar surge como base impulsionadora do Projeto A+, tendo a metodologia de
projeto como pedagogia por excelência.
A Metodologia de Projeto é um modelo cujo conceito de educação não se limita a
satisfazer necessidades imediatas, mas, naturalmente, é orientada para o futuro. Consiste num
método de trabalho baseado na resolução de problemas que surgem da necessidade de
responder a um desejo, de resolver uma necessidade ou de enfrentar um desafio.
Este modelo contribui para tornar a aprendizagem relevante e útil, estabelecendo
ligações com a vida real e desenvolvendo competências fundamentais para a formação das
crianças enquanto cidadãos responsáveis e intervenientes na sociedade atual. Valoriza ainda a
participação das crianças no processo de ensino-aprendizagem.
A criança assume um papel ativo, uma vez que terá poder sobre as decisões, de
projeção e avaliação do trabalho. Este trabalho irá proporcionar o desenvolvimento da
autonomia, da criatividade, do seu sentido de responsabilidade e do seu espírito de iniciativa,
cooperação e colaboração, ao mesmo tempo, que terá de ultrapassar as eventuais dificuldades
que surjam no desenvolvimento do projeto. A avaliação assume assim um caráter formativo,
permitindo a cada criança tomar consciência da situação atual do trabalho desenvolvido. Na
perspetiva da pedagogia de projeto, o desenvolvimento curricular é entendido como um
processo

dinâmico

e

contínuo,

analisado

numa

perspetiva

ecológica

e

sistémica

(Broffenbrenner) permitindo a inter-relação de todas as suas etapas. O trabalho de projeto tem
como base quatro fases que se interligam entre si. Segundo Teresa Vasconcelos
(Vasconcelos, 2012) as fases desenvolvem-se através da definição do problema, planificação e
lançamento do trabalho, execução e avaliação/divulgação.
Na fase inicial do projeto, as crianças interrogam-se e colocam questões. Quando as
crianças já estão seguras sobre as suas escolham partilham as ideias acerca do tema. O
educador, nesta fase, tem o papel de orientador de ideias. É nesta fase, ainda, que as
conversas de grupo se estendem e o educador deve ajudar a manter o diálogo, a discussão e
auxiliar as crianças a formularem e tomarem consciência daquilo que vão poder fazer.
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Numa segunda fase, as crianças tomam consciência da orientação que desejam
seguir. Começa-se a planear o trabalho e para auxiliar a sua execução tenta-se responder a
questões como: o que fazer?, como fazer?, quando fazer?, onde fazer?. Após as respostas a
estas questões dividem-se as tarefas de cada um. Nesta fase o adulto deve proporcionar
momentos de autonomia ao grupo e observar a sua organização, tendo sempre em atenção a
sua boa gestão, orientando, aconselhando, dando ideias, registando os momentos de
aprendizagem das crianças, entre outros. Após tudo isto, elabora-se a teia de projeto onde são
elencadas todas as fases que as crianças pretendem seguir ao longo do ano. A investigação
poderá ser realizada em múltiplos espaços, de acordo com a intencionalidade pedagógica,
sejam estes externos ao Colégio (visitas de estudo) ou no próprio Colégio, no qual o espaço se
organiza em diferentes áreas de trabalho que espelham e preconizam a interação com outras
metodologias, nomeadamente Reggio Emilia, Pedagogia Waldorf, Método Montessori,
Movimento da Escola Moderna e Pedagogia Emmi Pikler (Artlab, Soundlad, Greenlab e
Senselab).
Na penúltima fase, as crianças iniciam os processos de pesquisa, entram em contacto
direto com o tema escolhido, pesquisam, procuram curiosidades. Após este processo, as
crianças analisam a informação adquirida, reformulam novas questões, replanificam as
atividades, sem esquecer que tudo isto é apoiado pelo educador.
Na última fase do projeto as crianças e a equipa pedagógica reúnem-se e debatem
todo o processo anterior de forma a avaliá-lo e divulgá-lo.
É neste processo interdisciplinar, que o pré-escolar investe e impulsiona para mais
tarde dar lugar ao Projeto A+; aqui as crianças aprendem de uma forma integradora e holística,
articulando todas as áreas de conteúdo debatendo sobre tópicos de investigação brainstormings (chuva de ideias) e efetuando o registo que resulta numa teia/rede. Em todo
este processo, o espaço vai atendendo a todas estas transformações sugeridas pelas crianças,
num projeto que envolve também as famílias e toda a comunidade educativa, apostando
igualmente na articulação entre ciclos.
A metodologia de projeto assume então uma importância significativa na aprendizagem
das crianças, sendo que novos saberes são alcançados o que resulta no alargamento dos seus
horizontes culturais e humanos, numa compreensão mais personalizada, num estabelecimento
de relações de causa – efeito e de relações da parte ao todo. Para além disso são adquiridas
novas competências, tornando-se a criança capaz de funcionar em grupo, viver em
democracia, descobrir formas de liderança, afirmar-se positivamente e ser assertiva; abrindo
caminho à imaginação, reflexão, persistência e gosto pela aprendizagem.
Como pedra basilar temos, ainda, a iniciação à língua inglesa que assume um papel
cada vez mais preponderante, uma vez que o contacto precoce de uma língua estrangeira
possibilita uma aprendizagem mais natural e espontânea, dando uma maior amplitude ao
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desenvolvimento do trabalho em projeto. De acordo com, Strecht-Ribeiro (2005): “a
aprendizagem

precoce de LE pode propiciar

o desenvolvimento de competências

metacognitivas na criança e potenciar a sua flexibilidade mental, através do domínio, desde
cedo, de códigos linguísticos diversos para aceder à mesma realidade.” É de salientar que a
aprendizagem de uma língua estrangeira fornece à criança alicerces para que esta se torne um
cidadão pleno e ativo e que ganhe consciência da existência de diferentes hábitos e culturas, e
que estes estarão sempre presentes na sua vida. Assim, se assume um projeto bilingue que
tem a sua máxima visibilidade no projeto A+ mais concretamente no 2º e 3º ciclos do ensino
básico e no 12º ano de escolaridade no ensino secundário.
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A FILOSOFIA DO PROJETO A+ NO ENSINO DO 1.º
CICLO DO ENSINO BÁSICO (1.ºCEB)
ÁREA CURRICULAR: PROJETOS INTERDISCIPLINARES
No 1.ºCEB, o Projeto A+ é operacionalizado num tempo e espaço específicos que
designamos por Projetos Interdisciplinares. No 1.ºCEB, todo o processo de ensino é encarado
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. A educação deve ter
sólidos alicerces numa conceção construtivista da aprendizagem, compreendendo que o
individuo se constrói pessoal e socialmente, com vista à integração na sociedade, de forma
consciente. Numa sociedade cada vez mais plural, o diálogo e a partilha de conhecimentos e
experiências devem ser uma constante. Este conhecimento partilhado resulta da dinâmica que
se estabelece entre o sujeito e o meio envolvente, colocando-o no cerne dos processos de
aprendizagem e valorizando todo o seu percurso. O aluno, enquanto elemento ativo na sua
vida escolar e social, consciencializa-se dos problemas que o rodeiam, tornando-se capaz de
intervir socialmente, tomar decisões refletidas e fundamentadas e questionar o mundo.
Nos Projetos Interdisciplinares, 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 nos mesmos uma forte motivação. Neste sentido, reservamos dois blocos
letivos semanais, para, dessa forma, 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-os
com todas as disciplinas. Um dos blocos é dinamizado na sala ProLab CNM, na qual os alunos
se reúnem por ano de escolaridade com os respetivos Professores Titulares de Turma (PTT) e
desenvolvem projetos comuns. O segundo bloco tem lugar na Cri’@rt(e) Classroom na qual os
alunos são agrupados em diferentes espaços e aprofundam competências emocionais e nos
domínios da atenção, concentração e raciocínio abstrato. Em ambos os blocos, o professor
realiza uma monitorização regular e sistemática dos alunos, registando-a numa grelha de
observação com vista à formalização da avaliação no final de cada período letivo.
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PROJETOS INTERDISCIPLINARES - PROJETO A+
Nas aulas destinadas ao Projeto A+, na sala ProLab CNM, pretende-se criar um
espaço de encontro entre os alunos e os professores de cada ano de escolaridade para
desenvolver um “estudo em profundidade sobre um determinado tema ou tópico” (Katz e
Chard, 1989:2). Por isso, nestes momentos, os alunos desenvolvem um projeto que lhes
permita construir a sua própria aprendizagem para recriar e reconfigurar conceitos e saberes.
Partindo dos seus interesses e motivações, cabe aos professores orientar o desenvolvimento
dos projetos tendo em conta as características e necessidades que os alunos apresentam,
agrupando-os e permitindo que estes coloquem hipóteses e tenham oportunidade de verificálas, persistam na resolução de problemas, tomem iniciativas e se tornem responsáveis pelos
resultados alcançados (Katz, 2004).
Neste sentido, os alunos desenvolverão os projetos comuns em diferentes fases
(Vasconcelos, 1998), a saber:
Fase 1 – Definição do problema: formula-se um problema ou definem-se as questões a
investigar. Formaliza-se um desenho ou esquema com temas, assuntos e/ou ideias que
serão a base de trabalho, o ponto de partida para o desenvolvimento do projeto.
Fase 2 – Planificação e desenvolvimento do trabalho: elabora-se um plano flexível de
trabalho no qual se direcionam estratégias e ações a realizar, definindo-se os objetivos
e registando-se todo o projeto mapa concetual, numa teia ou em rede. Será importante
nortear toda a planificação em torno de questões-guia, como por exemplo: Quais os
objetivos do projeto?; O que vamos fazer?; Como vamos fazer?; Que recursos vamos
utilizar?; Qual o produto final?; Como vamos divulgar o que fizemos?; Como vamos
avaliar?.
Fase 3 – Execução: realiza-se o processo de pesquisa, a exploração de recursos e
manipulação de materiais, a experiência e vivência do projeto através da seleção da
intervenção, do registo, da criação e construção. É nesta fase que os alunos trabalham
no terreno fazendo a análise crítica da informação que recolhem e contruindo o produto
final do seu projeto.
Fase 4 – Divulgação/Avaliação: comunica-se ao meio envolvente o saber adquirido,
mostrando-se o produto final do projeto e tirando partido da utilidade da aprendizagem
formalizada. Poder-se-á proceder à exposição visual do trabalho. Esta fase é o
culminar do trabalho realizado e pressupõe a prospeção do trabalho futuro. Ao avaliar o
projeto deve promover-se a intervenção de todos os que neste intervieram e o
reconhecimento do que foi apreendido. Nesta fase, reflete-se sobre o que foi feito,
reinventa-se a aprendizagem e recriam-se novos projetos a desenvolver. É também
durante a avaliação que os alunos apresentam os seus diários de bordo, nos quais
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fizeram registos relacionados com a forma como vivenciaram o projeto. Os docentes
elaboram uma reflexão individual na qual contemplam o cumprimento dos objetivos do
projeto, os pontos fortes, os aspetos a melhorar e outras observações que lhes
pareçam pertinentes.

Em suma, o trabalho desenvolvido no Projeto A+, permite que os alunos aprendam
pela descoberta e desenvolvam competências basilares, sustentadas num processo integral e
integrado de aprendizagem ao serviço do perfil do aluno à saída do Ensino Básico, de acordo
com os referenciais da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania e das
Aprendizagens Essenciais.

PROJETOS INTERDISCIPLINARES – CRI@RT(E)CLASSROOM
O espaço (e tempo) da Cri@rt(e) Classroom foi organizado por domínios transversais Comunicação e expressão oral, Memória, Atenção e Concentração, Raciocínio, Lógicodedutivo, Conceitos matemáticos, Orientação espacial, Perceção visuoespacial, Corporal e
cinestésico, Socioafetivo, Oratória – considerados decisivos no contributo para um processo de
aprendizagem apropriado e efetivo. Deste modo, foi definido um espaço específico para
operacionalizar esta abordagem educativa, tendo em conta quatro áreas, a saber: espaço de
partilha, audiovisual e multimédia, criação e manipulação e anfiteatro. Cada uma destas áreas
contempla diferentes atividades, de acordo com os propósitos definidos pelo grupo de docentes
de 1.º CEB, apoiados pelo Serviço de Educação e Apoio Especializado (SEAE) do Colégio que
integra profissionais de Psicologia e de Educação Especial.
Ora, para cada área da Cri@rt(e) Classrom foram coligidas uma série de atividades,
acompanhadas da respetiva descrição, no sentido de oferecer à equipa docente uma
linguagem comum, bem como um exercício docente concertado em prol da aprendizagem dos
alunos. Cada uma destas áreas, e tendo em conta as atividades e os recursos previstos,
permitia a promoção de funções neurocognitivas e competências socioemocionais e
interpessoais, de uma forma articulada com o processo de ensino-aprendizagem e o
desenvolvimento global dos alunos na promoção do sucesso escolar.
Neste cenário, no espaço de partilha foram contemplados os debates temáticos e as
(mini)assembleias, permitindo desenvolver interesses dos alunos articulados com conteúdos
programáticos diversificados, bem como momentos de reflexão e partilha em pequenos grupos
de

estratégias

relacionadas

com

as

temáticas

propostas.

A

partilha

de

saberes/constrangimentos/dificuldades foi também uma atividade selecionada e integrada
nesta área, visto que foi um espaço privilegiado para a exploração de situações problemáticas
surgidas em sala de aula ou espaço exterior, para a descoberta e consequente partilha de
soluções para as situações anteriores e para a gestão de conflitos interpessoais.
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Já na área de Audiovisual e Multimédia, a pesquisa, a exploração e manipulação de
diferentes recursos/plataformas/programas, a criação de apresentações e a visualização de
documentários

pedagógicos

devidamente

selecionados

são

as

principais

atividades

preconizadas. Realça-se nesta área a realização de jogos interativos on-line e em plataformas
educativas, assim como o desenvolvimento de competências de seleção de informação, de
pensamento crítico, de síntese e de domínio de diferentes suportes digitais.
O recurso aos legos e à exploração de jogos didático-pedagógicos constituem
ferramentas essenciais na área da criação e manipulação. A intencionalidade da referida área
está associada ao exercício de competências nos domínios da psicomotricidade e do raciocínio
lógico-dedutivo, bem como à estimulação da criatividade, através de atividades propostas pelos
alunos e/ou docentes que os se tornem capazes de observar, interpretar, relacionar, raciocinar
e inferir. O uso de diversos recursos para formalizar a consolidação de competências
transversais tem tido repercussões significativas, conduzindo, em muitos casos, à
apresentação de proposta de momentos nos quais os alunos tem a oportunidade de construir
os seus próprios jogos, recriando a partir dos recursos existentes.
Finalmente, a exposição pública de temáticas diversificadas, a exploração de
dinâmicas de role-playing (exigindo pequenas dramatizações, com recurso a músicas, a textos,
a situações do quotidiano, ao investimento nas relações interpessoais, a acontecimentos
históricos, entre outros) e as (mini)conferências decorrem na área do Anfiteatro.
Pelo referido, esta ação conjunta e colaborativa procurou criar assim, uma atuação
concertada, proactiva, criativa, comum e de responsabilidade partilhada. Aceitamos, deste
modo, a visão de Korthagen (2010) ao propor o foco em questões emergentes e nas
preocupações dos contextos reais, fomentando a reflexão sistemática e conjunta entre
profissionais, tentando compreender as interconexões do aprender a ser e aprender a viver
juntos, dando sentido ao aprender a fazer e aprender. Daqui decorre a cultura colaborativa
numa abordagem de (co)envolvência em processos e exercícios de (auto)regulação, em prol
do trabalho pessoal e coletivo situado no acompanhamento do processo de aprendizagem.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
No âmbito da operacionalização dos Projetos Interdisciplinares os alunos são avaliados
através das seguintes modalidades:
Avaliação do trabalho diário através do preenchimento de grelhas de observação que
terão por base competências transversais;
Monitorização do desenvolvimento dos alunos nos domínios da atenção, concentração,
memória e raciocínio abstrato em três momentos distintos (inicial, intermédia, final), através de
instrumentos adaptados às diferentes faixas etárias (construídos em articulação com o SEAE);
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Autoavaliação dos alunos, a partir do preenchimento de um diário de bordo, com uma
estrutura comum aos quatro anos de escolaridade.
É expectável que no final de cada projeto seja realizada uma reflexão onde se refira a
consecução dos objetivos delineados, os pontos fortes, os aspetos a melhorar e outras
observações pertinentes.

Descritor de Desempenho

Níveis

Revela organização e métodos de trabalho.
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.
Seleciona, organiza e trata informação.

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,
operacionalização dos mesmos.

participando

ativamente

na

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 competências
ao serviço da
operacionalização de
projetos
interdisciplinares. Para
além disso, contribuiu
ativamente para o
sucesso das
atividades
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desenvolvidas.
Aplica saberes de forma contextualizada.
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MATRIZ CURRICULAR | 1º C.E.B.
2017/2018
1º e 2º Anos de escolaridade

CARGA HORÁRIA SEMANAL
COMPONENTES DO CURRÍCULO
( X 55 MIN )
7

MATEMÁTICA

ESTUDO DO MEIO A)

DISCIPLINAS

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
E EDUCAÇÃO FÍSICA

OFERTA
COMPLEMENTAR

TIC, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

PORTUGUÊS

7

3
EDUCAÇÃO MUSICAL– 1
EDUCAÇÃO PLÁSTICA – 1
EDUCAÇÃO DRAMÁTICA– 1
EDUCAÇÃO FÍSICA - 2

PROJETOS INTERDISCIPLINARES B)

2

INGLÊS C)

1

CARGA HORÁRIA SEMANAL

25

ATIVIDADE
DE
ENRIQUECIMENTO INGLÊS C)
CURRICULAR

2

CARGA HORÁRIA SEMANAL COM AS AEC

27

A.

Um dos blocos letivos da disciplina de Estudo do Meio será lecionado em codocência com a
professora de inglês no âmbito do projeto CLIL.

B.

A disciplina de Projetos Interdisciplinares será desenvolvida em dois momentos distintos (ProLab
CNM e Cri@rt(e) Classroom), procurando desenvolver as competências transversais através da
realização de Projetos, em articulação com a Filosofia Para Crianças.

C.

De acordo com o Projeto Educativo, o Inglês é desenvolvido na oferta complementar e enquanto
atividade de enriquecimento curricular.
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MATRIZ CURRICULAR | 1º C.E.B.
2017/2018
3º e 4º Anos de escolaridade

CARGA HORÁRIA SEMANAL
COMPONENTES DO CURRÍCULO
( X 55 MIN )

7

MATEMÁTICA

7

ESTUDO DO MEIO (A)
DISCIPLINAS
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
E EDUCAÇÃO FÍSICA

INGLÊS (B)
OFERTA
COMPLEMENTAR

PROJETOS INTERDISCIPLINARES (C)

TIC, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

PORTUGUÊS

3
EDUCAÇÃO MUSICAL – 1
EDUCAÇÃO DRAMÁTICA – 1
EDUCAÇÃO PLÁSTICA – 1
EDUCAÇÃO FÍSICA - 2
2
1

CARGA HORÁRIA SEMANAL

25

ATIVIDADE
DE
PROJETOS INTERDISCIPLINARES (C)
ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR
INGLÊS (B)

1

CARGA HORÁRIA SEMANAL COM AS AEC

27

1

A.

Um dos blocos letivos da disciplina de Estudo do Meio será lecionado em codocência com a
professora de inglês no âmbito do projeto CLIL.

B.

De acordo com o Projeto Educativo, o Inglês é desenvolvido na oferta complementar e enquanto
atividade de enriquecimento curricular.

C.

A disciplina de Projetos Interdisciplinares será desenvolvida em dois momentos distintos
(ProLab CNM e Cri@rt(e) Classroom), procurando desenvolver as competências transversais
através da realização de Projetos, em articulação com a Filosofia Para Crianças.
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FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR NO 1.º CEB

Ainda no âmbito do PAFC e após a análise das Aprendizagens Essenciais, Programas e Metas
Curriculares, a equipa docente do 1.º CEB optou por reorganizar alguns dos conteúdos
programáticos de acordo com a seguinte:

Matemática –1.º e 2.º anos


Números pares e números ímpares - passam a trabalhar-se no 1.º ano de
escolaridade.



Algoritmos da adição e da subtração (simples e com transporte e empréstimo) abordam-se no 2.ºano de escolaridade.



Poliedros e não poliedros - passa trabalhar-se no 1.ºano de escolaridade.



Parte interna e externa de linhas planas e curvas fechadas - passa a trabalhar-se no
1.ºano de escolaridade.



Triângulos, Pentágonos, Hexágonos e Quadriláteros (retângulo, quadrado e losango) –
passa a trabalhar-se no 1.º ano de escolaridade.



Simetrias – introdução no 1.º ano de escolaridade.



Comparação de massas em balanças de dois pratos – passa a trabalhar-se no 1.º ano
de escolaridade.



Comparação de volumes – passa a trabalhar-se no 1.ºano de escolaridade.



Gráfico de barras – passa a trabalhar-se no 1.º ano de escolaridade.



Tabela de frequências – passa a trabalhar-se no 1.º ano de escolaridade.

Matemática –3.º e 4.º anos


Noção de ângulo e ângulo reto, agudo e obtuso – passa a trabalhar-se no 3.ºano de
escolaridade.

Português – 1.º e 2.º anos


Valores consonânticos dos valores do X – passa a trabalhar-se no 2.º ano de
escolaridade (excecionalmente trata-se de um adiamento da abordagem a um
conteúdo).



Nomes e adjetivos qualificativos: flexão em género, flexão em número - passa a
trabalhar-se no 2.º ano de escolaridade.



Nomes comuns e nomes próprios - passa a trabalhar-se no 2.º ano de escolaridade.



Famílias de palavras - passa a trabalhar-se no 2.º ano de escolaridade.
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Português – 3.º e 4.º anos


Paráfrase – passa a trabalhar-se no 4.ºano de escolaridade (excecionalmente trata-se
de um adiamento da abordagem a um conteúdo).



Sinais auxiliares de escrita: aspas e parenteses – passa a trabalhar-se no 3.ºano de
escolaridade.



Sinais de pontuação – passa a trabalhar-se no 3.º ano de escolaridade.



Pronome pessoal forma tónica – passa a trabalhar-se no 4.º ano de escolaridade
(excecionalmente trata-se de um adiamento da abordagem a um conteúdo).



Tipos de frase - passa a trabalhar-se no 3.º ano de escolaridade.



Verbos - tempo presente, pretérito perfeito e futuro - passa a trabalhar-se no 3.º ano de
escolaridade.



Quantificador numeral - passa a trabalhar-se no 4.º ano de escolaridade
(excecionalmente trata-se de um adiamento da abordagem a um conteúdo).

Estudo do Meio


A segurança do seu corpo – passa a introduzir-se no 1.º ano de escolaridade.



Reconhecer as situações agradáveis e desagradáveis e diferentes possibilidades de
reação – passa a trabalhar-se no 1.º ano de escolaridade.



Reconhecer estados psíquicos e respetivas reações físicas - passa a trabalhar-se no
1.º ano de escolaridade.



Reconhecer alguns sentimentos - passa a trabalhar-se no 1.º ano de escolaridade.



A saúde do seu corpo e a segurança do seu corpo – passa a trabalhar-se só no 3.ºano
de escolaridade.



O passado familiar mais longínquo – deixa de se trabalhar no 3.ºano de escolaridade,
porque já é trabalhado nos anos anteriores.



O passado do meio local – deixa de se trabalhar no 4.ºano de escolaridade, porque já é
trabalhado no ano anterior.



Atividades económicas – passa a trabalhar-se no 4.º ano de escolaridade
(excecionalmente trata-se de um adiamento da abordagem a um conteúdo).



Os astros - passa a trabalhar-se só no 3.ºano de escolaridade.



As fases da lua - passa a trabalhar-se no 3.ºano de escolaridade.



Os seus itinerários - deixa de se trabalhar no 3.ºano de escolaridade, porque já é
trabalhado nos anos anteriores.



Reconhecer os diferentes espaços do seu bairro ou da sua localidade - passa a
trabalhar-se no 1.º ano de escolaridade.



Os aglomerados populacionais - passa a trabalhar-se no 3.º ano de escolaridade.
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A FILOSOFIA DO PROJETO A+ NO ENSINO DO 2.º
CICLO DO ENSINO BÁSICO (2.ºCEB), NO ENSINO DO
3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO (3.ºCEB) E ENSINO
SECUNDÁRIO
O projeto A+ no 2.º e 3.º CEB e no 12.º Ano do Ensino Secundário desenvolve-se à luz
da metodologia do projeto, “o qual envolve trabalho de pesquisa, planificação e intervenção
com a finalidade de responder aos interesses colocados pelo grupo e com um enfoque social”
(Leite, E.; Santos, M. & Malpique, M., 1991).
Na origem da conceção neste novo espaço de aprendizagem (Projeto A+) está a
intenção de reunir áreas disciplinares diversas, tais como: Português, Inglês, História,
Geografia, Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas, Educação Visual, no caso do Ensino
Básico, e as disciplinas opcionais do 12.º Ano de escolaridade.
Na conceção deste projeto, teve-se a preocupação de não acrescentar mais tempos
letivos aos alunos, mas sim vivenciar a verdadeira interdisciplinaridade e complementaridade
das diferentes áreas disciplinares afetas ao Projeto A+. Assim, impulsionados e motivados pelo
Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, refletimos sobre as matrizes curriculares e
ousamos a reformula-las. Isto é, alocamos alguns minutos de cada uma das disciplinas
envolvidas a este projeto. Tal permite-nos trabalhar com um grupo alargado de alunos (3
turmas em simultâneo) bem como contar com a participação, no processo ensinoaprendizagem, de vários professores, em simultâneo, de diferentes áreas do saber. Para este
efeito, foi necessária uma reorganização de tempo e de espaço. O Colégio construiu um
espaço físico inspirado nos modelos de Sala do Futuro, devidamente apetrechado e capaz de
receber todos estes alunos em simultâneo, assumindo-se como um laboratório de
aprendizagem, espaço de inovação para professores e alunos, propício à utilização de novas
metodologias e novas tecnologias.
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MATRIZ CURRICULAR | 2º C.E.B.
2017/2018
CARGA HORÁRIA SEMANAL
(X 50 MIN.)

COMPONENTES DO CURRÍCULO

5º ANO

6º ANO

TOTAL
CICLO

LÍNGUAS E ESTUDOS SOCIAIS
Português
Inglês
História e Geografia de Portugal
Cidadania e Desenvolvimento(1)

6 (5+1)
4 (3+1)
3 (2+1)
1(1)

6 (5+1)
4 (3+1)
3 (2+1)
1(1)

27

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS
Matemática
Ciências Naturais

5
3 (2+1)

5
3 (2+1)

2
1,5
1,5
1(2)

2
1,5
1,5
1(2)

3

3

6

TOTAL

30

29

58

OFERTA COMPLEMENTAR:
Filosofia para jovens (1)
Expressão Dramática (2)

1(1)
1(2)

1(1)
1(2)

2

5

5

10

36

36

72

4

4

8

ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES:

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA
Educação Visual
Educação Tecnológica
Educação Musical
TIC (Multimédia, Programação e Robótica)(2)
Educação Física

Apoio ao Estudo(3)
TOTAL GLOBAL

PROJETO A+

16

11

(1) Disciplinas organizadas numa lógica quinzenal
(2) Disciplinas organizadas numa lógica semestral
(3) 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
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MATRIZ CURRICULAR | 3º C.E.B.
2017/2018
CARGA HORÁRIA SEMANAL
(X 50 MIN.)

COMPONENTES DO CURRÍCULO
7ºANO

8ºANO

9ºANO

TOTAL
CICLO

ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES:
LÍNGUAS E ESTUDOS SOCIAIS
Português
Línguas Estrangeiras
Inglês
Língua Estrangeira II – Espanhol

5

5,5

5,5

4,5 (3,5+1)
2

4 (3+1)
2

4 (3+1)
2

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
História
Geografia
Cidadania e Desenvolvimento(1)

2 (1,5+0,5)
2 (1,5+0,5)
1(1)

2 (1,5+0,5)
2
1(1)

2,5
2,5 (2+0,5)
1(1)

14,5

4,5

5

5

14,5

3,5 (2,5+1)
3 (2+1)

2
3 (2+1)

3 (2+1)
2

16,5

2
1(2)

2 (1,5+0,5)
1(2)

3 (2,5+0,5)
-

9

3

3

2

8

TOTAL

31,5

30,5

30,5

92,5

OFERTA COMPLEMENTAR:
Expressão Dramática(2)
Filosofia para jovens(1)

1(2)
1(1)

1(2)
1(1)

1(1)

2,5

TOTAL GLOBAL

33,5

32,5

32,5

98,5

4

3

3

10

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS
Matemática
CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
Ciências Naturais
Físico-Química
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA
Educação Visual
TIC(Multimédia, Programação e Robótica) (2)
EDUCAÇÃO FÍSICA

PROJETO A+

34,5

(1) Disciplinas organizadas numa lógica quinzenal
(2) Disciplinas organizadas numa lógica semestral
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OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO A+


O projeto A+ destina-se a alunos do 5.º ao 9.º e 12.º.



Decorre na sala ProLab CNM e destina-se a todas as turmas de cada ano.



É constituído por equipas multidisciplinares que estão na génese, implementação e
avaliação dos projetos que vierem a ser implementados.



A natureza dos projetos será sempre elaborada a partir dos interesses dos alunos,
mobilizando as áreas do saber que se considerarem mais ajustadas.



O desenvolvimento dos projetos ocorre numa lógica de período, ou anual, conforme a
natureza dos projetos e a decisão dos atores envolvidos.



As equipas de trabalho, aquando da preparação dos projetos, devem acautelar a
concretização das competências transversais, articuladas com os conteúdos previstos
nos currículos nacionais das disciplinas envolvidas.



A elaboração da planificação deve assegurar, em documento próprio, a concretização
da articulação prevista no ponto anterior.



Os docentes envolvidos devem definir as competências das suas disciplinas a
desenvolver nos projetos, não devendo ultrapassar os limites definidos no ponto
relativo à avaliação.



Na operacionalização do projeto devem estar previstas as demais atividades pensadas
para o CNM e que concorram para a concretização dos próprios projetos (PAA, Visitas
de Estudo, Projetos em vigor no Colégio).



As saídas ao exterior devem promover os interesses dos projetos.



Deve-se privilegiar o registo e o tratamento da informação recolhida, em suporte digital,
que permita, não só a construção da memória futura, assim como a divulgação do
trabalho que vier a ser desenvolvido. O registo e a divulgação dos trabalhos que vierem
a ser desenvolvidos devem ser divulgados pelos meios em uso na instituição.



Dado que haverá sempre um docente de Língua Inglesa no Projeto A+, é obrigatório
que a interação, do mesmo, seja sempre feita em Língua Inglesa.



Todo o trabalho que vier a ser desenvolvido no projeto A+ não pode ter trabalhos para
casa, desenvolvendo-se única e exclusivamente em contexto escolar.



Em cada ano será nomeado um responsável pela monitorização dos projetos, que
reunirá mensalmente com a Coordenação do projeto A+.

Por princípio, a operacionalização dos projetos far-se-á da seguinte forma:


2.º CEB e 3.º CEB - 2 projetos a anuais.



12.º ano – 1 projeto anual.
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AVALIAÇÃO
As disciplinas envolvidas na implementação dos projetos terão que ter em conta o
trabalho desenvolvido no projeto A+, sendo que os pesos a considerar nas diferentes
disciplinas apresentam a seguinte configuração:
AVALIAÇÃO
DOMÍNIO COGNITIVO

DOMÍNIO
SOCIOAFETIVO

2ºCEB

3ºCEB

SECUNDÁRIO

FAS
55%
[2 FAS]
40%
[1 FAS]
60%
[2 FAS]

OUTROS
INSTRUMENTOS

PROJETO A+

10%

15%

20%

20%

20%

---

PORTUGUÊS | INGLÊS

20%

HISTÓRIA E G. PORTUGAL | CIÊNCIAS NATURAIS

20%

MATEMÁTICA

20%

ED. VISUAL | ED. TECNOLÓGICA | ED. MUSICAL |
TIC – EXP. DRAMÁTICA | FC – FILOSOFIA

20%

---

80%

---

ED. FÍSICA

40%

---

60%

---

PORTUGUÊS | MATEMÁTICA

10%

20%

---

INGLÊS

10%

10%

20%

ESPANHOL

10%

40%

---

HISTÓRIA | GEOGRAFIA |
CIÊNCIAS NATURAIS | FÍSICO-QUÍMICA

40%

---

10%

30%

20%

90%

---

ED. VISUAL

10%

70%

20%

70%
[2 FAS]
60%
[2 FAS]
50%
[1 FAS]
50%
[1 FAS]
40%
[1 FAS]
---

TIC – EXP. DRAMÁTICA | FC – FILOSOFIA

10%

---

90%

---

ED. FÍSICA

40%

---

60%

---

20% A 30%

---

40%

---

20% A 25%

---

20%

---

10º E 11ºANO
DISCIPLINAS DE EXAME
10ª E 11º ANO
INGLÊS | FILOSOFIA
12ºANO
DISCIPLINAS DE EXAME
12ºANO
DESENHO
12ºANO – 1º E 2º PERÍODO
DISCIPLINAS DE OPÇÃO ANUAL
12ºANO – 3º PERÍODO
DISCIPLINAS DE OPÇÃO ANUAL
EDUCAÇÃO FÍSICA

10%
10%
10%
10%

60% A 70%
[2 FAS]
50%
[1 FAS]
65% A 70%
[2 FAS]
70%
[1 FAS]

10%

50%

40%

---

10%

50%

---

40%

40%

---

60%

---
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CRITÉRIOS

SITUAÇÃO PROBLEMA
Identifica de forma clara a situação em estudo
Apresenta adequadamente o pré projeto (Pitch)

PROCESSO INVESTIGATIVO
Planifica adequadamente
Recolhe informação de qualidade
Analisa e trata a informação

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO FINAL
Comunica adequadamente em função do contexto
Revela originalidade e inovação
Utiliza recursos diversificados

LÍNGUA INGLESA
Comunica adequadamente em Língua Inglesa em diferentes contextos

ATITUDES E VALORES
Adota comportamentos de cooperação, partilha e colaboração
Cumpre e faz cumprir o cronograma da planificação do trabalho
Fundamenta as suas opiniões/opções
Aceita a crítica ao trabalho e comportamento, assumindo as consequências das suas atitudes
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OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO A+
2017/2018

1. Tema: “Maia – a construção de um ADN”

2. Apresentação de algumas sugestões a desenvolver nos diferentes projetos:
- A Vida Animal

- Comércio

- Património

- Empreendedorismo

- Desporto

- Casos de sucesso

- Gastronomia

- Inovação

- Artesanato

- Artes (Música, Teatro, Literatura,
…)

- Lionesa

-…

- Indústria

5º Ano

6º Ano

7º Ano

8º Ano

9º Ano

12º Ano

Vida Animal

Gastronomia

Turismo

Ambiente

Artes

Inovação

Património

Comércio

Ambiente

Gastronomia

Comercio

Património

Empreendedorismo
Casos de sucesso
e empregabilidade

Artesanato

3. Disciplinas / Professores envolvidos
CNMPROLAB
QUADRO RESUMO
DISCIPLINAS

5ºANO

6ºANO

PORTUGUÊS

SANDRA
MACHADO

LUÍSA
FERREIRA

INGLÊS

INÊS SILVA

INÊS SILVA

HISTÓRIA E GEOGRAFIA
DE PORTUGAL

NÚRIA
AZEVEDO

PAULA PINTO

HISTÓRIA
GEOGRAFIA
CIÊNCIAS NATURAIS
FÍSICO-QUÍMICA
EDUCAÇÃO VISUAL

JULIANA
MACHADO

JULIANA
MACHADO

7ºANO

8ºANO

9ºANO

ELISABETE
TEIXEIRA

EMILIANA
ALVES

PEDRO
AZEVEDO

PAULA PINTO

PAULA
PINTO

PEDRO
FRAGOSO
ISABEL
GONÇALVES
JOANA
AZEVEDO

12ºANO

PEDRO
FRAGOSO
ANDREIA
CONSTANTE
JOANA
AZEVEDO
CARLA
CAPELA

CARLA
CAPELA
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BIOLOGIA | FÍSICA |
QUÍMICA | ECONOMIA C
| INGLÊS |
PSICOLOGIA B | AP.
INFORMÁTICAS B | OF.
ARTES |
OF. MULTIMÉDIA B

1.º SEMESTRE: MICHAEL CUNHA | JOÃO ANGÉLICO | PATRÍCIA MONDRAGON | JOÃO BATISTA |
PEDRO AZEVEDO
2.º SEMESTRE: MICHAEL CUNHA | ALEXANDRE SILVA| CARLA CAPELA |ANA GAMA

Nota: A verde encontram-se os team speakers de cada grupo.

4. Regras de uso da Sala ProlabCNM

1. O Projeto A+ reger-se por princípios de partilha, compromisso e respeito por parte de
todos os intervenientes.
2. A composição de cada grupo terá um mínimo de 4 e um máximo de 6 alunos.
3. A constituição dos grupos/equipas deverá ser o mais heterogénea possível promovendose intencionalmente a junção de alunos das diferentes turmas.
4. Podendo assumir outros formatos a escolha dos grupos pode fazer-se da seguinte forma:


2ºCEB – é feita por escolha aleatória ou por outra atividade lúdica que cumpra aquele
objetivo.



3ºCEB/Sec. – é aplicado uma análise de perfil realizado nos dispositivos eletrónicos, é
feita a divisão dos alunos por cores, seguida da alocação de alunos em grupos de 4 a 6
elementos.

5. Durante o desenvolvimento do trabalho, apenas um elemento do grupo poderá deslocarse a outros grupos e espaços com o intuito de esclarecer dúvidas ou trocar ideias acerca
do trabalho que está a desenvolver;
6. Cada grupo trabalhará um projeto por período. No início do 2º e 3º Período, a constituição
do grupo será alterada, com a exceção do 12ºano que funcionará com os mesmos grupos
durante todo o ano letivo;
7. A comunicação em Inglês deverá ser incentivada e estimulada entre pares. Esta será
sempre de carácter obrigatório com os docentes de Inglês;
8. Devem-se criar as melhores condições para a realização dos trabalhos privilegiando-se
uma cultura de respeito pelo trabalho de todos.
9. O grupo ou um dos seus elementos pode interpelar os restantes grupos para fazer cumprir
o silêncio ou o mínimo de ruído para poderem ter as melhores condições de trabalho
10. Será permitida a utilização do equipamento eletrónico para o desenvolvimento dos
diferentes projetos, exceto o telemóvel para os alunos do 5.º ao 8.º ano
11. No caso do 9.º e 12.º ano, a utilização do telemóvel pode ser admitida para fins do
trabalho que se está a desenvolver desde que supervisionado. Caso não seja cumprido
este objetivo será retirado o equipamento e informado o Encarregado de Educação desse
facto
12. O produto final do projeto deverá ser apresentado por todos os elementos do grupo de
forma ativa e empenhada.
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13. Esta apresentação deverá evidenciar qual o contributo de cada elemento e a língua
inglesa deverá sempre estar presente nestas apresentações;
14. A apresentação do projeto final poderá assumir diferentes formas; vídeos, PowerPoint,
teatros, livros, websites, portfólios, músicas, roteiros, filmes, exposições, dinamização de
espaços etc);
15. Todos os grupos poderão ser interpelados a qualquer momento acerca do trabalho que
está a ser desenvolvido;
16. Todo o Projeto A+ será acompanhado/monitorizado pelos docentes ao longo do período
com recurso a diferentes registos de avaliação;
17. O respeito e o cumprimento das diferentes regras da Sala ProLab também serão objeto de
avaliação por parte dos docentes;
18. A preservação do espaço deve ser preocupação de todos devendo manter-se a sala
sempre limpa e asseada;
19. Os alunos podem melhorar este regulamento com a introdução de direitos e deveres.

5. Trabalhar em Projeto

“Trabalho de projeto é uma metodologia assumida em grupo que pressupõe uma
grande implicação de todos os participantes. Envolve trabalho de pesquisa no terreno, tempos
de planificação e intervenção com a finalidade de responder a problemas encontrados,
problemas considerados de interesse pelo grupo e com enfoque social. O trabalho de projeto é
centrado no estudo de problemas, mas nem todos os problemas devem ser abordados através
desta metodologia. Caberá ao grupo fazer a seleção. Sugere-se que as questões escolhidas se
enquadrem no mesmo campo de problemas”.
Elvira Leite, Manuela Malpique, Milice Ribeiro dos Santos, Trabalho de Projeto 1. Aprender por Projectos Centrados em
Problemas, Ed. Afrontamento

Através da metodologia de trabalho de projeto, poderão ser desenvolvidas as seguintes
competências nos alunos:
* estruturar conhecimentos;
* reunir e utilizar o material relevante;
* organizar o próprio trabalho e o dos outros;
* cooperar na solução de um problema/tarefa;
* tomar responsabilidade pelas tuas próprias ações;
* tomar uma posição e estar preparado para a defender;
* adotar um pensamento crítico;
* identificar finalidades e objetivos e ver perspetivas no trabalho;
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* ver a relação entre educação e vida profissional;
* perceber os mecanismos básicos por detrás do funcionamento da sociedade;
* promover práticas de cidadania.
6. Etapas a considerar no trabalho de projeto
6.1. - Identificação do problema.
6.2. - Identificação e formulação das problemáticas a desenvolver.

6.3. - Planificação do trabalho
6.3.1. Identificação dos meios de resolução do problema: recursos e
constrangimentos
6.3.2. Divisão de tarefas.
6.3.3. Calendarização das atividades a desenvolver.
6.3.4. Elaboração dos instrumentos de pesquisa.

6.4. - Trabalho de campo
6.4.1. Pesquisa bibliográfica.
6.4.2. Observação direta.
6.4.3. Entrevistas.
6.4.4. Recurso a especialistas na área em estudo.
6.4.5. …

6.5. - Tratamentos de dados.

6.6. - Preparação da apresentação dos resultados
6.6.1. Seleção de ideias a transmitir.
6.6.2. Técnica de comunicação e recursos a utilizar.
6.6.3. Planificação/gestão do tempo de apresentação.

6.7. - Apresentação dos trabalhos
Formas possíveis de apresentação: cartazes, diapositivos, dramatizações, vídeos,
apresentação multimédia, exposição oral, painéis, blogues, sites, …

6.8. - Avaliação do trabalho

7. Planificação
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Existe uma pasta no OFFICE 365 onde constam as planificações elaboradas pelas
diferentes equipas e constituem um instrumento de referência à concretização dos
projetos a implementar.
8. Registos de Avaliação


Os registos de suporte à avaliação encontram-se alocadas no OFFICE 365 e
devem ser consideradas como possibilidades de trabalho pelo que quem utilizar
outras propostas deve acautelar e certificar-se da sua validade científica e
pedagógica.



Todo o trabalho desenvolvido será objeto de avaliação nas diferentes disciplinas
envolvidas no Projeto A+;nos termos do quadro anterior.



O produto final do projeto deverá ser apresentado por todos os elementos do grupo
de forma ativa. Esta apresentação deverá evidenciar qual o contributo de cada
elemento e a língua inglesa deverá sempre estar presente nestas apresentações.



A apresentação do projeto final poderá assumir diferentes formas (vídeos,
PowerPoint,

teatro,

livros,

websites,

portfólios,

músicas,

roteiros,

filmes,

exposições, dinamização de um espaço público….), sendo a originalidade um fator
a considerar na avaliação.


A avaliação dos trabalhos realizados pelos diferentes grupos será feita pela equipa
que atribuirá uma classificação quantitativa e que se repercutirá na avaliação
percentual já referenciada. Deverá ser feita uma análise SWAT por toda a equipa
relativamente

a

cada

um

dos

trabalhos.

(consultar

registo

de

observação/avaliação).

SUMÁRIOS / FALTAS


O registo dos sumários e as faltas fazem-se no e-schooling e são da responsabilidade
do team speaker.



Os sumários devem seguir as orientações/planificação do diagrama de Gant,
elaborados pelas equipas dos diferentes anos.



As faltas são obrigatoriamente alocadas às turmas respetivas identificando o n.º do
aluno ausente.



O Diretor de Turma no final de cada mês regista essas faltas na disciplina com mais
blocos semanais tendo especial atenção ao limite dessas faltas a essas disciplinas.



A sua justificação faz-nos nos mesmos termos e procedimentos das outras disciplinas.

MONITORIZAÇÃO
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O projeto será monitorizado quinzenalmente pela equipa responsável e sempre que se
justificar envolvendo também as diferentes estruturas e órgãos.
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PORTUGUÊS+ e MATEMÁTICA+
PT+ E MAT+ NO 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO
Do 5.º ao 9.º ano, nas disciplinas de Português e de Matemática, está contemplado no horário
um tempo semanal de 50 minutos de componente letiva a desenvolver na sala Prolab. Neste
tempo, todas as turmas do mesmo ano de escolaridade estarão juntas com 3/4 professores da
mesma área disciplinar. Este trabalho deverá ser devidamente planificado pelos docentes
envolvidos e apresentado na planificação da disciplina. Contudo, não existirá uma
autonomização da avaliação decorrente deste procedimento.
Para uma melhor operacionalização deste tempo, deve considerar-se a planificação em cada
um dos anos, de forma a garantir uma maior flexibilidade, articulação e coerência no trabalho a
desenvolver. Deve ver-se neste espaço uma oportunidade para trabalhar competências por
níveis. Para além do referido, a título de exemplo, deve privilegiar-se a realização de pequenos
trabalhos de projeto, a resolução de problemas por níveis, a análise de obras literárias com
recurso a novas metodologias, a utilização de ferramentas web como suporte para a
abordagem dos conteúdos programáticos, as questões relativas à oralidade, quer em
português, quer em matemática, a resolução criativa de problemas (jogos, gamificação, …).

TEMPO DE APRENDIZAGEM SUPLEMENTAR
FQ+ | BG+ (11.º ANO) E PT+ | MAT + (12.º ANO)
Os objetivos do tempo de aprendizagem suplementar pretendem desenvolver nos alunos a
capacidade de regular o seu próprio trabalho, promovendo uma cultura de responsabilidade, de
autonomia e que ajude a concretizar os seus legítimos anseios e de persecução dos seus
estudos, bem como prepará-los para o exame final, aprofundando e consolidando as suas
aprendizagens.
Assim, pretende-se que este tempo de aprendizagem privilegie:


uma adequada gestão de tempo;



um rigoroso cumprimento das tarefas propostas;



um esclarecimento de dúvidas e de interajuda entre os alunos;



a resolução de problemas com graus de complexidade distintos, promovendo uma
estratégia multinível potenciadora de mais e melhor desenvolvimento.
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
Os documentos do Ministério recentemente publicados, seja o Perfil dos alunos à
saída da escolaridade obrigatória seja As aprendizagens essenciais, assumem com
clareza a centralidade do que é educar e do ato de educar num tempo complexo e incerto mas
que sublinha e enfatiza a necessidade de uma ligação forte e inevitável com a vida, e com a
preocupação de um desenvolvimento global e harmonioso e que recupere “as pessoas que
moram nos alunos” (Pinto, 2000). Em numerosas situações de contexto profissional, entre
professores, ao colocar-se como ponto de partida a questão do ensinar, deparamo-nos com
uma diversidade de entendimentos quanto ao(s) respetivo(s) sentido(s) que se lhe atribui. Tal
como apontam diversas teorias públicas, podemos estabelecer amplas categorias no que é,
para os professores, considerado fundamental no ato de ensinar. Embora incorpore os
contributos do estímulo à atividade reflexiva e ao papel de transmissão de uma herança cultural
que o ato de ensinar implica, em nosso entender, o ato de ensinar consiste no desenvolvimento
de uma ação especializada que é suportada por um conhecimento científico sólido e próprio,
implicando acionar um conjunto de vários dispositivos que potenciam, de modo ativo, a
aprendizagem de outro indivíduo ou grupo de indivíduos. Mais ainda: a profissão docente
implica as obrigações deontológicas que cada um de nós tem para com os seus pares e as
obrigações morais para com os nossos alunos, e que não podem fazer periclitar os princípios
éticos fundamentais. Ser docente implica a honestidade na “preparação” de pessoas e não
apenas de homens e de mulheres… Honestidade na preparação para a vida profissional e
social e, sobretudo, pessoal, porque, como defendia Kant, para se ser verdadeiramente homem
não basta ser apenas homem, precisamos de Aprender a SER pessoas.
Deste modo, na Cidadania e Desenvolvimento os professores têm como missão
preparar os alunos para a vida, para serem cidadãos democráticos, participativos e
humanistas, num contexto de diversidade social e cultural crescente, no sentido de promover a
tolerância e a não discriminação, bem como de suprimir os radicalismos violentos.
A formação humanista dos professores é, pois, fundamental para o desenvolvimento da
Cidadania e Desenvolvimento, porquanto facilita a interligação entre as aprendizagens das
disciplinas e os domínios a serem abordados nesta componente do currículo.
No 1.º CEB, a Cidadania e Desenvolvimento é uma área de natureza transdisciplinar,
potenciada pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo e, deste modo, pode ser
operacionalizada transversalmente na gestão curricular disciplinar e multidisciplinar e em
projetos.
No 2.º e 3.ºCEB e no Ensino Secundário, é nossa opção, nos termos do
enquadramento legal que asuporta, atingir aqueles objetivos, nos termos que a seguir
enunciamos:
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Pela Formação Cívica, enquanto espaço quinzenal, da responsabilidade do Diretor de
turma onde estão alocadas as temáticas a desenvolver, nos termos do quadro anexo.



Pela Filosofia enquanto espaço quinzenal, dando continuidade ao trabalho que há
muito se desenvolve no Colégio nesta área (ver quadro anexo).



Pelas

Aprendizagens

Essenciais

nas

diferentes

disciplinas

nos

termos

do

enquadramento legal.
Nos diferentes e abrangentes projetos da instituição.
A amplitude das respostas educativas e as diferentes formas de a concretizar asseguram o
cumprimento integral vertidas nos documentos legais e a seguir explanamos.

DISTRIBUIÇÃO DE TEMAS
1.º CEB

2.º CEB

3.º CEB

Direitos Humanos

x

x

x

Igualdade de Género

x

x

x

Interculturalidade

x

x

x

Desenvolvimento Sustentável

x

x

x

Educação Ambiental

x

x

x

Saúde

x

x

x

Sexualidade

x

x

x

Media

x

Instituições e participação democrática

x

Literacia financeira e educação para o consumo

x

Segurança rodoviária

x

Risco

x

x

Empreendedorismo

x

x

Voluntariado

x

Bem-estar animal

x

Tema
1.º Grupo

2.º Grupo

x
x

x
x

x

3.º Grupo

x

x
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AVALIAÇÃO DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
A abordagem dos domínios presentes na Estratégia de Educação para a Cidadania na
Escola privilegia o desenvolvimento de competências pessoais e sociais que vão ao encontro
do previsto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
No âmbito dos projetos e parcerias que o Colégio desenvolve, interna e externamente,
pretende-se implementar práticas quotidianas assentes em valores e princípios de Cidadania e
participação Democrática, para um clima de escola positivo e livre para a discussão ativa das
decisões que afetam a vida de todos os membros da comunidade escolar.
A conceção e desenvolvimento dos projetos associados à EECE contribuem para a
promoção de uma formação holística do aluno, assente nos princípios fundamentais da
sociedade democrática, pela diversidade cultural e pelo exercício de uma cidadania reflexível,
crítica e proativa.
No 1.º CEB, a Cidadania e Desenvolvimento está integrada transversalmente no currículo,
sendo da responsabilidade do professor titular de turma, desenvolver os temas previstos na
EECE ao longo do ano letivo tendo por base as seguintes competências:


Pensamento crítico e criativo



Comunicação e argumentação



Relação interpessoal



Desenvolvimento pessoal e autonomia

Nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, a Cidadania e Desenvolvimento surge enquanto
disciplina autónoma, constituindo-se como espaço potenciador da valorização de uma
abordagem interdisciplinar. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento funciona de forma
quinzenal, permitindo a distribuição dos domínios da EECE ao longo de todo o ano com de um
modo flexível, estruturado, contínuo e transversal a outras áreas disciplinares.
Esta transversalidade permite que os domínios possam ser sujeitos a análises críticas e
construtivas no âmbito dos conteúdos programáticas das demais disciplinas do ciclo.
Os critérios de avaliação desta unidade curricular têm por base a participação dos alunos e
das alunas nas atividades realizadas no colégio e na comunidade, ajustados e adaptados às
atividades e contextos em que ocorrem.
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO | 2º E 3º CEB
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - 5º AO 9º ANO

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
DOMÍNIOS

COMPETÊNCIAS

INDICADORES
1P

2P

3P

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Desenvolve novas ideias e soluções,
PENSAMENTO

de forma imaginativa e inovadora,

CRÍTICO E CRIATIVO

aplicando-as de forma adequada aos
diferentes contextos.
Mobiliza a informação, utilizando

INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

instrumentos diversificados.
Comunica adequadamente em função
dos diferentes contextos.

COGNITIVO E
SOCIOAFETIVO

Adota comportamentos de cooperação,

Grelha de Observação9

partilha e colaboração.
RELAÇÃO
INTERPESSOAL

Cumpre regras de convivência.
Contribui ativamente para um clima de
escola positivo.

9

DESENVOLVIMENTO

Desenvolve projetos autonomamente,

PESSOAL E

investindo na aquisição de novas

AUTONOMIA

competências.

As grelhas, conforme os indicadores, são preenchidas de acordo com o observado nas aulas, na convivência escolar do aluno e do

produto final
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ADENDA 2 – DOCUMENTO ORIENTADOR – EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

44

DOCUMENTO ORIENTADOR
PIIP, PIP, PAP, PIA, RTP E PEI

45

46

Colégio Novo da Maia
Janeiro de 2019

47

Conteúdo
Enquadramento ........................................................................................................................... 49
Finalidade .................................................................................................................................... 50
Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão .................................................................... 51
Plano Individual de Intervenção Precoce ................................................................................ 53
Princípios orientadores do funcionamento do PIIP ............................................................. 55
Plano de Intervenção Personalizado ...................................................................................... 55
Princípios orientadores do funcionamento do PIP .............................................................. 56
Plano de Atuação Pedagógica ................................................................................................ 56
Princípios orientadores do funcionamento do PAP ............................................................. 57
Plano Individual de Acompanhamento .................................................................................... 58
Princípios orientadores do funcionamento do PIA .............................................................. 58
Avaliação das Aprendizagens l Procedimentos .................................................................. 59
Final dos Ciclos | Avaliação externa ................................................................................... 59
Relatório Técnico-Pedagógicos .............................................................................................. 60
Monitorização do RTP ......................................................................................................... 60
Programa Educativo Individual ................................................................................................ 61
Plano Individual de Transição ................................................................................................. 61
Bibliografia ................................................................................................................................... 62

48

Colégio Novo da Maia
DOCUMENTO ORIENTADOR | PIIP, PIP, PAP, PIA E RTP/PEI

ENQUADRAMENTO
O direito de cada criança a uma educação em harmonia com as suas potencialidades,
expectativas e necessidades é cada vez mais o alicerce do sistema educativo e uma meta em
constante construção no Colégio Novo da Maia expressa no seu Projeto Educativo 2015-2019.
Para a concretização de uma política educativa que garanta a igualdade de oportunidades e
promova o sucesso educativo importa mobilizar todos os meios que permitam responder à
diversidade de necessidades dos alunos. Torna-se assim fulcral a existência de um conjunto de
respostas planeadas que proporcione a todos a participação e o sentido de pertença em
verdadeiras condições de equidade: promoção da inclusão e o sucesso educativo de todos e
para cada um.

Impelidos por este desafio e procurando responder a esta necessidade, foi elaborado
este documento orientador das normas de funcionamento das respostas educativas
desenvolvidas no Colégio, que se encontra organizado de acordo com a matriz de princípios
orientadores do Decreto-Lei 54/2018, expressos no artigo 3.º deste regime jurídico.
Através do exercício da sua autonomia, o Colégio Novo da Maia procura

um

desenvolvimento curricular adequado a contextos específicos e às necessidades dos seus
alunos, visando um Escola Inclusiva, promotora de aprendizagens significativas para todos os
alunos e cada um, operacionalizando o perfil de competências que se pretende desenvolver ao
longo da vida e pressupondo um trabalho colaborativo e interdisciplinar, surgindo de uma forma
integrada com os pressuposto subjacentes ao Decreto-Lei 54/2018, Decreto-Lei 55/2018 e ao Perfil
do Aluno à saída da escolaridade obrigatória.
As linhas de atuação para a inclusão implicam um processo de mudança cultural,
organizacional e operacional no Colégio. Desta forma, é fundamental promover uma cultura de
escola que valorize a diversidade e responda às necessidades de cada aluno, através de
metodologias baseadas num modelo de intervenção multinível, que assume as transformações na
gestão do currículo, nas práticas educativas e que salienta a importância da sua monitorização
permanente. Este modelo de intervenção, que compreende um contínuo de medidas universais,
seletivas e adicionais, implica a definição de objetivos claros e indicadores de resultados, relativos
às medidas de suporte mobilizadas, com vista a avaliar e monitorizar a sua eficácia, em cada nível
de ensino.
A imprescindibilidade de efetivar medidas em idades precoces para prevenir ou atenuar
problemas de desenvolvimento tem vindo a ser demonstrada pela investigação, essencialmente no
campo das neurociências.
A abordagem multinível caracteriza-se como um modelo compreensivo e sistémico que
oferece um conjunto integrado de medidas de suporte à aprendizagem, adotadas em função da
resposta dos alunos às mesmas. Esta abordagem é designada por multinível em referência ao modo
como é realizada a organização das medidas de suporte à aprendizagem por níveis de intervenção
“Qualidade no Sucesso que permita,

pela exploração de todas as nossas

potencialidades, a construção conjunta de um mundo melhor”
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que visa fomentar um modelo de atuação orientado para o sucesso de todos os alunos, atendendo
às necessidades de cada um e através da organização de um conjunto de medidas de suporte à
aprendizagem.
Tem-se, ainda o intuito de proporcionar um contexto estruturante, orientador e facilitador de
um ambiente de aprendizagem acessível e efetivo a todos os alunos, como preconizado pelo
desenho universal para a aprendizagem. Neste sentido, procura-se proporcionar um ambiente de
aprendizagem flexível e proativo, dando relevância à necessidade de criar um conjunto de
orientações para tornar o espaço acessível a todos, proporcionando múltiplos meios de
envolvimento (estimular o interesse a motivação do aluno para aprender), múltiplos meios de
representação (diferentes formas de apresentação da informação e dos conteúdos) e múltiplos
meios de ação e expressão (diferenciação da forma como os alunos expressam o que sabem).
Neste sentido, priorizamos a adoção de modalidades e estratégias de apoio que
contribuam para o reforço das aprendizagens dos alunos, desenvolvendo as suas capacidades
individuais e, se necessário, colmatando as suas dificuldades. Constituiu-se como uma
exigência assegurar a qualidade destas respostas educativas proporcionadas aos alunos, bem
como zelar pelo direito à igualdade de oportunidades e ao reconhecimento das necessidades
individuais.
É fundamental que estas respostas educativas sejam instituídas de acordo com as
características e ritmo de aprendizagem dos alunos. Dentro desta visão diferenciadora e
inclusiva, o Colégio contempla um conjunto de medidas educativas que permitem
(cor)responder às necessidades individuais de cada aluno, promovendo o seu sucesso escolar
e desenvolvimento global, e que se distribuem da seguinte forma:

Programa Individual de Intervenção Precoce (PIIP)
Plano de Intervenção Personalizado (PIP)

Educação

1.º

2.º e 3.º

Ensino

PréX
Escolar

CEB

CEB

Secundário

X

X
X

X

X

X

X

Plano de Atuação Pedagógico (PAP)
Plano Individual de Acompanhamento (PIA)
Relatório Técnico-Pedagógico (RTP)

X

X

X

X

Programa Educativo Individual (PEI)

X

X

X

X

FINALIDADE
O presente documento tem como finalidade organizar e articular, com os diferentes
agentes, numa perspetiva colaborativa e cooperativa da equipa educativa multidisciplinar, bem
como definir o modo de atuação e respetivos procedimentos.
Paralelamente, tem por objetivo facilitar a leitura, compreensão e aplicação da legislação
que regulamenta cada um dos documentos estruturantes apresentados, assim como as
“Qualidade no Sucesso que permita,

pela exploração de todas as nossas

potencialidades, a construção conjunta de um mundo melhor”
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modalidades de intervenção e as atividades pedagógicas diferenciadoras que correspondam
ao perfil do aluno, em função das suas potencialidades e/ou necessidades e nível de ensino.

MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À
INCLUSÃO
Compreendendo uma visão holística, compreensiva e integrada do aluno, estabelece-se
um continuum de respostas para todos, apoiado no modelo multinível e assente no desenho
universal para a aprendizagem.

Coloca-se o enfoque nas respostas educativas e na

organização e funcionamento dos processos de aprendizagem e nas estruturas de apoio.
Os documentos estruturantes da intervenção pedagógica e psicopedagógica para cada
valência e ciclo de escolaridade vão de encontro à valorização de todas as crianças e à
igualdade de oportunidades, procurando uma simultaneidade do tempo e do espaço para todas
as crianças, o que ajuda o aluno a integrar-se no currículo dentro da sala de aula. É colocado
um enfoque na dimensão pedagógica e curricular, atendendo também a aspetos de saúde que
possam ser relevantes para a situação específica de cada criança e ou aluno.
A sequencialização e a dinâmica da intervenção definida envolve uma intervenção
multinível no acesso ao currículo e passa pelo investimento numa intervenção preventiva e
atempada. Engloba aspetos académicos, comportamentais, sociais e emocionais, e ainda
fatores ambientais relevantes para a sua situação escolar atual.
A equipa educativa investe numa dinâmica ativa e colaborativa, entre todos os
intervenientes no processo do aluno, para a identificação, em conjunto, das barreiras à
aprendizagem com que o aluno se confronta e para o planeamento e operacionalização do
conjunto de estratégias para as ultrapassar.
Esta equipa mobiliza os recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão com o
objetivo de responder a cada aluno ao longo do seu percurso escolar:
a) Recursos humanos: docentes de educação especial; técnicos especializados,
assistentes operacionais.
b) Recursos organizacionais: equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva;
centro de apoio à aprendizagem; escolas de referência no domínio da visão; escolas
de referência para a educação bilingue (Agrupamento de Escolas Eugénio de
Andrade); escolas de referência para a intervenção precoce na infância (Agrupamento
de Escolas Gonçalo Mendes da Maia); centro de recursos de tecnologias de
informação e comunicação para a educação especial (CrTic Porto sediada no
Agrupamento de Escolas do Cerco – Porto).
c) Recursos específicos existentes na comunidade: equipas locais de intervenção
precoce (ELI Maia-Valongo); equipas de saúde escolar dos ACES/ULS (ACES Maia
Valongo); Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ Maia); outros técnicos
de instituições privadas que acompanham o processo clinico e/ou psicopedagógico
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dos alunos; estabelecimentos de educação especial com acordo de cooperação com o
Ministério da Educação.

O contínuo de intervenções, nomeadamente o tipo e a frequência da intervenção, é
determinada pela resposta dos alunos. As tomadas de decisão sobre a intensidade das
medidas a implementar é efetuada com base em evidências decorrentes de:
a) Monitorização sistemática – dos progressos do aluno com enfoque em dimensões
pedagógicas e curriculares.
b) Avaliação sistemática – dos progressos do aluno com enfoque em dimensões
pedagógicas e curriculares. Pretende-se uma avaliação para a aprendizagem, com
destaque para as suas vertentes diagnóstica e formativa.
c) Eficácia das medidas na resposta às necessidades do aluno.

A definição de medidas é realizada pelos docentes, ouvidos os pais/EE e outros técnicos
que intervêm diretamente com o aluno (podendo ser adotadas, em simultâneo, medidas de
diferentes níveis).
O acompanhamento e a monitorização da eficácia das intervenções implementadas é
efetuada através de práticas de monitorização claras e consistentes, articuladas com a família,
os alunos e outros técnicos, podendo surgir uma nova reorganização das medidas de apoio à
aprendizagem.
De acordo com as necessidades dos alunos podem ser mobilizadas as seguintes
medidas:
1) Medidas Universais: correspondem às respostas que cada docente mobiliza em sala
de aula, para todos os alunos, de forma a promover a participação e a melhoria das
aprendizagens. Estas medidas consideram a individualidade de todos e de cada um
dos alunos através da implementação de ações e estratégias integradas e flexíveis.
2) Medidas Seletivas: sempre que a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva,
em função da situação concreta, recomenda medidas seletivas ou adicionais, deve
elaborar Relatório Técnico-Pedagógico.
3) Medidas Adicionais: correspondem às medidas que necessitam de ser acionadas
perante a insuficiência demonstrada das medidas universais e seletivas. Visam
colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da comunicação, interação,
cognição ou aprendizagem, que exigem recursos específicos de apoio à aprendizagem
e à inclusão e cujas medidas universais e seletivas.

O processo de identificação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão pode ser desencadeado pelos pais, serviços de intervenção precoce, docentes ou
outros técnicos ou serviços que intervêm com a criança ou o aluno (como consta em anexo I),
envolvendo posteriormente os seguintes procedimentos:
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Figura 1. Processo de identificação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão [retirado do
Manual de Apoio à Prática para Uma Educação Inclusiva, p. 39].

PLANO INDIVIDUAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE
No âmbito da intervenção precoce na infância, dirigida à Creche e ao Jardim de Infância, é
definida uma rede de escolas de referência. As escolas de referência devem assegurar a
articulação do trabalho com as equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de
Intervenção Precoce na Infância [SNIPI], criado pelo Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de outubro.
Estas escolas dispõem de recursos humanos que permitem, em parceria com os serviços de
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saúde e de segurança social, estabelecer mecanismos que garantam a universalidade na
cobertura de intervenção precoce, a construção de planos individuais tão precocemente quanto
possível, bem como a melhoria dos processos de transição.
O Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 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.

Identificar necessidades e recursos.
Dinamizar redes formais e informais de apoio social.
Compete às Equipas
Locais de
Intervenção:

Elaborar e executar o PIIP em função do diagnóstico.
Assegurar, para cada criança, processos de transição adequados para
outros programas, serviços ou contextos educativos.
Articular com os docentes das creches e jardins -de-infância em que
se encontrem colocadas as crianças integradas em IP.

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 implementação.
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.

Deve incluir procedimentos que permitam acompanhar o processo de transição
da criança para o contexto educativo formal, nomeadamente o escola.
PIIP

Este documento, deve articular -se com o PEI, podendo os dois coexistir, se tal se
revelar necessário.
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Princípios orientadores do funcionamento do PIIP
1. A referenciação passa pelo preenchimento da ficha, conforme anexo II, que deverá ser
encaminhada, posteriormente, para a sede da ELI do concelho onde a criança reside.
Esta ficha pode ser preenchida pelos pais ou por qualquer outra pessoa que lide com a
criança (e.g., familiares, educador de infância, médico de família, pediatra, entre outros),
sempre com o conhecimento e o envolvimento dos pais.
2. Posteriormente à referenciação, a ELI agendará todas as diligências necessárias para
dar seguimento ao processo. O modelo de intervenção é centrado na família, cujos
objetivos são definidos e priorizados pela mesma.
3. O PIIP deverá ser revisto trimestralmente com o envolvimento de toda a equipa que
acompanha a criança, inclusive os pais.
4. O PIIP (cópia) deverá constar no processo individual do aluno.
5. O PIIP (inicial e revisto) deverá ser apresentado em sede de Conselho Pedagógico.

PLANO DE INTERVENÇÃO PERSONALIZADO
O Plano de Intervenção Personalizado surge da necessidade de responder à
diversidade das necessidades, potencialidades, interesses e preferências de cada um dos
alunos, assumindo-se claramente numa perspetiva inclusiva através de uma abordagem
multinível e um planeamento intencional, proactivo e flexível das práticas pedagógicas. Tem
como objetivo último aumentar oportunidades para todos os alunos atingirem o seu máximo
potencial e o acesso ao currículo e às aprendizagens essenciais.
Nesta perspetiva, a diferenciação pedagógica passa a ser entendida como um
pressuposto estruturante de uma ação pedagógica que tem em conta todos os alunos e que
define objetivos específicos e individuais para cada um, de modo a que o planeamento
educativo seja centrado no aluno.

Espera-se, pois, uma atuação proactiva e preventiva,

orientada para a promoção de competências e desenvolvimento de aprendizagens, de acordo
com uma abordagem de enfoque universal, dirigida a todos e a da responsabilidade de todos,
assente na existência de mecanismo de monitorização e regulação dos processos.
Trata-se de um documento orientado para o ensino pré-escolar e para o 1º CEB. No 1º
CEB é elaborado um PIP (como conta no anexo III) para cada aluno de modo a operacionalizar
uma diferenciação pedagógica com objetivos e estratégias personalizados. No pré-escolar,
como a diferenciação já se encontra expressa na planificação e reflexão semanal, onde consta
a intencionalidade de cada atividade e a sua adequação para cada criança, apenas foi criado
um PIP (como conta no anexo IV) para as crianças que mobilizem medidas universais para
promover competências mais específicas.
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Importa referir que este documento procura responder de uma forma global a todos os
princípios orientadores da educação inclusiva expressos no artigo 3.º do Decreto Lei 54/2018.
Sublinha-se o princípio da interferência mínima, de modo a que a intervenção técnica e
educativa seja desenvolvida quando necessário à promoção do desenvolvimento pessoal e
educativo dos alunos, no respeito pela sua vida privada e familiar.

Princípios orientadores do funcionamento do PIP
Tendo por base um modelo de atuação multinível, que combina a prevenção e intervenção,
através de uma avaliação contínua e da combinação de níveis de apoio cada vez mais intensos
e específicos de forma a responder às necessidades das crianças, o PIP envolve os seguintes
procedimentos:
1. Realização de um despiste universal a todos as crianças e alunos (avaliação do tipo
rastreio/despiste, de forma a apoiar a definição de áreas de intervenção prioritárias
para todos, bem como de identificar os alunos em risco que podem necessitar de
avaliações e intervenções mais intensas) centrado nas competências consideradas
preditores e basilares para o processo de aprendizagem dos alunos. Na valência do
pré-escolar o rastreio universal centra-se nas competências de raciocínio lógico e
matemático, consciência fonológica, linguagem oral e motricidade fina. No primeiro
ciclo do ensino básico o despiste universal abrange as competências de fluência
leitora, precisão ortográfica, raciocínio numérico, compreensão oral e leitora, memória
verbal, atenção e concentração.
2. Determinação de um contínuo de medidas de suporte à aprendizagem (estratégias
diferenciadas em pequenos grupos ou tutoria).
3. Monitorização contínua do progresso (organização de processos sistemáticos de
monitorização).
4. Enfoque no currículo e na aprendizagem.
5. Definição de objetivos específicos e individuais para a intervenção/ atuação vertidos no
referido PIP ou no plano de atividades (pré-escolar).

PLANO DE ATUAÇÃO PEDAGÓGICA
No âmbito da sua autonomia e atendendo aos princípios orientadores de Educação
Inclusiva ao abrigo do Decreto-Lei 54/2018, a escola tem um papel promotor no
desenvolvimento medidas de promoção do sucesso escolar. Sendo neste enquadramento que
se criou o Plano de Atuação Pedagógica (PAP).
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O PAP (como conta no anexo V) é um documento orientado para 2º e 3.º CEB e Ensino
Secundário. Deve atender às especificidades de aprendizagem de cada um dos alunos e
contemplar um conjunto de estratégias de diversificação e diferenciação pedagógicas que,
respeitando as aprendizagens essenciais, possam contribuir para a promoção do sucesso
escolar, de um modo continuado e personalizado. As medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão pretendem garantir a todos os alunos a equidade e a igualdade de oportunidades de
acesso ao currículo, de frequência e de progressão no sistema educativo.
Assim, o PAP deverá constituir-se como um instrumento que vise criar respostas
educativas com o objetivo de promover a participação e a melhoria das aprendizagens, assim
como 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 PAP 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(a) docente titular de turma, propõe o conjunto de estratégias
abaixo mencionadas, tendo em conta as evidências decorrentes da avaliação e monitorização
sistemática dos progressos do aluno. No processo de definição das medidas a mobilizar deve
presidir o princípio da personalização, sustentado no planeamento centrado no aluno, de
acordo com as suas necessidades, potencialidades, interesses e preferências.

Princípios orientadores do funcionamento do PAP
1. Neste documento, estão previstas medidas universais de intervenção, nomeadamente
estratégias/atividades de diferenciação pedagógica e acomodações curriculares,
passiveis de serem aplicadas a cada aluno, de forma a promover o seu sucesso escolar.
Em função das potencialidades ou necessidades do aluno, estas medidas podem
envolver a diferenciação de estratégias ao nível da: localização do aluno na sala de aula;
apresentação do conteúdo; tarefas e fichas de trabalho; instrumentos de avaliação;
competências organizativas; comportamento.
2. O PAP é um documento individual elaborado, realizado e avaliado, em articulação com
outros técnicos e em contacto regular com os encarregados de educação.
3. O PAP é elaborado pelo educador titular de grupo, professor titular ou diretor de turma
em articulação com os restantes professores da turma e outros elementos da equipa
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multidisciplinar, contendo estratégias de recuperação que contribuam para corresponder
às insuficiências ou potencialidades detetadas.
4. A implementação de estratégias e de atividades de reforço da aprendizagem são
definidas por cada docente, de forma a potenciar o sucesso escolar do aluno na
respetiva disciplina.
5. O docente (e outros profissionais que colaboram no processo de ensino-aprendizagem),
em conjunto com os pais, definem e operacionalizam as atividades e estratégias para
otimizar o desempenho dos alunos.
6. A avaliação da aplicação das atividades/estratégias identificadas no PAP deve ser
realizada

sempre

que

se

justifique

conforme

documento

no

anexo

V

e,

impreterivelmente, no final de cada período letivo, ficando esse registo em ata, em conselho
de turma e conselho pedagógico.

PLANO INDIVIDUAL DE ACOMPANHAMENTO
Os alunos de Português Língua Não Materna [PNLM] dos níveis de iniciação e intermédio
deverão usufruir de estratégias adequadas ao seu nível de proficiência linguística com base na
elaboração de um Plano Individual de Acompanhamento (PIA), visando o desenvolvimento de
conhecimentos e de capacidades no âmbito do português, enquanto objeto de estudo e como
língua de escolarização (anexo VI).

Princípios orientadores do funcionamento do PIA
1. Os alunos de PLNM que se encontrem nos níveis de iniciação (A1, A2) ou intermédio
(B1) poderão realizar, no 9.º ano de escolaridade, a prova final de ciclo de PLNM, e, no
12.º ano, o exame final nacional de PLNM, quer estejam ou não a frequentar a disciplina
de PLNM em substituição da disciplina de Português. Para informações adicionais,
poderá ser consultado o Regulamento das Provas/Exames dos ensinos básico e
secundário, emitido anualmente.
2. Os alunos de PLNM dos níveis de iniciação e intermédio deverão usufruir de estratégias
adequadas ao seu nível de proficiência linguística com base na elaboração de um plano
de acompanhamento pedagógico/ Plano Individual de Acompanhamento (PIA), visando o
desenvolvimento de conhecimentos e de capacidades no âmbito do português, enquanto
objeto de estudo e como língua de escolarização. A elaboração do PIA deve ser
preenchida conforme as questões do documento do anexo VI.
3. A avaliação interna dos alunos de PLNM dos níveis de iniciação (A1/A2) ou intermédio
(B1) deverá realizar-se tendo por base os critérios específicos de avaliação de PLNM
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aprovados em Conselho Pedagógico, bem como os planos de acompanhamento
pedagógico elaborados.
4. Salvaguardando-se as devidas adaptações à faixa etária dos alunos, o desenvolvimento
de atividades no âmbito do PLNM, ainda que no ensino básico, poderá nortear-se pelas
Orientações Programáticas de Português Língua Não Materna (PLNM) – Ensino
Secundário, uma vez que este documento se encontra organizado por níveis de
proficiência linguística e por áreas temáticas.
5. A escola, no âmbito da sua autonomia e do seu projeto educativo, poderá conceber
outras medidas específicas de desenvolvimento do PLNM, designadamente programas
de tutoria.

Avaliação das Aprendizagens l Procedimentos
A avaliação de todos os alunos faz parte integrante do processo de ensino e de
aprendizagem e constitui um instrumento regulador e certificador das aprendizagens e
das competências adquiridas.
A avaliação deve ter igualmente em conta as orientações do Quadro Europeu Comum
de Referência para as Línguas: Aprendizagem, Ensino, Avaliação (QECR).
A avaliação do Português língua não materna deverá desenvolver-se da seguinte
forma:
1. Aplicação de um teste diagnóstico de língua portuguesa, no início do ano letivo ou no
momento de entrada do aluno nas atividades escolares. Este teste deverá ser
concebido de acordo com os níveis de proficiência definidos no Quadro Europeu
Comum de Referência.
2. Definição de critérios de avaliação específicos, após conhecimento dos resultados do
teste diagnóstico, de forma a adaptar o projeto curricular de turma às necessidades
do aluno.
3. Elaboração de testes intermédios para avaliar continuamente o progresso dos
alunos em Língua Portuguesa e Português e, também, o português na sua
transversalidade. Estes testes deverão ser elaborados na base de um esquema
programático multidisciplinar, de que constam conceitos, glossários temáticos e
listas de vocabulário relativo a cada uma das áreas disciplinares/disciplinas.

Final dos Ciclos | Avaliação externa
Os alunos, dependendo do nível de proficiência alcançado, deverão ser ou não
submetidos a exame nacional. Os alunos que cheguem ao final do 9. º ou do 12. º anos
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completamente integrados no currículo regular, poderão realizar exame nacional. Aqueles
que, de acordo com a avaliação interna, se situem, ainda, nos níveis de Iniciação ou
Intermédio, poderão ser dispensados de exame nacional.
Os alunos poderão, ainda, realizar um teste/exame de língua portuguesa (ALTE), que
lhes concederá um certificado em português língua não materna.
Neste processo, o portfólio constitui um instrumento fundamental de registo inicial,
das várias fases de desenvolvimento, das estratégias utilizadas, das experiências
individuais e dos sucessos alcançados.

RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICOS
O relatório técnico-pedagógico é o documento que suporta a tomada de decisões
relativamente à necessidade de mobilização de medidas seletivas e/ou adicionais de
suporte à aprendizagem e à inclusão.
A elaboração do relatório é da responsabilidade da equipa multidisciplinar de apoio à
educação inclusiva que, para o efeito, faz uma análise das evidências recolhidas e ouve os
pais, bem como outros elementos da escola ou da comunidade que possam contribuir para
um melhor conhecimento do aluno.
O relatório fundamenta e define a intervenção e as medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão a implementar, sendo da maior importância que a sua
construção seja partilhada e assente em evidências. Quem melhor conhece cada aluno tem
um papel fundamental e determinante no desenho das ações e das medidas a mobilizar
para que seja otimizado o nível de desempenho e de participação.
No Relatório Técnico-Pedagógico (anexo VII) devem constar: a) identificação dos
fatores que facilitam ou dificultam o progresso e o desenvolvimento das aprendizagens do
aluno; b) identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão a mobilizar; c)
operacionalização de cada medida, incluindo objetivos, metas e indicadores de resultados;
d) identificação dos responsáveis pela implementação das medidas e do coordenador; e)
Procedimentos de avaliação da eficácia de cada medida (momentos intercalares de
avaliação da eficácia das medidas); f) Procedimentos de articulação com os recursos
específicos de apoio à inclusão; g) Concordância expressa dos pais.

Monitorização do RTP
De forma a operacionalizar as medidas constantes nos RTPs foram definidos os
objetos, as estratégias e os indicadores de resultados para cada uma das medidas. Para
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permitir a avaliação da eficácia de cada medida foi elaborada uma grelha de monitorização
(como consta em anexo VIII) que facilita o registo das evidencias alcançada e determina a
necessidade de reformulação dos objetivos ou das estratégias. Assim viabilizam-se adaptações
e ajustes atempados para a evolução progressiva e consistente de cada aluno.

PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL
O programa educativo individual (PEI) é um documento fundamental no que se refere à
operacionalização das adaptações curriculares significativas. A sua elaboração deve
considerar as competências e as aprendizagens a desenvolver pelos alunos, a identificação
das estratégias de ensino e as adaptações a efetuar no processo de avaliação, bem como
outros dados de relevo para a implementação das medidas, não esquecendo as expectativas
dos pais, da família e de próprio aluno.

Este é documento dinâmico e participado, sujeito a

revisões e reformulações regulares, em função da monitorização e avaliação da intervenção e
dos progressos do aluno.

PLANO INDIVIDUAL DE TRANSIÇÃO
A frequência da escolaridade com adaptações curriculares significativas exige que três
anos antes da idade limite da escolaridade obrigatória seja delineado um plano individual de
transição (PIT), que complementa o PEI, no sentido de preparar atempadamente e
faseadamente a transição do aluno para a vida pós-escolar. Este documento deve conter
informação específica sobre o processo de transição: interesses e competências do aluno
(académicas, vocacionais, pessoais e sociais), expectativas do aluno e dos pais, projeto de
vida do aluno.

“Qualidade no Sucesso que permita,

pela exploração de todas as nossas

potencialidades, a construção conjunta de um mundo melhor”

Página 61

Colégio Novo da Maia
DOCUMENTO ORIENTADOR | PIIP, PIP, PAP, PIA E RTP/PEI

BIBLIOGRAFIA
Associação Nacional de Intervenção Precoce (2016). Práticas Recomendadas em Intervenção
Precoce na Infância – um guia para profissionais. Coimbra: Associação Nacional de Intervenção
Precoce.
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. Diário da República N. º129 – 1.ª série. Ministério da
Educação. Lisboa.
Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho. Diário da República N. º129 – 1.ª série. Ministério da
Educação. Lisboa.
Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de outubro. Diário da República N. º193 – 1.ª série. Ministério
da Educação. Lisboa.
Despacho normativo n.º 17-A/2015, de 22 de setembro. Diário da República N. º185 – 2.ª série.
Ministério da Educação. Lisboa.
Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (2005). Português Língua Não
Materna no Currículo Nacional – documento orientador. Lisboa: Ministério da Educação.
Ministério da Educação (2017). Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.
Unesco. (2005). Orientações para a Inclusão: garantindo o acesso a todos.

Sites e Web Pages
Retirado do sítio da internet:
http://www.k12.wa.us/Equity/pubdocs/WashingtonModelsfortheEvaluationofBias.pdf
Retirado do sítio da internet:
https://specialeducationontario.wikispaces.com/file/view/Modifications+and+Accommodations+b
y+Jacki+O xley.pdf
Retirado do sítio da internet:
http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/hiat-tech/udl/UDL_self_
reflection%20tool.pdf)
Retirado do sítio da internet:
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwigpPSr45TYAhWIYZoKHafwBEEQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uvm.edu%2F~
cdci%2Fbest%2FMaterials%2FEdmiston%2FUDLTeachingChecklist.docx&usg=AOvVaw22f6ifIi
HTBDsJZVU09H_f
Retirado do sítio da internet: http://www.wholeschooling.net/InclTchingWeb/SLC/11/11txt.html
“Qualidade no Sucesso que permita,

pela exploração de todas as nossas

potencialidades, a construção conjunta de um mundo melhor”

Página 62

Colégio Novo da Maia
DOCUMENTO ORIENTADOR | PIIP, PIP, PAP, PIA E RTP/PEI

Retirado do sítio da internet: http://www.catalogo.anqep.gov.pt/

“Qualidade no Sucesso que permita,

pela exploração de todas as nossas

potencialidades, a construção conjunta de um mundo melhor”

Página 63

