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Resumo 

 

 
 O Projeto Curricular de Escola é um instrumento em contínua construção que consagra 

orientações em diferentes vertentes da vida da Escola nomeadamente no que se refere à 

explicitação de compromissos entre os diferentes sujeitos intervenientes no processo do ensino -

aprendizagem. 

O Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril define, como instrumentos do exercício da 

autonomia das escolas, o Projeto Educativo, o Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades e 

o Orçamento, enquanto o Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de março, estabelece, no ponto 4, do 

artigo 2º, a criação do Projeto Curricular de Escola onde são definidas as estratégias de 

desenvolvimento do currículo nacional, de forma a adequá-lo ao disposto no Projeto Educativo. 

Desta forma, podemos afirmar que o Projeto Curricular de Escola corresponde à adaptação 

do currículo nacional ao contexto da escola, e que se concretiza na definição das suas opções 

curriculares, da tipologia da oferta formativa disponível no estabelecimento, dos critérios de 

avaliação e na determinação das áreas de complemento curricular. 

 A legislação da qual este projeto curricular é subsidiário: 

 

Decreto-Lei n.º 240/2001 – Perfil do Educador de Infância e Professor do 1.º ciclo 

Decreto-Lei n.º 51/2012 – Estatuto do Aluno e Ética Escolar 

Decreto-Lei n.º 152/2013 – Novo Estatuto Ensino Particular e Cooperativo 

Despacho n.º 7104-A/2015, alterado pelo Despacho n.º 4688-A/2016 – Orientações e Organização 

do ano escolar 

Despacho Normativo n.º 1-G/2016 – Exames 

Portaria n.º 59/2014 – Autonomia Pedagógica 

Despacho Normativo n.º 1-F/2016– Avaliação no Ensino Básico 

Decreto-Lei n.º 139/2012 alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, Decreto-Lei n.º 176/2014 e 

Decreto-Lei n.º 17/2016 – Princípios de gestão curricular e de avaliação do ensino básico 
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Introdução 
 

 

 O Projeto Curricular da Escola (PCE), no seguimento das linhas orientadoras e das metas 

traçadas no Projeto Educativo, é um instrumento de operacionalização do mesmo, adaptando o 

currículo nacional à realidade da escola e do meio com o qual interage. 

 As opções e prioridades educativas da escola assentam na dimensão organizacional e na 

cultura de cooperação, baseada na reflexão e na ação coletiva. 

 O currículo é gerido de modo não determinista e o desenvolvimento curricular entendido 

como um processo contínuo e dinâmico, entre a teoria e a prática, entre o currículo desejável e o 

currículo possível. Demonstra a necessidade de sobrepor à perspetiva centrada no ensino, uma 

outra, centrada na aprendizagem. Evidencia a importância da aprendizagem cooperativa e a 

construção dos saberes, rentabilizando todo o tipo de conhecimentos. São privilegiados, por isso, 

os processos de interpretação, investigação, reflexão e decisão, a vários níveis e dimensões de 

atuação. 

 O PCE apresenta-se como uma referência para o Plano Anual de Turma (PAT), elaborado 

para corresponder às especificidades da turma e que deverá permitir: um nível de articulação – 

horizontal e vertical – que só as situações reais tornam possível concretizar, bem como o romper 

com a mera acumulação de conhecimentos, propiciando uma visão interdisciplinar e integradora 

do saber. 
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Metas a atingir 
 

 

 Na elaboração do Projeto Curricular de Escola que se segue, são definidas estratégias para 

articular a execução do Currículo Nacional com o contexto específico do Externato de João XXIII, de 

acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 139/2012 alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, Decreto-

Lei n.º 176/2014 e Decreto-Lei n.º 17/2016. 

- Cumprir a função socializadora da escola na procura de respostas ajustadas aos diferentes alunos 

que a frequentam, em permanente diálogo com a família. 

- Contribuir para que os alunos, terminando o 1.º Ciclo do Ensino Básico, adquiram as ferramentas 

fundamentais (aprendizagem, competências, atitudes, valores) que lhes permitam construir 

percursos que, embora diversos, facultem a cada um, no futuro, a autonomia necessária a uma 

opção de vida com dignidade. 

a) Construir o quotidiano de escola num exercício permanente de direitos e deveres de 

cidadania para todos quantos nela convivem (alunos/professor/pessoal não docente/pais); 

b) Proporcionar aos jovens o domínio de técnicas de informação, condição fundamental 

numa sociedade em rápida evolução, para uma formação ao longo da vida em especial com 

recurso às TIC. 

Objetivos 
 

a) Proporcionar aos alunos atividades contextualizadas em função da sua experiência; 

 

b) Assegurar que sejam equilibradamente inter-relacionados o saber e o saber-fazer, a teoria e a 

prática, a cultura escolar e a cultura do quotidiano; 

 

c) Formar alunos progressivamente autónomos, participativos, responsáveis e com espírito crítico; 

 

d) Promover a articulação horizontal e vertical dos currículos disciplinares e a sua flexibilização; 

 

e) Investir em atividades integradoras que permitam articular os saberes das diferentes disciplinas; 

 

f) Valorizar a utilização das novas tecnologias como recurso essencial no processo de aprendizagem. 
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Proposta de Intervenção 
 

No que respeita ao domínio das aprendizagens/competências dos alunos, as propostas são 

as seguintes: 

 

a) Continuar a promover e incentivar nos alunos o gosto pela leitura; 

b) Envolver os pais em atividades de aprendizagem em casa; 

c) Envolver os pais em atividades no espaço escolar; 

d) Privilegiar as aprendizagens funcionais, significativas e contextualizadas; 

e) Promover a autonomia dos alunos; 

f) Promover a utilização das tecnologias informação e comunicação; 

g) Promover a comunicação entre escola e família; 

h) Dinamizar a correspondência interescolar. 

i) Respeitar direitos e deveres, numa perspetiva de participação democrática na vida da escola; 

j) Dialogar como ser livre, autónomo e solidário numa perspetiva multicultural; 

k) Exprimir-se e comunicar através de linguagens múltiplas como meio de relação e compreensão 

do mundo; 

l) Ser curioso, ter pensamento crítico; 

m) Reconhecer-se como elemento interventivo na proteção do ambiente; 

n) Desenvolver espírito de independência e autonomia em relação às atividades propostas; 

o) Aplicar conhecimentos em problemas do quotidiano; 

p) Utilizar tecnologias de comunicação no desenvolvimento dos trabalhos; 

q) Cooperar com os outros e trabalhar em grupo; 

r) Desenvolver hábitos de vida saudável, através da prática das atividades físicas; 

s) Relacionar saberes do quotidiano com as aprendizagens escolares; 

t) Relacionar o saber, o saber ser e o saber fazer; 

 

No que se refere ao domínio da prática pedagógica, são as seguintes ações delineadas: 

- Promover reuniões de trabalho entre docentes, para a partilha de experiências e trocas de 

materiais; 

- Observar práticas pedagógicas inovadoras; 

- Fomentar laços de cooperação e de trabalho em equipa entre os docentes e as educadoras, 

instituindo espaços de troca de experiências e saberes. 
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Proposta Educativa 

 

 O Externato de João XXIII, enquanto escola católica, procura desenvolver a sua missão 

formativa e cristã, nos diversos contextos sociais e culturais envolventes. Para cumprir essa missão 

propõe realizar a sua tarefa educativa sustentando-se na visão antropológica e pedagógica cristã 

em que a pessoa se revela como um núcleo de relações com a natureza, com os outros, consigo 

mesma e com Deus, um ser único e uma unidade integral de múltiplas dimensões. 

 Assim, compromete-se com a promoção da pessoa nas suas dimensões física, psíquica, 

social e espiritual, e em todas as dinâmicas de relação que desenvolve e é chamada a construir em 

sociedade, apresentando os valores da liberdade, igualdade, verdade, justiça, solidariedade e paz, 

entre outros, interpretados e vividos a partir do carisma cristão. 

 Ao considerar a tarefa da educação como um processo dinâmico que envolve a pessoa toda, 

o Externato quer garantir o desenvolvimento da dimensão académica dos alunos, bem como 

promover, animar e estimular uma educação integral assente em princípios, tais como: o bem, que 

se dá gratuitamente; a sabedoria, que ilumina a ciência; o amor vivido na liberdade; a comunhão, 

que torna possível a vida. 

 O essencial é educar para uma meta, apresentando como caminho a seguir a valorização do 

outro pela sua originalidade individual e pelo seu valor humano, que deve ser respeitado. Desta 

forma defendemos a participação ativa e a comparticipação do aluno na sua própria educação, e 

aposta-se na construção de relações autênticas entre o educador e o aluno, e de relações fraternas 

entre todos os membros da comunidade escolar. 

 Nesta perspetiva, o grande objetivo do Externato de João XXIII é oferecer uma educação 

inspirada nos valores cristãos, contribuindo, deste modo, para a restituição ao ser humano e ao 

mundo do rosto do bem, da beleza, da verdade, da felicidade e do amor, ousando “ensaiar 

caminhos inéditos de presença e testemunho”. 
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Localização 
 

Tal como referido no Projeto Educativo de Escola, o Externato de João XXIII situa-se no 

centro da cidade de Coimbra.  

A acessibilidade é facilitada pela rede de transportes existente (autocarros e transportes 

particulares das famílias). 

O meio envolvente é rico em Serviços – Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Centro de 

Saúde, Correios, Polícia, Bombeiros, Centro de Paralisia Cerebral – em Recursos Culturais – Centro 

Recreativo e Cultural Norton de Matos, Oficina de Teatro, Biblioteca, Casa da Cultura, Exploratório 

Infante D. Henrique, Teatro Académico de Gil Vicente, Igrejas, Monumentos e vários Museus – 

Recursos Lúdico-Desportivos – Piscinas, Estádio Municipal, Campo de Jogos do Vale das Flores, 

Parques, Jardins – e pelo Comércio - Centros comerciais, lojas … 
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Os alunos que frequentam o Pré-Escolar são 8: Os alunos que frequentam o 1º Ciclo são 50: 

4 Anos – 4 alunos 1.º Ano – 7 alunos 

5 Anos – 4 alunos 2.º Ano – 15 alunos 

 3.º Ano – 9 alunos 

 4.º Ano – 19 alunos 

 

O currículo do ensino básico diz respeito ao conjunto das aprendizagens que os alunos 

realizam, ao modo como estão organizadas, ao lugar que ocupam e ao papel que desempenham 

no percurso escolar ao longo do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Tendo por base as orientações 

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 139/2012 alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, Decreto-Lei n.º 

176/2014 e Decreto-Lei n.º 17/2016, o Externato de João XXIII apresenta a plano curricular 

constante na Matriz: 

COMPONENTES DO CURRÍCULO 

Ed
u

ca
çã

o
 p

a
ra

 a
 c

id
a

d
a

n
ia

 

Áreas curriculares disciplinares de frequência obrigatória: 

    Português (7 horas); 

    Matemática (7 horas); 

    Estudo do Meio (3 horas); 

    Expressões (3 horas); 
             Inglês ( 2 horas – 3º e 4º anos ) 
      Artísticas; 
      Físico-Motoras. 

Formação Pessoal e Social Áreas curriculares não disciplinares (a): 

   Área de projeto (integrada no Apoio ao Estudo ou na área 

curricular de Português); 

   Apoio ao Estudo (1 horas e meia); 

   Oferta Complementar – Xadrez (1hora) 

Total: 24 horas e 30 minutos 

Áreas curriculares disciplinares de frequência facultativa: 

   Educação Moral e Religiosa ( 1 hora ) 

Total: 1 hora 

TOTAL: 25 horas e 30 minutos 

Atividades de enriquecimento (b) 
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Notas1:  

(a)Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação com as áreas disciplinares, incluindo uma 

componente de trabalho dos alunos com as tecnologias de informação e da comunicação, e 

constar explicitamente do projeto curricular da turma. 

(b) Atividades de carácter facultativo, incluindo uma possível iniciação a uma língua estrangeira. 

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará, obrigatoriamente, atividades experimentais e 

atividades de pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas, nomeadamente no ensino das 

ciências. 
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Horário de Funcionamento 
 

 O colégio encontra-se aberto a partir das 7h30min. 

As atividades curriculares obrigatórias da Educação Pré-escolar começam às 9h30min e 

terminam às 17h. No entanto, as crianças podem continuar no prolongamento até às 19h. O 

almoço é servido às 12h30min e o lanche às 16h. O 1.º Ciclo abrange quatro anos de escolaridade. 

Inicia as atividades curriculares obrigatórias às 9h30 e as de enriquecimento curricular às 15h30. 

Têm intervalos das 10h30min às 11 horas (lanche da manhã), das 12h30min às 14h (almoço), das 

16h30 às 17h (lanche da tarde).  

• Calendário Escolar 

ANO LETIVO DE 2017/2018 

Período Início Termo 

 

1º 

1 de setembro (Ano Escolar) 

11 de setembro (Ano Letivo) 

 

15 de dezembro 

2º 3 de janeiro 26 de março 

 

3º 

 

9 de abril 
30 de junho 

 

INTERRUPÇÕES(a) 

1º Período De 18 de dezembro a 2 de janeiro 

2º Período De 12 de fevereiro a 14 de fevereiro 

3º Período De 26 de março a 6 de abril 

(a) Apoio às famílias: em tempo de interrupções, recebem-se os alunos que têm necessidade de vir, para 

brincar e fazer os trabalhos escolares de férias. 

 

• Constituição das turmas 

Na formação das turmas do 1º Ciclo, é dada prioridade aos alunos que já frequentaram o 

Externato no ensino pré-escolar. As duas turmas do 1º Ano resultam da mistura dos alunos 

existentes nas duas salas dos 5 anos e que transitam para o 1º Ciclo. 
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• Critérios de atribuição do serviço Docente 

O Externato, de acordo com a lei, garantirá aos seus Docentes em exclusividade, se 

contratados a tempo pleno, um horário completo. 

O Externato, caso entenda necessário, poderá completar o horário dos Docentes em 

exclusividade contratados a tempo parcial, com atividades não letivas equiparadas 

remuneratoriamente às letivas. 

 

• Pessoal não Docente 

O pessoal não Docente, em especial os auxiliares de ação educativa, podem mudar de zona 

de ação em relação ao ano letivo precedente, rotativamente, de modo a realizarem de forma eficaz 

as tarefas que lhes são incumbidas, nomeadamente, colaborar no acompanhamento e integração 

dos alunos na comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência, 

promovendo um bom ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os Docentes e pais 

/Encarregados de educação, para prevenir e resolver problemas disciplinares. 

 

• Atividades de enriquecimento / complemento curricular 

O Externato de João XXIII considera muito relevantes as visitas de estudo, as celebrações 

festivas, o desporto interno, os clubes e a ocupação dos tempos livres durante as interrupções 

letivas. 

O Externato promove e organiza atividades de enriquecimento /complemento curricular 

destinadas à ocupação dos tempos não letivos por parte dos alunos, após o termo das atividades 

curriculares obrigatórias. 

Após as atividades curriculares obrigatórias, os alunos do 1ºCiclo podem utilizar os tempos 

disponíveis com atividades de índole pedagógica, artística, desportiva ou de formação geral. 
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ATIVIDADES OBJETIVOS 

Grupo Coral 

- Criar o gosto pelo canto 

- Aprender a estar em grupo 

- Desenvolver a capacidade de escuta e atenção 

Clube de Xadrez 
- Fomentar o ensino e a prática de estratégias que aliam o raciocínio, o desa-

fio e a reflexão com a competição de uma forma lúdica muito rica 

Clube de Música - Desenvolver o gosto pela música 

Clube de jogos de 

tabuleiro 

- Fomentar o ensino e a prática de estratégias que aliam o raciocínio, o desa-

fio e a reflexão com a competição de uma forma lúdica. 

 

Catequese 

- Propor a vivência de valores cristãos no dia-a-dia do Externato, através de 

momentos celebrativos e formativos e de atividades, de modo que os alunos 

possam descobrir a alegria do seguimento de Jesus Cristo, concretizando em 

ações o projeto pastoral e o projeto educativo. 

 

Basquetebol 
- Promover o espírito de equipa e aprofundar conhecimentos sobre este 

desporto. 

Voleibol 
- Promover o espírito de equipa e aprofundar conhecimentos sobre este 

desporto. 

Ballet - Educar o corpo através da expressão artística e da dança. 

Dança Jazz - Educar o corpo através da expressão artística e da dança. 

Viola/flauta/órgão - Desenvolver o gosto por um instrumento e pela música. 

Ténis - Criar o gosto por esta modalidade de desporto, incentivando a sua prática. 

 

• Campanhas de solidariedade / Projetos 

 

O Externato procura implementar nos alunos a dimensão da solidariedade, numa forte 

componente da sua educação para a cidadania. Este ano letivo pretendemos desenvolver duas 

campanhas neste âmbito: 

- Educar para a Cidadania/ Campanha de Natal – recolha de produtos por parte dos alunos, a 

entregar numa instituição de solidariedade social. 

- Cantinho da Solidariedade – ao longo do ano, os alunos podem colocar roupa, brinquedos, 
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material escolar e alimentos para serem, posteriormente, entregues a instituições de solidariedade 

social. 

Os serviços especializados de âmbito educativo destinam-se a promover a existência de 

condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos, devendo conjugar a sua atividade 

com as estruturas de orientação educativa. 
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Avaliação 
 

• Finalidades da avaliação 

A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo uma 

recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões 

adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens, visando: 

a) Apoiar o processo educativo, de modo a sustentar o sucesso de todos os alunos, 

permitindo o reajustamento dos projetos curriculares do Externato e das turmas, nomeadamente 

quanto à seleção de metodologias e recursos em função das necessidades educativas dos alunos; 

b) Certificar as diversas competências adquiridas pelo aluno no final do 1.º Ciclo, do Ensino 

Básico; 

c) Contribuir para melhorar a qualidade do ensino, possibilitando a tomada de decisões 

para o seu aperfeiçoamento. 

 

• Incidência da avaliação 

A avaliação incide sobre os conhecimentos, objetivos curriculares e conteúdos definidos 

por cada programa oficial das diversas áreas curriculares, com o objetivo de atingir as metas de 

aprendizagem previstas para cada disciplina, de acordo com o estipulado no Decreto Lei nº 

139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto Lei nº 91/2013, de 10 de julho, pelo Decreto Lei nº 

176/2014, de 12 de dezembro e pelo Decreto Lei nº 17/2016, de 4 de abril. Conforme se encontram 

explicitadas no Projeto Curricular do Externato e no Projeto Curricular de Turma, por ano de 

escolaridade. 

As aprendizagens ligadas a componentes do currículo transversal ou de natureza 

instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e 

expressão do Português ou da utilização das tecnologias de informação e comunicação, constituem 

objeto de avaliação em todas as áreas curriculares. 

 

• Princípios 

A avaliação das aprendizagens assenta nos seguintes princípios: 

a) Consistência entre os processos de avaliação e os conhecimentos e capacidades 

essenciais pretendidos, através da utilização de modos e instrumentos de avaliação diversificados, 



16 

 

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

 

b) Primazia da avaliação formativa e da autoavaliação, em articulação com os momentos de 

avaliação sumativa; 

c) Valorização da evolução do aluno ao longo do 1.º Ciclo; 

d) Transparência do processo de avaliação através da clarificação e da explicitação dos 

critérios adotados; 

e) Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação. 

 

• Intervenientes na avaliação 

Na avaliação das aprendizagens dos alunos intervêm todos os professores envolvidos, 

assumindo particular responsabilidade no processo o Professor Titular da Turma, no 1º Ciclo, 

envolvendo também: 

a) Os alunos, através da sua autoavaliação; 

b) Os pais / Encarregados de educação, nos termos definidos pela lei; 

c) O elemento do PIIP (Projeto Integrado de Intervenção Precoce). 

Os instrumentos ou critérios de avaliação utilizados pelos docentes são divulgados aos 

alunos e pais/encarregados de educação no início do ano letivo, através dos meios considerados 

mais adequados. 

 

• Critérios de avaliação 

O Conselho Pedagógico aprova os critérios de avaliação para o 1.º Ciclo e cada ano de 

escolaridade, sob proposta do Conselho de Docentes. Os critérios de avaliação constituem 

referenciais comuns para todo o Externato, sendo operacionalizados pelo Professor Titular da 

turma, no âmbito do respetivo Projeto Curricular de Turma. Estes estão sujeitos a adaptações 

progressivas, tendo em conta o contexto das aprendizagens, sendo os alunos informados 

oportunamente dessa situação de modo a poderem adaptar-se à nova realidade. 

 

• Modalidades 

A avaliação formativa, principal modalidade de avaliação no 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

assume caráter contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo 
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a uma variedade de instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das 

aprendizagens e dos contextos em que ocorrem. 

A avaliação formativa inclui uma vertente de diagnóstico, presente na elaboração do 

Projeto Curricular de Turma, que deve ter em conta as adequadas estratégias de diferenciação 

pedagógica. 

A avaliação formativa fornece ao professor, ao aluno, ao Encarregado de Educação e aos 

restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento dos conhecimentos e capacidades 

essenciais, de modo a permitir rever e melhorar os processos de trabalho.  

A avaliação formativa é da responsabilidade do professor, em diálogo com os alunos e em 

colaboração com outros professores. 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo globalizante sobre as 

aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo como funções principais o apoio ao processo 

educativo e a sua certificação e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores da escola, que se 

realiza no final de cada período letivo, utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação 

formativa. No 1.º Ciclo do Ensino Básico, a avaliação sumativa interna exprime-se de forma 

descritiva, incidindo sobre as diferentes áreas curriculares. No 4º ano do 1.º Ciclo nas disciplinas de 

Português e Matemática a avaliação sumativa interna exprime-se numa escala de 1 a 5. 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da 

Educação, compreende a realização de Provas de Aferição no 2º e exames do 4.º Ano de 

escolaridade nas disciplinas de Português e Matemática (e ainda Estudo do Meio e Expressões 

apenas para o 2.º Ano). 

• Classificação das provas escritas / Menções qualitativas a adotar 

A informação resultante da aplicação de uma prova escrita conduz à atribuição de uma 

classificação. 

 

Nível Percentagem Menção Qualitativa 

1 e 2 0 a 49% Insuficiente 

3 50 a 69% Suficiente 

4 70 a 89% Bom 

5 90 a 100% Muito Bom 
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• Procedimentos a Adotar 

a) No início de cada período letivo, os alunos deverão ter conhecimento do calendário de 

provas escritas a realizar, devendo o mesmo ser disponibilizado na sala de aula. 

b) Deverá ser evitada a realização de mais de uma prova escrita no mesmo dia, bem como de 

mais de três provas escritas por semana. 

d) As provas escritas deverão ser corrigidas, classificadas e entregues aos alunos no prazo 

máximo de quinze dias após a data de realização. 

e) As correções das provas escritas devem ser sempre facultadas aos alunos.  

f) Em caso de ausência de um aluno a uma prova escrita, caberá ao professor a decisão da 

aplicação de uma nova prova, ou atividade que a substituta, e qual o momento em que esta se 

realizará. 

 

• Progressão 

A avaliação sumativa, realizada no final do 1.º Ciclo, dá origem a uma tomada de decisão 

sobre a progressão ou retenção do aluno, expressa através das menções de Aprovado(a) ou Não 

Aprovado(a), e de Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano letivo. A decisão da progressão 

do aluno para o ano de escolaridade seguinte assume um caráter pedagógico e deverá ser tomada 

sempre que o Professor Titular da Turma, ouvido o Conselho de Docentes no 1º Ciclo, considerem: 

a) no final do 1.º Ciclo, que o aluno adquiriu os conhecimentos e conteúdos, e alcançou os 

objetivos curriculares e metas de aprendizagem necessários para prosseguir com sucesso os seus 

estudos no Ciclo ou nível de escolaridade subsequente; 

b) nos restantes anos de escolaridade (1.º, 2.º e 3.º Anos), em que os conhecimentos e 

conteúdos adquiridos pelo aluno permitem que este alcance os objetivos curriculares e as metas 

de aprendizagem definidos para o final do respetivo Ciclo, bem como o desenvolvimento das 

capacidades essenciais previstas. 

 

• Retenção 

Em situações de não aquisição dos conhecimentos e aprendizagem dos conteúdos 

definidos no Projeto Curricular de Turma para o ano não terminal de Ciclo que, 

fundamentadamente, comprometam o alcance dos objetivos curriculares e metas de 

aprendizagem estipulados por cada disciplina curricular, o Professor Titular da turma, ouvido o 

Conselho de Docentes poderá determinar a retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade, 
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exceto no caso do 1º ano de escolaridade.  

A área curricular disciplinar de Educação Moral e Religiosa Católica não é considerada para 

efeitos de progressão do aluno. No 1º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver 

sido ultrapassado o limite de faltas e, cumpridos os procedimentos estipulados no Despacho 

Normativo n.º 1-F/2016, o Professor Titular da Turma, em articulação com o Conselho de Docentes, 

decida pela retenção do aluno. 

A decisão de retenção, tanto em anos terminais de Ciclo como não terminais, compete ao 

Professor Titular da turma, ouvido em Conselho de Docentes. 

Os conteúdos não apreendidos e os objetivos curriculares e metas de aprendizagem não 

alcançados devem ser tomados em consideração na elaboração do Projeto Curricular da turma em 

que o referido aluno venha a ser integrado no ano letivo subsequente. 

No 2º e 3º anos de escolaridade, a retenção do aluno, por decisão do Conselho de Docentes, 

implica a não continuação na turma a que pertencia, mas a frequência na turma do ano de 

escolaridade em que ficou retido, quando se verificar ser esta a melhor opção pedagógica de 

acompanhamento do aluno, na superação das suas dificuldades de aprendizagens. Caso seja 

solicitado pelo encarregado de educação a frequência na mesma turma (por questões de 

integração quer com a turma, quer com o professor), o Professor Titular de Turma terá de 

assegurar o ensino de dois anos de escolaridade. 

O aluno retido no 2º ou 3º anos de escolaridade que demonstre ter realizado a 

aprendizagem necessária para o desenvolvimento dos objetivos curriculares definidos para o final 

de Ciclo poderá concluir o 1º Ciclo nos quatro anos previstos para a sua duração, através de uma 

progressão mais rápida. 

 

• Reapreciação dos resultados da avaliação 

As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 3º período de um ano letivo podem 

ser objeto de um pedido de reapreciação, devidamente fundamentado, dirigido pelo respetivo 

Encarregado de educação à Direção Pedagógica, no prazo de três dias úteis a contar da data de 

entrega das fichas de avaliação. 

O Professor Titular, em articulação com o Conselho de Docentes, ou o Conselho de Turma, 

procede à análise do pedido de reapreciação no prazo de cinco dias úteis após a receção do 

mesmo, baseando-se em todos os documentos relevantes para o efeito e tomando uma decisão 

que pode confirmar ou modificar o resultado da avaliação inicial. Esta decisão do Conselho de 
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Docentes deve ser submetida à ratificação do Conselho Pedagógico no prazo de cinco dias úteis. Da 

decisão do Conselho de Docentes que a constituiu como definitiva, deve a Direção Pedagógica 

notificar o Encarregado de Educação, através de carta registada com aviso de receção, no prazo de 

cinco dias úteis. 

 

• Participação dos alunos 

Os alunos podem participar na avaliação através de: 

a) Preenchimento / elaboração de registos de autoavaliação em todas as áreas curriculares; 

b) Elaboração, juntamente com o professor, de contratos pedagógicos, de modo a favorecer 

o sucesso escolar; 

c) Verificação da aquisição de conhecimentos através do preenchimento de listas de 

indicadores de aprendizagem. 

 

• Participação dos pais e Encarregados de Educação 

Os Encarregados de Educação podem intervir no processo de avaliação: 

- Responsabilizando-se e envolvendo-se no processo de ensino/aprendizagem do educando, 

tendo sempre em atenção a assiduidade e pontualidade do aluno, a organização dos seus 

materiais de estudo, a assinatura de testes, de autorizações para visitas de estudo e informações 

escritas na caderneta do aluno, zelando pelo bom comportamento do seu educando relativamente 

a professores, colegas e funcionários, assim como pelo seu interesse pelo processo de ensino / 

aprendizagem; 

 

• Plano de Grupo e de Turma 

Para acompanhamento e avaliação das atividades a desenvolver com o grupo de alunos na 

educação pré-escolar é elaborado o Plano de Grupo, e no 1.º Ciclo são elaboradas estratégias a 

adotar em cada turma (definidas no Projeto Curricular de Turma), devendo neles ser contemplados 

os casos de que necessitem de Apoio Pedagógico Individual. Estes projetos têm como objetivo 

fundamental a promoção da melhoria das condições de aprendizagem e a articulação entre o 

Externato e a família. 

A elaboração do Plano de Grupo compete ao Educador de Infância na educação pré-escolar, 

e o Projeto Curricular de Turma ao Professor Titular no 1º Ciclo. O acompanhamento e a avaliação 
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das atividades a desenvolver com as crianças no pré-escolar, ou na turma com os alunos do 1.º 

Ciclo, é da responsabilidade: 

a) Dos respetivos Educadores de Infância, no ensino pré-escolar; 

b) Dos Professores Titulares de Turma no 1º Ciclo; 
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Plano Anual de Atividades 
 

O Plano Anual de Atividades tem como ponto de partida as metas definidas no projeto 

educativo e é nele que se explicitam as atividades a desenvolver pela Escola mediante proposta das 

várias estruturas educativas. Reflete a dinâmica deste estabelecimento de educação e ensino e 

constitui uma amostra do empenho e motivação dos docentes, alunos e, de um modo geral, de 

toda a Comunidade Educativa. 
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Avaliação do Projeto Curricular de Escola 

 

O grau de execução do atual Projeto Curricular de Escola será alvo de avaliação no final do 

período para o qual é fixado – ano 2017/2018, pelo Conselho de Docentes/Pedagógico. Esta 

avaliação não invalida que a Escola possa realizar, ao longo do ano letivo, momentos de reflexão 

sobre a prática pedagógica desenvolvida, a qual visa, para além da troca de experiências, o 

aperfeiçoamento das boas práticas, promovendo novas propostas para melhoria do Projeto 

Curricular de Escola. 

 

 

 

 

 

 

Coimbra, 11 de setembro de 2017 


