
PROJETO CURRICULAR DA ESCOLA SECUNDÁRIA C/ 3C DE SAMPAIO 
 

1/25 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO CURRICULAR 

DE 

ESCOLA 

 

 

 

 

 

Dezembro de 2011 

 



PROJETO CURRICULAR DA ESCOLA SECUNDÁRIA C/ 3C DE SAMPAIO 
 

2/25 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

Introdução 

1. Contextualização 

2. Finalidades do projeto 

3. Prioridades educativas 

4. Oferta formativa 

4.1. Plano Curricular do 3º Ciclo do Ensino Básico  

4.2. Plano Curricular do Programa Integrado de Educação e Formação 

4.3. Planos Curriculares do Ensino Secundário  

4.3.1. Cursos Científico-Humanísticos 

4.3.2. Cursos Profissionais 

4.4. Cursos de Educação e Formação de Adultos 

5. Modalidades e estratégias de apoio educativo  

6. Estruturas de apoio educativo 

7. Espaços e atividades de enriquecimento curricular  

8. Avaliação dos alunos 

8.1. Critérios gerais  

8.2. Critérios específicos de cada disciplina  

8.3. Aprovação/transição dos alunos do 3º ciclo do ensino básico 

8.4. Avaliação no ensino secundário - cursos científico-humanísticos 

8.5. Cursos profissionais - condições de acompanhamento do mesmo grupo turma 

8.6. Reconhecimento do mérito 

9. Os projetos curriculares de turma  

10. Avaliação do projeto 



PROJETO CURRICULAR DA ESCOLA SECUNDÁRIA C/ 3C DE SAMPAIO 
 

3/25 

 

 

INTRODUÇÃO 

A diversidade das escolas deve ser potencializada no sentido de melhor se adaptar ao 

contexto em que se insere, aos recursos de que dispõe e às características da sua 

população e do meio. Cabe ao Projeto Curricular de Escola (PCE) o papel de, em 

função dos currículos nacionais estabelecidos e do PEE, definir "as competências 

essenciais e transversais em torno das quais se organizará o projeto e os conteúdos que 

serão trabalhados em cada área curricular, tendo por referência uma análise vertical dos 

programas." (Leite, C., 2003:116).  

Segundo Céu Roldão (1999), citada por Carlinda Leite, o PCE pode ser definido como 

sendo uma "forma particular como, em cada contexto, se reconstrói e se apropria um 

currículo face a uma situação real, definindo opções e intencionalidades próprias, e 

construindo modos específicos de organização e gestão curricular, adequadas à 

consecução das aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos 

daquele contexto." (2003:116) 

Para expressar a relação entre o Projeto Educativo de Escola (PEE), o Projeto Curricular 

de Escola (PCE) e o Regulamento Interno (RI) recorremos ao seguinte esquema:  

 

 PEE  

Opções Organizacionais  Opções Pedagógicas 

   

 RI  

   

 PCE  

  Opções Curriculares 

 
Adaptado de: Leite, C. (2003). Para uma escola curricularmente inteligente. Porto: Edições ASA.  
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De acordo com o PEE, foram definidas as finalidades e os objetivos específicos que se 

pretendem atingir com o PCE. Segue-se, na estrutura deste documento, as opções 

curriculares da escola ao nível do 3º Ciclo do Ensino Básico, do Secundário e dos 

Cursos EFA. São ainda definidas modalidades e estratégias de apoio educativo, 

espaços e atividades de enriquecimento curricular e critérios de avaliação. Termina com 

uma proposta de avaliação do PCE e sugestões para a elaboração dos Projetos 

Curriculares de Turma (PCT).  

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 A escola está inserida num concelho com forte explosão demográfica, sendo os 

serviços, o turismo, a pesca e a agropecuária as atividades que detêm maior peso no 

emprego na região. 

As infraestruturas obedecem a uma tipologia de construção por blocos, com salas 

equipadas para as diversas funções a que se destinam, distribuindo-se por salas normais; 

laboratórios; biblioteca e centro de recursos; salas de alunos, professores e funcionários; 

papelaria e reprografia; balneários; bares e refeitório; espaços exteriores com campos de 

jogos, anfiteatro e jardins. 

A escola funciona no regime horário de três períodos: manhã, tarde e noite e é 

frequentada por, cerca de, 1100 alunos, distribuídos por turmas do 3º ciclo do ensino 

básico, ensino secundário e cursos EFA. 

Possui um quadro de pessoal composto por 120 professores, 34 assistentes operacionais e 

10 assistentes administrativos. Sendo que o número de assistentes operacionais tem-se 

revelado insuficiente quer pela tipologia e regime de funcionamento da escola, quer pelo 

recurso a baixas médicas. 

Existe uma rede de "parceiros ativos” onde constam, entre outros, a Câmara Municipal 

de Sesimbra, as Juntas de Freguesia do Castelo e de Santiago, o Centro de Saúde de 

Sesimbra, o Centro de Formação de Professores Ordem de Santiago, a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação, diversos órgãos de informação e empresas da região. 

A escola faz parte da rede de Bibliotecas Escolares e desenvolve ou participa em 

diversos projetos, entre os quais, os projetos DE desporto escolar, PTE – plano 

tecnológico, EPIS – empresários pela integração social, PAM II – plano da 

matemática, PIEF – programa integrado de integração e formação, PIS – projeto 

integrado de saúde, AMJ – assembleia municipal de jovens, JORNALESS – jornal 

escolar, CPC – clube de proteção civil e JV – jardins de vidro. 
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2. FINALIDADES DO PROJETO 

O PCE emerge de uma conceção de "esquema organizativo de concretização do 

currículo [e da ideia] de que uma escola de sucesso para todos e o desenvolvimento de 

aprendizagens significativas passam pela reconstrução do currículo nacional, de modo a 

ter em conta as situações e características dos contextos onde ele se vai realizar" (Leite, 

C. 2003:115-116) e nessa medida as principais finalidades do projeto integram-se nas 

vertentes: 

• Cultural - operar a transmissão do património cultural de conhecimentos; 

• Produtiva - melhorar a eficiência e eficácia educativas; 

• Socializadora - promover a integração dos indivíduos na comunidade da qual 

fazem parte; 

• Igualizadora - contribuir para a correção das desigualdades sociais quer no 

acesso quer no sucesso e implementar políticas de igualdade de 

oportunidades compensatórias. 

 

 

3. PRIORIDADES EDUCATIVAS 

- Implementar práticas que levem os alunos a: 

• encarar a escola como algo necessário e útil para as suas vidas; 

• desenvolver as suas capacidades e competências de modo que possam aprender de 

forma autónoma e em diferentes situações; 

• criar hábitos de trabalho, de estudo, de pesquisa e de reflexão; 

• distinguir e valorizar as duas vertentes do trabalho: a individual e a de grupo; 

• valorizar e privilegiar as aulas de reforço educativo, bem como, todos os apoios 

educativos acrescidos, como complementos importantes da aprendizagem. 

- Promover um ensino de qualidade e de efetiva igualdade de oportunidades que garantam 

uma aprendizagem de sucesso para todos; 

- Reduzir as taxas de retenção, por ano de escolaridade, sem abdicar de critérios de rigor e 

de exigência adequados ao ciclo de aprendizagem; 

- Fomentar práticas de trabalho cooperativo entre professores para: 

• planificar as atividades letivas e extracurriculares; 

• definir critérios de avaliação; 

• discutir estratégias de ensino; 

• elaborar instrumentos de avaliação; 
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• diversificar os métodos e as técnicas de ensino no sentido de os adaptar aos 

conteúdos programáticos e às características dos alunos; 

• assegurar e articular todos os apoios educativos necessários. 

- Criar "parcerias" com outras instituições para a realização de estágios no âmbito dos 

cursos profissionais. 

- Dinamizar atividades potencializadoras do gosto pela escola, promovendo a 

socialização e combatendo o absentismo e o abandono escolar, como por exemplo: 

• visitas de estudo; 

• desporto escolar; 

• atividades de âmbito disciplinar; 

• projetos diversos (teatro, proteção civil, jardins de vidro, jornal da escola, etc.). 

- Promover uma eficiente circulação da informação na comunidade escolar. 

- Conjugar esforços de pais e professores no sentido de se encontrarem as melhores 

soluções para os problemas dos alunos. 

- Elaborar os projetos curriculares de turma, que devem conter: 

• caracterização geral da turma; 

• competências a desenvolver; 

• critérios de avaliação; 

• estratégias a utilizar; 

• Outros projetos e atividades da turma. 

 

 

 

4. OFERTA FORMATIVA 

A adequação dos currículos nacionais dependerá da interpretação que os atores 

escolares dele fizerem, resultando daí o currículo a aplicar aos nossos alunos. Para isso 

terá que existir um desenvolvimento organizacional que altere rotinas e promova 

adaptações horárias, de espaços e de formas de relacionamento. O papel da liderança e 

as práticas de autoavaliação devem ter significado especial na mudança que se espera. 

Para cada aluno é essencial compreender como aprende, como se relaciona com os 

outros e que hábitos culturais tem, para que se possa investir em estratégias 

adequadas de aprendizagem. 

 

 



PROJETO CURRICULAR DA ESCOLA SECUNDÁRIA C/ 3C DE SAMPAIO 
 

7/25 

 

 

 

No ano letivo 2011/12, estão a funcionar 49 turmas distribuídas pelos diferentes níveis 

de ensino como se apresenta no gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

No Ensino Básico existem 11 turmas distribuídas da seguinte forma: 

Ano de 

escolaridade 
Nº de turmas  

7º 4 

8º 3 

9º 3 

PIEF 1 

 

 

 

No ensino secundário existem 19 turmas dos Cursos Científico-Humanísticos e 11 de 

Cursos com Qualificação Profissional. 

Ensino Secundário 
Número de Turmas 

10º ano 11º ano 12º ano 

Curso de Ciências e Tecnologias 3 3 3 

Curso de Ciências-Sócioeconómicas 1 1  

Curso de Línguas e Humanidades 2 1 2 

Curso de Artes Visuais 1 1 1 

 

 

 

 



PROJETO CURRICULAR DA ESCOLA SECUNDÁRIA C/ 3C DE SAMPAIO 
 

8/25 

 

 

 

Cursos com Qualificação Profissional (nível 

IV) 

Número de Turmas 
10º ano 11º ano 12º ano 

Técnico de Gestão  1 1 

Técnico de Turismo 1 1  

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 1   

Técnico de Gestão e Programação de Sist. 
Informáticos 

1 1 1 

Técnico de Comunicação, Marketing, Rel. Púb. 
e Publicidade 

1 1 1 

 

 

 

Em regime noturno funcionam Cursos EFA num total de 8 turmas e turmas de UFCD de 

Informática (Office), TIC e Inglês. 

 

Cursos EFA 
Número de Turmas 

1º ano 2º ano 3º ano 

Técnico de Apoio à Gestão 1 1 1 

Técnico de Ação Educativa  1 1 

Técnico de Informática - Sistemas  1  

Técnico de Informática - Instalação e 
Gestão de Redes 

  1 

EFA - Escolar 1   
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4.1. PLANO CURRICULAR DO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

 

De acordo com o Decreto-lei nº 18/2011, de 2 Fevereiro que altera o Decreto-Lei n.º 

6/2001, de 18 de Janeiro, alterado pelos Decretos-Lei nº 209/2002, de 17 de Outubro, 

n.º 396/2007, de 31 de Dezembro, e 3/2008, de 7 de Janeiro, que estabelece os 

princípios orientadores da organização e da gestão curricular do ensino básico, bem 

como da avaliação das aprendizagens e do processo de desenvolvimento do currículo 

nacional, as opções curriculares da escola para o 3º ciclo do ensino básico são: 

 

 

DISCIPLINAS 

7º ANO 8º ANO 9º ANO 

Carga Horária 
(Aulas de 45 min) 

Língua Portuguesa 6 6 5 

Inglês 3 2 3 

Francês 3 3 2 

Matemática 6 6 6 

Educação Física 3 3 3 

Geografia 2 3 2 

História 2 2 3 

Ciências Naturais 2 2 2 

Ciências Fisico-Químicas 3 2 3 

Educação Tecnológica 2 2 3 

Educação Visual 2 2 3 

Formação Cívica 1 1 1 

Tecn. Infor. Comunicação 0 0 2 

TOTAL 35 34 38 

 

O trabalho a desenvolver pelos alunos integra, obrigatoriamente, atividades 

experimentais e de pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas, nomeadamente 

no ensino das ciências. A Formação Cívica, área não disciplinar, será atribuída, 

prioritariamente ao diretor de turma e servirá para que os alunos adquiram 

consciência cívica e que se formem cidadãos responsáveis, críticos, ativos e 

intervenientes. Para além de ser um espaço onde serão privilegiados e aprofundados 

assuntos relacionados com as relações interpessoais dos alunos, serão desenvolvidas 

atividades e abordados temas, em áreas tão diversas como a defesa do consumidor, os 
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direitos humanos, a higiene e segurança no trabalho, a educação sexual, os estilos de vida 

saudável, a prevenção rodoviária, a defesa ambiental, entre outros. 

 

4.2. PLANO CURRICULAR DO PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO (PIEF) 

O PIEF - Programa Integrado de Educação e Formação - foi criado pelo Despacho 

conjunto n.º 882/99 dos Ministérios da Educação e do Trabalho e da Solidariedade, 

tendo este sido revisto e reformulado pelo Despacho conjunto n.º 948/2003 dos 

Ministérios da Educação e da Segurança Social e do Trabalho, publicado a 26 de 

Setembro, DR n.º223, II série. 

É uma medida de inclusão social de exceção que se apresenta como remediação quando 

tudo o mais falhou (situações de risco concretizado ou eminente que envolvam 

menores). O elenco disciplinar é o seguinte: 

 

Designação 
Área Disciplinar 

Carga Horária 

(Aulas de 45 min) 

PORT Viver em Português 6 

LE Comunicar em Língua Estrangeira 4 

CSH Ciências Sociais e Humanas 2 

FC Formação para a Cidadania 2 

MAT Matemática e Realidade 5 

TIC Tecnologias de Informação e Comunicação 3 

EAV Educação Artística e Visual 2 

EFD Educação Física e Desporto 3 

SHST Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho 2 

CFN Ciências Físicas e Naturais 3 

AP Área de Projeto 2 

 

O desenvolvimento do currículo efetua-se com vista à aquisição das competências 

transversais e específicas exigíveis em cada área disciplinar e do plano individual de 

formação, operacionalizando-se em projetos, sendo que cada área disciplinar contribui 
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com os conteúdos que considera oportunos e significativos para a concretização desses 

projetos. A avaliação é contínua, obedece aos princípios fixados para este ciclo de 

ensino e constitui o processo regulador das aprendizagens, orientador do percurso 

educativo e formativo e certificador das competências, incidindo sobre todas as áreas de 

competências e exprimindo-se numa escala de 1 a 5 (PIEF-Tipo2). 

A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo. A avaliação diagnóstica 

realiza-se no momento da integração do aluno, a formativa assume carácter contínuo e 

sistemático e a avaliação sumativa consiste na formulação de uma síntese de 

informações recolhidas no âmbito da avaliação formativa, sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens e competências e que é da responsabilidade da equipa técnico-

pedagógica que reúne, para o efeito, no final de cada período ou em qualquer momento 

do ano letivo, de forma a permitir a integração do aluno noutro percurso de educação. 

 

4.3. PLANOS CURRICULARES DO ENSINO SECUNDÁRIO  

O Ensino Secundário concretiza-se num ciclo de três anos de escolaridade (10.º, 11.º e 

12.º anos), tal como é definido na Lei de Bases do Sistema Educativo e, com a 

publicação da Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto, este nível de ensino passa a fazer parte 

do regime de escolaridade obrigatória. 

No ensino secundário, o currículo nacional concretiza-se em planos de estudos 

elaborados com base nas matrizes curriculares (Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de 

Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 24/2006, de 6 de Fevereiro, 

e pelo Decreto-Lei n.º 272/2007, de 26 de Julho, retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 84/2007, de 21 de Setembro). 

 

4.3.1. CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

Os cursos científico-humanísticos, vocacionados para o prosseguimento de estudos de 

nível superior, têm a duração de 3 anos letivos, correspondentes aos 10º, 11º e 12º anos 

de escolaridade. Destinam-se a alunos que, tendo concluído o ensino básico (9º ano ou 

habilitação equivalente), pretendam obter uma formação de nível secundário. A oferta 

formativa compreende quatro cursos: Ciências e Tecnologias, Ciências 

Socioeconómicas, Línguas e Humanidades, Artes Visuais. 

Os planos de estudo dos cursos integram a componente de formação geral (comum 

aos quatro cursos) – que visa contribuir para a construção da identidade pessoal, social e 

cultural dos jovens; a componente de formação específica – que visa proporcionar 

http://www.dgidc.min-edu.pt/ensinosecundario/data/ensinosecundario/Legislacao/dl_74_2004.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/ensinosecundario/data/ensinosecundario/Legislacao/dl_24_2006.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/ensinosecundario/data/ensinosecundario/Legislacao/dl_272_2007.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/ensinosecundario/data/ensinosecundario/Legislacao/declaracao_rectificacao84_2007.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/ensinosecundario/data/ensinosecundario/Legislacao/declaracao_rectificacao84_2007.pdf
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formação científica consistente no domínio do respetivo curso; e a disciplina de 

educação moral e religiosa, de frequência facultativa. 

A componente de formação geral é constituída pelas disciplinas de Português, Língua 

Estrangeira I, II ou III (Alemão, Espanhol, Francês ou Inglês), Filosofia e Educação 

Física. 

A componente de formação específica é constituída por uma disciplina trienal 

obrigatória (10º, 11º e 12º anos); duas disciplinas bienais (10º e 11º anos), a escolher de 

entre o leque de opções de cada curso, obrigatoriamente ligadas à natureza do mesmo; 

duas disciplinas anuais (12º ano), a escolher de entre o leque de opções de cada curso, 

sendo pelo menos uma obrigatoriamente ligada à natureza do mesmo. 

As matrizes dos cursos são as seguintes: 

 

Curso Ciências e Tecnologias 

Formação Geral  
DISCIPLINAS 

 
CARGA HORÁRIA 

(BLOCOS DE 90 min) 

 
10º 

 
11º 

 
12º 

Português 2 2 2 

Língua Estrangeira 2 2  

Filosofia 2 2 

Educação Física 2 2 2 

 

Formação Cívica 0,5 

Formação Específica 
DISCIPLINAS 

 
CARGA HORÁRIA 

(BLOCOS DE 90 min) 

 
10º 

 
11º 

 
12º 

Matemática  A 3 3 3 

E
s
c
o
lh

e
r 

d
u
a
s
 

Física e Química   A 3,5 3,5  

Biologia e Geologia 3,5 3,5 

 Geometria Descritiva  A 3 3 

A
 e

s
c
o

lh
e

r 
d

u
a

s
 ,

 

s
e

n
d

o
 p

e
lo

 m
e

n
o

s
 

u
m

a
  

d
o

 c
o

n
ju

n
to

 a
) Opções 

a)
 

Biologia 
Física 
Química 
Geologia 

   
 

3,5 
 
 
 
  

3 
Opções b) 

Psicologia B  
L. Estrangeira 

Aplicações de 
Informática B 
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Curso Línguas e Humanidades 

Formação Geral  
DISCIPLINAS 

 
CARGA HORÁRIA 

(BLOCOS DE 90 min) 

 
10º 

 
11º 

 
12º 

Português 2 2 2 

Língua Estrangeira 2 2  

Filosofia 2 2 

Educação Física 2 2 2 

 

Formação Cívica 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Artes Visuais 

Formação Geral  
DISCIPLINAS 

 
CARGA HORÁRIA 

(BLOCOS DE 90 min) 

 
10º 

 
11º 

 
12º 

Português 2 2 2 

Língua Estrangeira 2 2  

Filosofia 2 2 

Educação Física 2 2 2 

 

Formação Cívica 0,5 

 

 

 

 

Formação Específica 
DISCIPLINAS 

 
CARGA HORÁRIA 

(BLOCOS DE 90 min) 

 
10º 

 
11º 

 
12º 

História  A 3 3 3 

E
s
c
o
lh

e
r 

d
u
a
s
 

 

Língua Estrangeira I, II ou III 3,5 3,5  

Geografia  A 3 3 

Latim  A 3 3 

Literatura Portuguesa 3 3 

M. A. C. S. 
3 3 

A
 e

s
c
o

lh
e

r 
d

u
a

s
 

 

Opções 

Geografia   C 

Filosofia     A 

Sociologia 

Psicologia   B 

Língua Estrangeira 

  
 

3,5 
 
 

3 

 

 

Formação Específica 
DISCIPLINAS 

 
CARGA HORÁRIA 

(BLOCOS DE 90 min) 

10º 11º 12º 

Desenho  A 3,5 3,5 3,5 

E
s
c
o
lh

e
r 

d
u
a
s
 

 

Geometria Descritiva A 
3 3 

 

História da Cultura e das Artes   3 3 

Matemática B 
3 3 

A
 e

s
c
o

lh
e

r 
d

u
a

s
 

s
e

n
d

o
 p

e
lo

 m
e

n
o

s
 

u
m

a
 d

o
 c

o
n

ju
n

to
 a

)  

Opções 

a) 

Oficina de Artes 

Materiais e Tecnologias 

  
 
 

3,5 
  

3 
 

Opções 

b) 
L. Estrangeira 
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Curso Ciências Socioeconómicas 

Formação Geral  
DISCIPLINAS 

 
CARGA HORÁRIA 

(BLOCOS DE 90 min) 

 
10º 

 
11º 

 
12º 

Português 2 2 2 

Língua Estrangeira 2 2  

Filosofia 2 2 

Educação Física 2 2 2 

 

Formação Cívica 0,5 

 

Formação Específica 
DISCIPLINAS 

 
CARGA HORÁRIA  

(BLOCOS DE 90 MIN) 

10º 11º 12º 

Matemática  A 3 3 3 

E
s
c
o
lh

e
r 

d
u
a
s
 

Economia   A 3 3  

Geografia A 3 3 

História B 3 3 

A
 e

s
c
o
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s
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)  
        Opções  

a)
 

Economia C 

Geografia C 

Sociologia 

   
 

3,5 
 
  

3  
        Opções  

b)
 

L. Estrangeira 

Aplicações de 
Informática B 
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4.3.2. CURSOS PROFISSIONAIS 

 

Cursos profissionais, vocacionados para a qualificação inicial dos alunos, privilegiam a 

sua inserção no mundo do trabalho e permitem o prosseguimento de estudos. 

As matrizes dos cursos em funcionamento na escola são as seguintes: 

 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

DISCIPLINAS 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Português 6 4 4 

Educação Física 2 2 2 

Área de Integração 3 3 3 

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) 3 3 3 

TIC 4 0 0 

Matemática 4 4 5 

Física Química 3 3 3 

Arquitectura de computadores 2 3 2 

Programação de Sistemas Informáticos 8 8 10 

Redes de Comunicação 3 4 4 

Sistemas Operativos 2 2 2 

FCT/PAP  2 2 

Estágio  22 dias 24 dias 

TOTAL Tempos 
Horas de Formação 

40 
991 

38 
1093 

40 
1100 

 

 

Técnico de Comunicação, Marketing e Relações Públicas e Publicidade 

DISCIPLINAS 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Português 6 4 4 

Educação Física 2 2 2 

Área de Integração 3 3 3 

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)  3 3 3 

TIC 4 0 0  

Matemática 0 4  0 

História e Cultura das Artes 3 3 3 

Marketing 4 4 4 

Psicologia e Sociologia 3 3 3 

Comunicação Publicitária e Criatividade 3 3 5 

Comunicação Gráfica e Audiovisual 6 6 7 

Téc. e Prát.  de Comunicação e R. Públicas 3 3 5 

FCT/PAP  2 2 

Estágio  22 dias 24 dias 

TOTAL Tempos 40 40 41 
Horas de Formação 974 1100 1100 

 

http://www.anq.gov.pt/
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Técnico de Gestão 

DISCIPLINAS 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Português 6  4 4 

Educação Física  2 2 2 

Área de Integração  3 3 3 

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)  3 3 3 

TIC  4 0 0  

Matemática  4 4 5 

Economia  3 3 3 

Contabilidade e Fiscalidade  6 7 6 

Cálculo Financeiro e Estatística Aplicada  4  0 0  

Gestão  6 8 7 

Direito das Organizações  0 2 4 

FCT/PAP   2 2 

Estágio  22 dias 24 dias 

TOTAL Tempos 
Horas de Formação 

41 
1015 

38 
1093 

39 
1078 

 

 

Técnico de Turismo 

DISCIPLINAS 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Português 6  4 4 

Educação Física 2 2 2 

Área de Integração 3 3 3 

Língua Estrangeira (Inglês) 3 3 3 

Comunicar em Espanhol 2 2 4 

TIC 4 0 0 

Matemática 0 4 0 

História e Cultura das Artes 3 3 3 

Geografia 3 3 3 

 Técnicas Informação e Animação Turística 6 5 6 

 Operações Técnicas em Empresas Turísticas 4 4 7 

Técnicas de Comum. em Acolhimento Turístico 4 3 3 

FCT/PAP  2 2 

Estágio  22 dias 24 dias 

TOTAL Tempos 
Horas de Formação 

40 
990 

38 
1100 

40 
1100 
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Técnico de Gestão Desportiva 

DISCIPLINAS 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Carga horária 
(Aulas 45min) 

Português 6  4 4 

Educação Física  2 2 2 

Área de Integração  3 3 3 

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)  3 3 3 

TIC  4 0  0 

Matemática  3 3 3 

Psicologia  3 3 3 

Estudo do Movimento  0 2 2 

Práticas de Atividades Físicas e Desportivas 6  4  5 

Organização e Gestão do Desporto  4 4 5 

Gestão de Programas e Projetos do Desporto  3 4 5 

Gestão de Instalações Desportivas  4 4 3 

FCT/PAP   2 2 

Estágio  22 dias 24 dias 

TOTAL Tempos 
Horas de Formação 

41 
1015 

38 
1093 

40 
1032 

 

 

4.4. CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

 

CURSOS 

EFA – Escolar 

EFA – Técnico de Apoio à Gestão 

EFA – Técnico de Acção Educativa 

EFA – Técnico de Informática de Sistemas 

EFA – Técnico de Informática Instalação e Gestão Redes 
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5. MODALIDADES E ESTRATÉGIAS DE APOIO EDUCATIVO  

A escola disponibiliza diversas modalidades e estratégias de apoio de carácter 

pedagógico e didático, organizadas de forma integrada, para reforço das aprendizagens. 

São finalidades dos apoios educativos: 

• A superação de dificuldades de aprendizagem de carácter temporário ou permanente; 

• A melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares; 

• A prevenção do insucesso e do abandono escolar. 

Estas modalidades e estratégias de apoio educativo caracterizam-se todas elas por 

contribuírem para o reforço das aprendizagens dos alunos, especialmente para aqueles 

cujas dificuldades são mais evidentes. Assim, como forma de dar resposta a estas 

necessidades dos alunos, a escola assegura os seguintes apoios educativos: 

- Reforço Educativo – para alunos do 3º Ciclo sujeitos a plano de acompanhamento ou 

plano de recuperação e para os alunos do ensino secundário nas disciplinas com exame 

nacional. 

- Apoio Móvel – modalidade que visa apoiar individualmente o aluno na resolução de 

um problema concreto, como por exemplo, a preparação para um teste ou estudo 

dirigido a um pequeno grupo de alunos que revelem dificuldades de carácter 

temporário. 

- Tutoria - visa acompanhar, individualmente, alunos de forma a viabilizar um processo 

de ensino aprendizagem com sucesso 

- PLNM – aulas para alunos estrangeiros, que visam a integração de alunos 

provenientes de outros países. 

- Sala de Estudo - apoio ao desenvolvimento das aprendizagens, destinado a todos os 

alunos, com dificuldades que pretendam esclarecer dúvidas pontuais, ou sem 

dificuldades mas que pretendam aprofundar conhecimentos. 

- Apoio pedagógico personalizado para alunos com necessidades educativas especiais – 

medida educativa prevista no nº2, do artigo 16º, do decreto-lei nº3/2008, de 7 de Janeiro. 

Os PEI devem ter, devidamente explicitadas, todas as medidas que são imprescindíveis 

para promover o seu sucesso educativo do aluno. 
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6. ESTRUTURAS DE APOIO EDUCATIVO 

A escola disponibiliza aos seus alunos um conjunto de serviços de apoio educativo, que 

passamos especificar: 

- Orientação Escolar e Profissional, com especial incidência no 9º ano de 

escolaridade. Esta orientação deve ajudar os alunos a esclarecer dúvidas e a tomar uma 

decisão mais madura e consciente sobre a área de estudos que devem escolher. Também 

os alunos do 12º ano de escolaridade devem beneficiar de uma orientação vocacional, 

independentemente de já ter sido realizada no 9º ano. Nesta fase da vida do aluno a 

escolha já é específica e reveladora daquilo que será o seu futuro profissional. Na 

orientação, para além da ajuda no processo de decisão, são esclarecidas outras dúvidas, 

como as relacionadas com as médias e requisitos de entrada nas universidades ou com 

as saídas profissionais de cada curso. 

Na escola, esta orientação é realizada por uma profissional em Psicopedagogia, através 

de um protocolo estabelecido com a câmara municipal de Sesimbra. 

- Psicólogo Escolar – este serviço visa garantir a avaliação especializada e intervenção 

atempada junto dos alunos em risco, com necessidade de respostas educativas e 

psicopedagógicas diferenciadas, sendo direcionado a alunos com perturbações 

emocionais, cognitivas ou outras que afetem a sua adaptação social e/ou rendimento 

escolar; alunos com dificuldades de aprendizagem e insucesso escolar, decorrentes de 

problemas sociais, familiares, emocionais ou de desenvolvimento; alunos com 

comportamentos de risco, designadamente, consumo de substâncias ilícitas, problemas 

de indisciplina ou absentismo escolar. 

- Biblioteca/Centro de Recursos Educativos - é uma estrutura de apoio educativo 

destinada a todos os elementos da comunidade escolar, com um centro de recursos 

multimédia de livre acesso, destinado à consulta e produção de documentos em 

diferentes suportes, dispondo de espaços flexíveis e articulados, mobiliário e 

equipamento específicos e fundo documental diversificado. 

A BE/CRE faz parte da rede nacional de bibliotecas escolares. 

- Serviço de Apoio Social Escolar - de acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de 

Março, a atribuição e o funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar 

regem-se pelos princípios da equidade, da discriminação positiva e da solidariedade 

social, no sentido de assegurar o exercício efetivo do direito ao ensino e a igualdade de 

oportunidades de acesso e êxito escolar. São objetivos da atribuição dos apoios no 

âmbito da ação social escolar a prevenção da exclusão social e do abandono escolar e a 
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promoção do sucesso escolar e educativo, de modo que todos, independentemente das 

suas condições sociais, económicas, culturais e familiares, cumpram a escolaridade 

obrigatória e tenham a possibilidade de concluir com sucesso o ensino secundário, em 

qualquer das suas modalidades. 

De acordo com o artigo 9º do referido decreto, constituem apoios de aplicação universal 

os que se destinam a todos os alunos, tais como o seguro escolar e algumas modalidades 

de apoio alimentar e de aplicação diferenciada ou restrita os que se destinam, exclusiva 

ou preferencialmente, a determinadas categorias de alunos, designadamente aos alunos 

de determinados ciclos de ensino, ou pertencentes a famílias de mais baixos recursos 

socioeconómicos. Os apoios de aplicação universal, sem prejuízo do seu carácter geral, 

são geridos tendo como orientação critérios de discriminação positiva a favor dos 

alunos mais carenciados. 

Constituem modalidades de apoios no âmbito da ação social escolar os apoios 

alimentares, os transportes escolares, o alojamento, os auxílios económicos, a prevenção 

de acidentes e o seguro escolar. 

Os critérios e regras para a atribuição dos apoios no âmbito da ação social escolar 

podem também ser utilizados para regular e diferenciar o acesso a outros recursos 

educativos. 

- Substituição de outros docentes - Sempre que ocorrer a ausência de um docente às 

atividades letivas programadas deve ser providenciada a sua substituição nos termos da 

lei e por ordem de prioridade: 

1º Permuta da atividade letiva entre os docentes da mesma turma ou entre docentes do 

mesmo grupo disciplinar; 

2º Através da organização de atividades de enriquecimento e complemento curricular 

que possibilitem a ocupação educativa dos alunos. O docente ausente deve deixar uma 

atividade preparada para ser aplicada pelo docente que o substituir. 

- Gabinete de Acompanhamento Disciplinar - o “GAD” tem como missão o combate 

à indisciplina e a melhoria do clima de aprendizagem na Escola. Trata-se de um espaço 

onde estão docentes destacados, no exercício da sua componente de estabelecimento, 

para acompanharem os alunos quando estes recebem ordem de expulsão da sala de aula. 

É nesse espaço que os alunos são levados a refletir sobre o que deu origem à sua 

expulsão e a procurarem formas de corrigir e prevenir esses comportamentos menos 

adequados. Os docentes destacados no “GAD” também têm a tarefa de instruir 

processos disciplinares a alunos, sempre que nomeados pelo Diretor. 
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7. ESPAÇOS E ATIVIDADES DE ENRRIQUECIMENTO CURRICULAR 

A escola oferece a todos os alunos espaços e atividades que lhes permitem a ocupação 

de tempos não letivos, contribuindo para um maior envolvimento dos alunos na 

escola. Enquadram-se nestes espaços o centro de recursos da escola, os campos de jogos 

desportivos, a sala de alunos e os jardins envolventes.  

Como atividades de natureza lúdica, cultural ou desportiva podemos enumerar o desporto 

escolar, os jogos desportivos escolares, o corta-mato escolar, os torneiros de diversas 

modalidades, as visitas de estudo, as exposições de trabalhos, a feira do livro, o jornal 

escolar e outras atividades pontuais, no âmbito de cada disciplina. 

O conjunto de todas as atividades fará parte do plano anual de atividades da escola. 

 

8. AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

A avaliação, além de situar o aluno face às metas pré-estabelecidas, deve refletir 

também a forma como a aprendizagem se processou relativamente à aquisição de 

conhecimentos, ao desenvolvimento de capacidades/competências, atitudes e valores e 

deve ainda considerar o contexto em que se desenvolve. 

 

8.1. CRITÉRIOS GERAIS 

Os critérios gerais de avaliação constituem referenciais comuns no interior da escola, 

servindo de base para os critérios específicos de cada disciplina. Os critérios gerais de 

avaliação são propostos pelos Grupos Disciplinares e aprovados pelo Conselho 

Pedagógico. 

 

8.2. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CADA DISCIPLINA 

Os critérios específicos de cada disciplina são elaborados pelos Grupos Disciplinares e 

aprovados pelo Conselho Pedagógico, no início do ano letivo. Compete a cada professor 

divulgar e explicar aos seus alunos, no início de cada ano letivo, os critérios específicos 

de avaliação da sua disciplina. Compete à escola assegurar a divulgação dos critérios 

específicos de avaliação aos vários intervenientes, em especial aos encarregados de 

educação. 
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8.3. APROVAÇÃO/TRANSIÇÃO no 3º Ciclo do Ensino Básico 

De acordo com o Despacho Normativo nº1/2005, de 5 de Janeiro, com as alterações 

introduzidas pelos Despachos Normativos nº 18/2006, de 14 de Março, nº 5/2007, de 10 

de Janeiro, nº 6/2010 de 19 de Fevereiro e nº 14/2011, de 18 Novembro, bem como, com 

as orientações do Conselho Pedagógico de 12 de Fevereiro de 2003, a decisão de 

progressão dos alunos dependerá do nível de desenvolvimento das competências 

necessárias definidas para esse ano de escolaridade e da aplicação das seguintes 

condições: 

- Nos 7ºano e 8º ano de escolaridade, caso os alunos não tenham desenvolvido essas 

competências a mais de três disciplinas ou a três, incluindo nessas a Língua Portuguesa 

e a Matemática, o aluno fica retido. 

- No caso específico do 8º ano de escolaridade, os alunos que no ano anterior tenham 

progredido com classificações inferiores a “3” nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

de Matemática têm de obter, no ano seguinte, uma classificação igual ou superior a “3”, 

pelo menos a uma delas. 

No 9º ano de escolaridade aplica-se o artigo 61º da lei supracitada, ou seja, o aluno não 

progride e obtém a menção de Não Aprovado se: 

a) Tiver obtido classificação inferior a “3” nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática; 

b) Tiver obtido classificação inferior a “3” em quaisquer três disciplinas. 

Em situações de retenção, compete ao conselho de turma proceder em conformidade 

com o disposto no Despacho Normativo nº 50/2005, de 9 de Novembro. No caso de 

uma segunda retenção repetida no mesmo ciclo, à exceção do 9º ano de escolaridade, só 

ocorre após a aplicação da avaliação extraordinária prevista no nº4 do Despacho 

Normativo nº 50/2005, de 9 de Novembro. 
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8.4. AVALIAÇÃO NO ENSINO SECUNDÁRIO NOS CURSOS CIENTÍFICOS-

HUMANÍSTICOS 

O regime de organização, funcionamento e avaliação dos cursos científico-humanísticos 

de nível secundário de educação, ministrados em estabelecimentos de ensino público é 

definido pela Portaria n.º 550 -D/2004, de 21 de Maio, com as alterações introduzidas 

pelas Portarias 259/2006, de 14 de Março, 1322/2007, de 4 de Outubro, 56/2010, de 21 

de Janeiro e 244/2011, de 21 de Junho. Estabelece ainda os princípios e os 

procedimentos a observar na avaliação, bem como os efeitos da mesma. 

 

8.5. CURSOS PROFISSIONAIS - CONDIÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO 

MESMO GRUPO TURMA 

A avaliação sumativa nos cursos profissionais ocorre no final de cada módulo, com a 

intervenção do professor e do aluno e, após a conclusão do conjunto de módulos de 

cada disciplina, em reunião do conselho de turma. 

A avaliação de cada módulo exprime a conjugação da autoavaliação e heteroavaliação 

dos alunos e da avaliação realizada pelo professor. Caso o aluno não atinja, nos prazos 

previamente estabelecidos, os objetivos definidos para o módulo, compete ao professor, 

ouvido o aluno, criar atividades de remediação e novas modalidades e momentos de 

avaliação. 

Para efeitos de acompanhamento do mesmo grupo/turma, o aluno no início do ano 

letivo não poderá ter em atraso mais do que sete módulos das componentes 

sociocultural e científica, e três módulos da componente de formação técnica. 

Consideram-se módulos em atraso, os módulos lecionados após a data de anulação de 

matrícula, aqueles em que se verifique a retenção por excesso de faltas e aqueles em que 

o aluno não atingiu a classificação mínima de 10 valores. 

 

8.6. RECONHECIMENTO DO MÉRITO 

Como forma de reconhecimento do mérito, evidenciado por muitos alunos da escola, 

foram criados os quadros de valor, de mérito e de excelência. Estes quadros destinam-se 

a tornar patente o reconhecimento de aptidões e atitudes dos alunos ou de grupos de 

alunos, que tenham evidenciado valor, mérito e excelência nos domínios cognitivo, 

cultural, pessoal ou social, bem como a atribuir prémios, em casos específicos e 

excecionais. 



PROJETO CURRICULAR DA ESCOLA SECUNDÁRIA C/ 3C DE SAMPAIO 
 

24/25 

 

O Quadro de Valor reconhece os alunos que desenvolvam iniciativas ou ações 

exemplares, de benefício social ou comunitário ou de expressão de solidariedade, na 

escola ou fora dela, e, igualmente, os alunos que se destaquem em atividades de 

enriquecimento curricular designadamente no âmbito do desporto escolar. 

O Quadro de Mérito reconhece os alunos que revelem muito bons resultados escolares 

na avaliação interna ou que produzam trabalhos de muito boa qualidade no domínio 

curricular. 

O Quadro de Excelência reconhece os alunos que revelem excelentes resultados 

escolares na avaliação interna e externa. 

Estes Quadros não visam apenas premiar os bons resultados ou os comportamentos 

exemplares, mas, acima de tudo, reconhecer e valorizar o esforço e o exercício de uma 

cidadania responsável e ativa, assim como estimular o gosto por aprender e a busca da 

excelência. 

 

9. OS PROJETOS CURRICULARES DE TURMA  

São objeto de cada projeto curricular de turma as estratégias de concretização e 

desenvolvimento do currículo nacional e do projeto curricular de escola, visando 

adequá-los ao contexto de cada turma. Este projeto é elaborado e aprovado pelo 

conselho turma. Cada PCT deve obedecer a uma estrutura que lhe imprima um carácter 

pedagógico que o torne exequível e funcional. Assim deve obedecer a um índice que 

permita estruturá-lo e organizá-lo de forma prática tanto na sua conceção como na sua 

consulta. Assim, cada PCT deverá ter a seguinte estrutura: 

- Introdução; 

- Caracterização da turma; 

- Adaptações curriculares e avaliativas; 

- Desenvolvimento da ação educativa; 

- Formas e estratégias de avaliação; 

- Cooperação com outras estruturas educativas; 

- Avaliação. 

Este poderá seguir outra orientação, desde que o conselho de turma a considere 

pertinente. Apesar do cunho pessoal do PCT ele nunca poderá desviar-se das 

necessidades e características de cada um dos alunos da turma, bem como das 

orientações do PCE e do PEE. 
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10. AVALIAÇÃO DO PROJETO CURRICULAR DE ESCOLA  

 

Compete ao conselho pedagógico avaliar este PCE, no final de cada ano letivo. A 

avaliação cumpre, neste projeto, a função de regulação, validando-o ou reformulando-o. 

As respostas às questões que se seguem podem servir de suporte à avaliação que se 

pretende efetuar: 

 

 

- Houve melhorias nas aprendizagens? 

- Atingiram-se os objetivos? 

- Os dispositivos foram os adequados? 

- Os recursos que se dispôs foram os adequados? 

- Houve envolvimento das pessoas? 

- Que limitações foram sentidas? 

- Há necessidade de reformulação? 

 

 

 

 

 

 


