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1. Nota Introdutória 

 

Este documento consagra a orientação curricular da escola, explicitando os objetivos, formas de 

organização, planos de ação e modalidades de critérios segundo os quais a escola se propõe cumprir a 

sua função educativa. Pretende servir de base à elaboração do Plano Anual de Atividades e do plano 

curricular de cada turma.  É um documento que se insere num conjunto de documentos, 

nomeadamente o Projeto Educativo, o Regulamento Interno e o Plano Anual de Atividades. 

  Contempla o tema escolhido para a fundamentação do plano de atividades de cada turma, 

concretamente na operacionalização dos mesmos. Define opções e intencionalidades próprias e 

constrói modos de organização e gestão curricular, adequados à consecução das aprendizagens que 

integram as componentes do currículo. 

Estes documentos “…  fomentam uma cultura de reflexão e de análise dos processos de ensinar 

e de fazer aprender, bem como o trabalho cooperativo entre os professores (e mesmo entre outros 

atores educativos) gerador de intervenções de melhor qualidade.” Carlinda Leite (2000) 
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2. Plano Curricular de Escola - Intenções 
 

Áreas prioritárias: 

• Assegurar o domínio da Língua Portuguesa, suporte fundamental da comunicação e expressão; 

• Desenvolver competências na área da Matemática; 

• Promover a literacia informática; 

• Promover o gosto pela descoberta e pela ciência;  

• Promover e desenvolver a Expressão Físico-Motora; 

• Promover e desenvolver a Expressão Dramática;  

• Promover e desenvolver a Expressão Plástica; 

• Garantir o apoio escolar necessário à superação de dificuldades que surjam no processo de 

aprendizagem. 

• Incentivar e desenvolver a cooperação com os outros, a autonomia e a responsabilidade; 

• Promover o desenvolvimento de valores, atitudes e padrões de comportamento que contribuam 

para a formação de cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática; 

• Promover o conhecimento e o respeito pelo Regulamento Interno da escola. 

• Cumprir o Plano Anual de Atividades e os Planos Curriculares de Turma. 

• Promover atividades lúdicas, criando espaço para a sua realização. 

• Reforçar a articulação entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3. Caracterização da Escola O Relógio 
 

A Escola O Relógio situa-se dentro das instalações do Instituto D. Francisco Gomes, em Faro. 

Abrange o Ensino Pré-Escolar e o 1º Ciclo, contando com três salas do Pré-Escolar e quatro salas do 1º 

Ciclo, no Bloco 1. Os alunos têm, ainda, ao seu dispor a Biblioteca, a Sala de Informática, o Auditório, 

no Bloco 2, um Laboratório e uma sala destinada à Educação Artística. As aulas de Expressões Físico-

Motoras têm lugar no Ginásio/Pavilhão, podendo ter lugar a Natação na piscina de que o Instituto 

dispõe.  

Os intervalos decorrem nos espaços exteriores, em parques seguros em que as crianças 

brincam, podendo utilizar equipamentos adequados ao seu nível etário. As refeições são servidas em 

refeitório recentemente construído e equipado, sendo um utilizado pelos alunos do 1º ciclo e o outro 

pela creche e jardim de infância.  

 

4. A Comunidade Educativa 
 

A população escolar é constituída pelas crianças que frequentam o ensino Pré-Escolar e o 1º Ciclo, 

em três e quatro salas, respetivamente. O pessoal docente é composto por: 

 
 

 

 

 

 

Pré-Escolar 3 Educadoras 

1º Ciclo 

4 Professoras Titulares 

Professor de Educação Física 

Professora de Inglês 

Professora para a Educação Inclusiva 
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5. Horários 

5.1. Horário Pré-Escolar 

 

Horas Atividades 

8:00 – 09:45  Acolhimento 

09:45 – 10:00 Lanche da Manhã/ Higiene 

10:00 – 11:45 Atividades Pedagógicas 

11:45 – 12:00 Higiene 

12:00 – 12:45  Almoço 

12:45 – 13:00 Higiene 

13:00 – 15:00 Descanso 

15:00 – 15:15 Higiene 

16:00 – 16:30 Lanche 

16:30 – 19:00 Brincadeiras livres 

 

5.2. Horário 1º Ciclo 

Horário 

Horas Atividades 

8:00 – 09:00  Acolhimento 

09:00 – 10:30 Atividades Letivas 

10:30 – 11:00 Intervalo 

11:00 – 12:00**/12:30*** Atividades Letivas 

12:00 – 14: 00 Almoço 

14:00 – 16:00 Atividades Letivas 

16:00 – 16:30 Intervalo 

16:30 – 17:30 Apoio Educativo* 

* Horário variável consoante o ano 
**1º e 2º Ano                     *** 3º e 4º Ano  

 

Após as 16.30 horas os alunos frequentam o apoio educativo caso necessitem. Podem, ainda, 

frequentar as várias atividades desenvolvidas pela Academia Instituto D. Francisco Gomes. 
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5.3. Horários de Atendimento 

5.3.1. Horário de Atendimento das Diretoras Pedagógicas 

 

Horário de Atendimento da Direção Pedagógica 

Diretora Pedagógica do Pré-Escolar 5ª fª, das 17:30 

Diretora Pedagógica do 1º Ciclo 6ª fª, das 16:30 às 17:30 

 

5.3.2. Horário de Atendimento das Educadoras do Pré-Escolar 

 

Horário de Atendimento das Educadoras – Pré-Escolar 

Sala – 3 anos Educadora Margarida 3 fª, das 18:00 às 19:00 

Sala – 4 anos Educadora Rita 2ª fª, das 18:00 às 19:00 

Sala – 5 anos Educadora Inês 6ª fª, das 18:00 às 19:00 

 

5.3.3. Horário de Atendimento Quinzenal das Professoras - 1º Ciclo 

 

Horário de Atendimento 1º Ciclo 

1º Ano Professora Daniela Jesus 3ª fª, das 16:30 às 17:30 

2º Ano Professora Ângela Laranjeira 4ª fª, das 16:30 às 17:30 

3º Ano Professora Ida Reis 5ª fª, das 16:30 às 17:30 

4º Ano Professora Tânia Mendes 2ª fª, das 16:30 às 17:30 

 

Reuniões: 

Conselho de Educadoras – Última 3ª fª de cada mês; 

Conselho de Docentes – Primeira 5ª fª de cada mês; 

Conselho Pedagógico – Duas reuniões ordinárias por período escolar. 
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6. Calendário Escolar 2019/2020 (1º Ciclo) 
 

Períodos letivos Início Termo 

1º Período 
2 setembro 2019 – 1º e 2º anos 

10 setembro 2019 – 3º e 4º anos 
17 dezembro 2019 

2º Período 6 janeiro 2020 27 março 2020 

3º Período 14 abril 2020 19 junho 2020 

 

6.1. Interrupção das atividades letivas 

 

Interrupções das Atividades 

Letivas 

Início Termo 

1º Período 18 dezembro 2019 3 janeiro 2020 

2 º Período 24 fevereiro 2020 26 fevereiro 2020 

3 º Período 30 março 2020 13 abril 2020 

 

6.2. Provas de Aferição 

 

2º Ano – Fase Única 

Entre 4 a 12 maio 2020 Educação Artística e Educação Física 

16 de junho 2020 Português e Estudo do Meio 

18 de junho 2020 Matemática e Estudo do Meio 
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7. Organização Curricular 

 

7.1. Educação Pré-Escolar 

 

A Educação Pré-Escolar visa o desenvolvimento global da criança, a socialização, o desenvolvimento 

das capacidades de expressão e comunicação, a formação de valores de respeito pelo ambiente e de 

descoberta do mundo. A escola O Relógio propõe-se estimular todas as potencialidades das crianças e 

prestar uma atenção individualizada às suas necessidades e interesses, privilegiando a sua atividade 

lúdica tendo em vista o sucesso das suas aprendizagens. 

A definição de metas finais para a educação pré-escolar esclarece e explicita as “condições 

favoráveis para o sucesso escolar” indicadas nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

Por outro lado, tal definição faculta um referencial comum orientador da prática de cada educadora, 

apontando para uma abordagem integrada e globalizante das seguintes áreas: 

 

Áreas 

Formação Pessoal e Social 
• Relação Interpessoal; 
• Autonomia Pessoal e Social; 
• Educação para os Valores/ Cidadania 

Expressão e Comunicação 

• Expressão Físico-Motora 

• Expressão Musical 
• Expressão Plástica 

• Linguagem 

• Matemática 

Conhecimento do Mundo 
• Saberes Sociais 
• Saberes Científicos 

 

 Guiando-se pelas Metas de Aprendizagem da Educação Pré-Escolar, as educadoras 

desenvolvem o seu trabalho tendo em consideração o perfil desejável da criança no final desta fase de 

aprendizagem. Assim, no final da Educação Pré-Escolar, a criança deve ser capaz de: 

▪ Praticar regras básicas de convivência e integração social, de solidariedade e de partilha; 

▪ Demonstrar curiosidade sobre o que a rodeia, relacionando as experiências com o saber fazer; 

▪ Participar na vida do grupo onde está inserida; 

▪ Expressar-se ao nível da língua materna em diferentes situações de comunicação; 

▪ Utilizar noções básicas de espaço e de tempo; 
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▪ Coordenar a psicomotricidade global; 

▪ Respeitar a natureza e o meio envolvente; 

▪ Desenvolver diferentes formas de comunicação e expressão artística e a imaginação criativa; 

▪ Demonstrar capacidade de saber estar e regras de higiene básicas consideradas socialmente 

corretas. 

 

7.2. Componentes do Currículo – 1º ciclo 
 

 A atividade docente organiza-se tendo como referencial as Aprendizagens Essenciais e Metas 

Curriculares estabelecidas para o 1º Ciclo. 

 

Aprendizagens Essenciais 

1º e 2º Ano – Aprendizagens Essenciais 3º e 4º Ano – Aprendizagens Essenciais/ Metas 
Curriculares 

• Português 
• Matemática 

• Estudo do Meio 

• Educação Artística (Artes Visuais, 
Música, Dança, Teatro) 

• Educação Física 

• Apoio ao Estudo 

• Cidadania e Desenvolvimento 

• Português 
• Matemática 

• Estudo do Meio 

• Educação Artística (Artes Visuais, 
Música, Dança, Teatro) 

• Educação Física 

• Inglês 
• Apoio ao Estudo 

• Cidadania e Desenvolvimento 

 

Neste ciclo constroem-se as bases estruturantes do conhecimento científico, tecnológico e cultural. 

Para além das atividades letivas, os alunos têm, ao longo da semana, apoio ao estudo. Os alunos 

frequentam a Sala Virtual, promovendo-se a literacia informática e a sua presença semanal na 

Biblioteca pretende promover o respeito pelo livro e o gosto pela leitura.  

A Educação Inclusiva é apoiada por uma docente especialista na área. A docente desenvolve a sua 

atividade mantendo uma relação direta com as professoras titulares de turma e o Conselho Pedagógico 

bem como com os Pais/Encarregados de Educação dos alunos por ela acompanhados. 

O Apoio ao Estudo e a Educação para a Cidadania são áreas desenvolvidas em articulação entre si 

e com as áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), constando explicitamente do plano curricular de turma. Permitem a 

integração de saberes e a sua aplicação na resolução de problemas concretos. 
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O espaço reservado à Educação para a Cidadania, desenvolvido pela titular de turma, promove a 

autorreflexão, o conhecimento de si e da sua relação com os outros. 

 

8. Articulação entre o Pré-Escolar e o 1º Ciclo 
 

Considerando a educação Pré-Escolar como a “primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida”, a continuidade educativa pressupõe que exista uma ligação entre os 

diferentes ciclos e que se complementem um ao outro. No novo ciclo serão tidas em conta as 

aquisições já realizadas, sabendo-se que “a continuidade não implica repetição, implica introdução ao 

que é novo …” Woodhead (1981).  

O trabalho em prol da verticalização da língua portuguesa, da matemática e das ciências, do pré-

escolar ao 1º ciclo, é muito importante. Assim, na escola O Relógio, propomo-nos: 

▪ promover encontros entre as educadoras e as professoras do 1º ciclo com o objetivo de 

compreender o que se realiza na educação pré-escolar e no 1ºciclo e analisar as propostas 

curriculares para cada um dos ciclos (início de cada ano letivo); 

▪ realizar, no final do ano letivo, pela professora que ficará com o 1º ano, atividades com os 

alunos de cinco anos; 

▪ definir estratégias de articulação vertical a nível do currículo; 

▪ planificar e desenvolver projetos/atividades comuns a realizar ao longo do ano letivo; 

▪ organizar visitas guiadas ao 1º ciclo, com pais e crianças que vão frequentar o 1º ano, para 

conhecimento do funcionamento da Escola (visita à sala do 1º ano, visita aos espaços 

característicos do 1º Ciclo – Biblioteca, Sala Virtual, Auditório, Laboratório, Sala de Educação 

Visual). 

 

9. Atividades 

9.1. Atividades Pós Letivas 

 

Promotoras da formação integral dos alunos, organizam-se conforme o previsto no Regulamento 

Interno da Academia do Instituto D. Francisco Gomes. 

 

9.2. Campeonato SuperTmatik 

 

No âmbito da Matemática, do Português e do Inglês. 
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10. Avaliação 

 

10.1. A avaliação na Educação Pré-Escolar 

 

Nos termos das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (Despacho nº 5220/97, 

de 4 de agosto), “avaliar o processo e os efeitos implica tomar consciência da ação para adequar o 

processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução. A avaliação realizada 

com as crianças é uma atividade educativa, constituindo também uma base de avaliação para o 

educador. A sua reflexão, a partir dos efeitos que vai observando, possibilita-lhe estabelecer a 

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

do planeamento.  

A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, pois 

trata-se, essencialmente, de um processo contínuo e interpretativo que se interessa mais pelos 

processos do que pelos resultados e procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de 

modo a que vá tomando consciência do que já conseguiu e das dificuldades que vai tendo e como as 

vai ultrapassando.   

A avaliação, considerada uma componente integrada no currículo da Educação Pré-Escolar, 

envolve momentos de reflexão e decisão sobre o projeto pedagógico/curricular. Tendo como principal 

função a melhoria da qualidade das aprendizagens, a avaliação implica uma construção que passa pelo 

diálogo, pela comunicação de processos e resultados, procurando criar contextos facilitadores de um 

percurso educativo e formativo de sucesso.  

Constituindo a avaliação um elemento de apoio estratégico ao desenvolvimento/regulação da 

ação educativa, permite, por um lado, analisar o percurso efetuado, na sua globalidade, e, por outro 

lado, perspetivar o futuro. 

Neste sentido, compete ao educador: 

▪ Avaliar, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos 

educativos; 

▪ Avaliar o desenvolvimento das aprendizagens e competências de cada criança e do 

grupo; 

▪ Recolher elementos para uma reflexão e adequação da sua prática e intervenção 

educativa. 

A avaliação diagnóstica, realizada no início do ano letivo, tem como objetivo a elaboração, 

adequação e reformulação do plano curricular de grupo, assim como a adoção de medidas e estratégias 

de diferenciação pedagógica. 
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A avaliação envolve, assim, observações regulares e periódicas das crianças numa grande 

variedade de circunstâncias representativas do seu comportamento em atividades normais, ao longo 

do ano, permitindo “ver” a criança sob vários ângulos de modo a poder acompanhar a evolução das 

suas aprendizagens, ao mesmo tempo que vai fornecendo ao educador elementos concretos para a 

reflexão e adequação da sua intervenção educativa. Esta avaliação será realizada através dos seguintes 

instrumentos: 

▪ Observação e registo de contextos funcionais das crianças. 

▪ Registo de aprendizagem das crianças (ficha de informação/avaliação). 

▪  Registo de ocorrências significativas. 

▪  Observação e registo dos trabalhos individuais e de grupo. 

▪ Observação e registo da participação das crianças em situações específicas de 

aprendizagem. 

▪ Autoavaliação: registos periódicos realizados através das opiniões das crianças. 

 

10.2. A avaliação no 1º ciclo 

 

 A avaliação no 1º ciclo tem como referente o consagrado no Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de 

julho bem como as alterações posteriores, das quais se destaca o Despacho normativo nº1-F/2016 de 

5 de abril e, no caso do 1º ano, o Decreto Lei nº 55 de 6 de julho de 2018. 

 Incidindo sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, a avaliação tem como referente 

os documentos curriculares em vigor e uma vertente contínua e sistemática. A avaliação interna das 

aprendizagens apresenta como modalidades a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a 

avaliação sumativa tendo cada uma delas diferentes finalidades e procedimentos. 

A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na atribuição de uma menção 

qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, sendo acompanhada 

de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a 

melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação. No caso 

do 1º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa expressar-se-á apenas de 

forma descritiva em todas as componentes do currículo, no 1º e 2º períodos. A avaliação sumativa dá 

origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, expressa através das 

menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e Aprovado ou Não 

Aprovado, no final de ciclo. 

No final do 1º Ciclo, o aluno não é aprovado se estiver numa das seguintes condições: 

a) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português e de Matemática; 
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b) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, 

menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas. 

 Um aluno retido nos 1º, 2º e 3º anos de escolaridade poderá integrar a turma a que pertencia 

por decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma. 

A avaliação das aprendizagens permite realizar a regulação do ensino aprendizagem e utiliza 

diversos mecanismos: fichas de avaliação diagnóstica, fichas de avaliação formativa e sumativa, 

participação na aula (oralidade), participação nos trabalhos / atividades da aula (responsabilidade, 

empenho, autonomia). 

A nomenclatura a utilizar em todos os instrumentos de avaliação, em que haja lugar a 

classificação, é a seguinte: 

Percentagem  Menção Qualitativa 

0 a 49 Insuficiente 

50 a 69 Suficiente  

70 a 89 Bom 

90 a 100 Muito Bom  

 

Na avaliação de cada aluno ter-se-ão em linha de conta: 

▪ Atitudes/Comportamento 

Neste domínio observar-se-á se o aluno: 

. É pontual e assíduo; 

. É autónomo e criativo; 

. Manifesta um comportamento adequado ao espaço da sala de aula e outros; 

. Expressa capacidade de auto e heteroavaliação. 

 

▪ Participação/Empenho 

Neste domínio observar-se-á a forma como o aluno: 

. Revela interesse e participa nas atividades propostas; 

. Manifesta conhecimento dos conteúdos e os comunica; 

. Aplica/questiona os conhecimentos em novas situações. 

 

▪ Capacidades/Conhecimentos 

As menções qualitativas e a avaliação descritiva têm como base os seguintes descritores: 
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▪ Insuficiente (0 % a 49% ) 

. Revela lacunas assinaláveis nas aprendizagens definidas; 

. Revela falhas acentuadas ao nível da compreensão, aplicação, análise e autonomia; 

. Manifesta pouco interesse/empenho na aprendizagem; 

. Não interiorizou globalmente atitudes e valores fundamentais a uma correta socialização. 

Suficiente (50% a 69%) 

. Revela algumas lacunas na aquisição das aprendizagens elementares a nível de conceitos e 

factos; 

. Revela algumas falhas e/ou incorreções na compreensão, aplicação, análise e autonomia; 

. Manifesta algum sentido de responsabilidade, interesse e empenhamento; 

. Apresenta um comportamento regular. 

Bom (70% a 89%) 

. Adquiriu com facilidade as aprendizagens elementares a nível de conceitos e factos; 

. Não revela dificuldades a nível de compreensão, aplicação, síntese e autonomia; 

. Manifesta interesse/empenhamento na vida escolar assim como uma socialização adequada; 

. Apresenta comportamento bastante aceitável. 

Muito Bom (90% a 100%) 

. Desenvolveu plenamente os conhecimentos adquiridos; 

. Compreende e aplica com facilidade e originalidade os conhecimentos a novas situações; 

. Revela facilidade a nível de análise, síntese e autonomia; 

. Revela muito interesse e empenho demonstrando, sempre, uma correta socialização, espírito 

crítico e de iniciativa. 

Cidadania e Desenvolvimento (transversal a todo o currículo) 

Cidadania e Desenvolvimento (transversal a todo o currículo) 

 

A avaliação sumativa externa realiza-se através de provas de aferição no 2º ano de 

escolaridade e é da responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência. Estas provas são obrigatórias 

e abrangem as disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Expressões Artísticas e Físico-

Motoras. Os seus resultados não são considerados na classificação final das disciplinas mas dão origem 

a informação sobre o desempenho do aluno, a inscrever na ficha individual do aluno. Os resultados são 

transmitidos à escola, aos alunos e aos encarregados de educação. 
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11. Critérios de Avaliação 1º Ciclo 
 

 Português 

Ano de Escolaridade 1º 2º 3º 4º 

 
 
Domínio 
Cognitivo 

Oralidade 25% 15% 10% 10% 

Leitura 20% 20% 20% 20% 

Escrita 15% 20% 20% 20% 

Educação Literária 10% 10% 10% 10% 

Gramática 10% 15% 20% 20% 

Domínio das Atitudes e Valores 20% 

 

 Matemática 

Ano de Escolaridade 1º 2º 3º 4º 

 
 
Domínio 
Cognitivo 

Números e Operações 45% 40% 35% 35% 

Geometria e Medida 25% 25% 25% 25% 

Organização e Tratamento de 
Dados 

10% 15% 20% 20% 

Domínio das Atitudes e Valores 20% 

 
 Estudo do Meio 

Ano de Escolaridade 1º 2º 3º 4º 

 
 
Domínio 
Cognitivo 

Natureza 30% 35% 20% 20% 

Sociedade 20% 20% 40% 40% 

Tecnologia 10% 10% 10% 10% 

Natureza/ 
Sociedade/Tecnologia 

20% 15% 10% 10% 

Domínio das Atitudes e Valores 20% 

 
 Expressões Artísticas 

Ano de Escolaridade 1º 2º 3º 4º 

 
 
Domínio 
Cognitivo 

Dança 15% 15% 15% 15% 

Música 25% 25% 25% 25% 

Dramática/Teatro 15% 15% 15% 15% 

Artes Visuais 25% 25% 25% 25% 

Domínio das Atitudes e Valores 20% 
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 Educação Física 

Ano de Escolaridade 1º 2º 

 
 
Domínio 
Cognitivo 

Perícias e Manipulações  
 

80% Deslocamentos e equilíbrios 

Jogos 

Domínio das Atitudes e Valores 
20% 

 
 Educação Física 

Ano de Escolaridade 3º 4º 

 
 
Domínio 
Cognitivo 

Ginástica  
 

80% Jogos 

Atividades de Exploração da 
Natureza 

Domínio das Atitudes e Valores 
20% 

 
 Cidadania e 

Desenvolvimento 

Ano de Escolaridade 1º 2º 3º 4º 

 
 
 
Domínio 
Cognitivo 

Desenvolve o sentido crítico  
 
 

80% 

Interage positivamente com a 
comunidade educativa 

Apresenta e comunica 
produções 

Revela interesse e participação 

Domínio das Atitudes e Valores 20% 

 
 Apoio ao Estudo 

Ano de Escolaridade 1º 2º 3º 4º 

 
 
 
Domínio 
Cognitivo 

Revela capacidade de 
pesquisa, tratamento e seleção 

de informação 

 
 
 

80% Revela hábitos e métodos de 
estudo e de trabalho 

Demonstra organização e 
autonomia na realização de 

tarefas 

Domínio das Atitudes e Valores 20% 
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 Inglês 

Ano de Escolaridade 3º 4º 

 
Domínio 
Cognitivo 

Compreensão oral 25% 

Interação e Produção Oral 25% 

Compreensão Escrita 15% 

Interação e Produção Escrita 15% 

Domínio das Atitudes e Valores 20% 

 

 Atitudes e Valores 

Ano de Escolaridade 1º 2º 3º 4º 

Relacionamento Interpessoal 15% 

Autonomia 5% 

Responsabilidade 
10% 
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12. Avaliação do Projeto Curricular de Escola 

 

A Avaliação do Projeto Curricular de Escola realizar-se-á no decorrer do mês de julho na reunião 

de avaliação do ano letivo e preparação do próximo ano. O Conselho Pedagógico de final de ano tomará 

conhecimento da referida avaliação.  

 

13. Divulgação do Projeto Curricular de Escola 
 

Este projeto é divulgado junto dos: 

. professores, através do Conselho Pedagógico; 

. funcionários não docentes, através da Direção Pedagógica; 

. pais e encarregados de educação, pelos professores titulares. 

 

Está disponível para consulta na página da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 


