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PROPOSTA DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO CURRICULAR DE 

ESCOLA 

2011-2013 

1. Contexto  

1.1. A Escola Secundária do Restelo funciona em regime diurno e é frequentada por 

cerca de 1200 alunos, dos quais sensivelmente 35% são do Ensino Básico (3º 

ciclo) e 65% são alunos do Ensino Secundário. 

Os alunos da Escola Secundária do Restelo têm mantido bons resultados na 

avaliação externa (exames e aferições). As percentagens de insucesso têm-se 

mantido muito baixas, apesar de uma ligeira tendência para o aumento das 

retenções no sétimo e décimo anos de escolaridade, que se vai atenuando ao 

longo do ciclo.  

A Escola Secundária do Restelo apresenta actualmente um corpo docente 

relativamente estável, num total de cerca de 110 professores, sendo que 70% 

são do quadro da escola, o que proporciona uma possibilidade de coesão em 

torno dos valores expressos no seu projecto educativo que são constituintes 

da identidade da escola. 

 

1.2. Perfis de saída - competências e conhecimentos básicos que o aluno deve 

adquirir no final do Ensino Secundário: 

O aluno à saída da ESR deverá ter um perfil sócio-moral caracterizado pela 

autonomia, confiança nas suas capacidades e consciência dos seus direitos e 

deveres, abertura ao outro e solidariedade, facilidade no estabelecimento de 

relações sociais positivas e satisfatórias, capacidade de superar o 

particularismo e orientar-se por princípios universalizantes. 

O aluno à saída da ESR deverá ter um perfil cognitivo caracterizado por 

competências linguísticas, capacidade de seleccionar e organizar informação, 

capacidade de formular problemas e relacionar conceitos, assim como 

conhecimentos das diversas áreas científicas que lhe permitam compreender o 

mundo complexo e situar-se nele como cidadãos, assim como prosseguir com 

sucesso os estudos na área especializada que escolherem no Ensino Superior. 

O aluno da ESR possui ainda competências no domínio das linguagens 

simbólicas que lhe permitem saber expressar o seu pensamento e a sua 

afectividade de modo criativo em diferentes níveis de desenvolvimento e ainda 

entender e apreciar as diversas manifestações artísticas.  

O aluno da ESR possui competências sócio-motoras e conhecimentos das 

diversas modalidades desportivas, evita comportamentos de risco e é capaz de 

optar por modos de vida saudável e preservar o ambiente.   
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2. Prioridades – Definição das linhas orientadoras e prioridades de intervenção 

educativa da escola tendo por base o Plano de Melhoria  

“A escola considera que o perfil do aluno de excelência não é apenas o de alguém 

que é capaz de ter sucesso académico e profissional, mas o de alguém que é capaz 

de se interrogar acerca dos limites do seu próprio saber. Entendemos que a cultura 

é resultado da aprendizagem no sentido lato do termo, e o móbil que a provoca é a 

capacidade de interrogação que anima o homem.” 1 

Tendo como linha orientadora esta visão de excelência definida pelo seu projecto 

educativo, assim como os objectivos estabelecidos no seu plano de melhoria, a ESR 

define as seguintes áreas de intervenção prioritárias: 

  GESTÃO CURRICULAR 
   EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

                   EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
 

3. Gestão Curricular  

 

3.1. Competências transversais a melhorar: métodos e competências de estudo, 

pesquisa e tratamento da informação, capacidade de resolução de problemas, 

competências cívicas.  

 

3.2. O desenvolvimento destas competências transversais faz-se em ligação com a 

aquisição de conhecimentos nas várias áreas que constituem o curriculum:  

 

3.2.1. no ensino básico, pela gestão globalizadora do curriculum, que articula as 

áreas curriculares e não curriculares em torno de problemas definidos 

pelo projecto curricular de turma.  

O PCT é definido pelo conselho de turma a partir duma avaliação 

diagnóstica e duma caracterização prévias das turmas, tomando ainda em 

consideração os temas definidos pelo PAE. 

 

3.2.2 no ensino secundário, por uma gestão do curriculum por disciplinas, 

centrada na autonomia dos conteúdos específicos de cada uma das áreas 

do saber, prevendo-se momentos pontuais de articulação multidisciplinar 

em torno de temas definidos pelo PAE. 

 

3.2.3 A Progressão das aprendizagens entre ciclos é assegurada pela avaliação 

sumativa de competências transversais e específicas, das metas de 

aprendizagem definidas pela tutela para cada fim de ciclo, assim como por 

uma avaliação diagnóstica no início do ciclo seguinte.  

                                                           
1
 Cf. Santos, D. (1973), Obras Completas. Da Filosofia do Homem. Vol. II. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian. p. 490. 
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3.2.4. A oferta formativa de escola visa a formação integral do aluno e a sua 

abertura às múltiplas dimensões da cultura, assim como apetrechar os 

alunos com os conhecimentos e competências necessários para o ingresso 

no Ensino Superior. 

No Ensino Básico, relativamente às Áreas Curriculares, a escola oferece: 

Língua Estrangeira I o Inglês, Língua Estrangeira II a opção entre o Francês 

e o Alemão, e ainda a Educação Musical alternada com a Educação 

Tecnológica. Relativamente às áreas não curriculares, a escola oferece 

Estudo Acompanhado, que é leccionado pelos professores de 

Matemática, a Área de Projecto leccionada prioritariamente por 

professores de Português e de TIC, e a Formação Cívica leccionada pelos 

DT2. 

No Ensino Secundário oferece os quatro Cursos Científico-Humanísticos: 

Ciências e Tecnologias, Ciências Sócio-Económicas, Línguas e 

Humanidades e Artes Visuais. Em cada um destes quatro cursos 

proporciona diferentes opções relativamente à escolha das disciplinas 

específicas, que constam do Anexo 1. 

 

3.2.5 Estratégias para promover o sucesso educativo numa perspectiva de 

excelência:  

Verificados os resultados da avaliação externa e interna dos alunos, a 

escola pretende manter os níveis obtidos, centrando as actividades 

pedagógicas na sala de aula, recorrendo a estratégias e metodologias 

diferenciadas e tendo como referencial comum um padrão elevado no 

plano científico, pedagógico e didáctico. 

Tendo em vista uma melhoria dos resultados nas disciplinas específicas do 

ensino secundário, a escola oferece no 10º, 11º e 12º anos aulas 

suplementares de apoio às turmas e promove iniciativas pedagógicas que 

contribuem para aumentar o grau de motivação e empenho dos alunos. 

Oferece ainda aulas de apoio às turmas nas disciplinas de exame nacional 

e naquelas em que se verifica maior nível de insucesso. 

No sentido de consolidar a orientação vocacional dos alunos, a escola 

incentiva ainda a realização, na Área de Projecto de 12º ano, de trabalhos 

e projectos que mobilizem os saberes adquiridos nas disciplinas 

específicas. 

 Visando um padrão de excelência orientada para a formação integral do 

aluno, a ESR reforça a componente humanística do curriculum, pela 

diversificação da oferta das línguas estrangeiras, no Ensino Básico e 

Secundário, do Latim, da Filosofia e da Ciência Política no 12ºano, e 

trabalha para o reforço da formação científica dos alunos através de  um 

constante melhoramento dos equipamentos necessários às actividades 
                                                           
2
 A continuidade das disciplinas de Estudo Acompanhado e Área de Projecto poderá não se verificar em 

função   das  alterações  curriculares  previstas no Orçamento Geral de Estado. 
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experimentais em Física, Química e Biologia, assim como através da  

implementação do Plano Nacional para a Matemática. 

 A ESR promove igualmente o reforço das competências dos alunos 

necessárias à sua expressão pessoal, social e cultural pelo investimento na 

qualidade do ensino das Artes Visuais e alargamento a outras linguagens 

artísticas, como a Música e o Teatro, tendo ainda em conta a necessidade 

de melhorar as condições para a prática da Educação Física e do desporto, 

necessárias ao progressivo desenvolvimento sócio-motor dos alunos.   

Visando a promoção da excelência, a ESR promove ainda o 

reconhecimento do mérito, incentivando a candidatura dos melhores 

alunos a prémios de âmbito nacional como os concedidos pela Academia 

das Ciências e  Gulbenkian bem como  a prémios de âmbito internacional.  

 

3.2.6. A prevenção do insucesso e do abandono escolar fundamenta-se numa 

avaliação diagnóstica das turmas e na oferta de  aulas de apoio às mesmas 

para recuperar competências e conhecimentos em atraso. Tendo em 

conta a concepção de escola inclusiva, é realizado o acompanhamento e 

orientação de casos problemáticas ou sinalizados, a integração de alunos 

estrangeiros e a orientação individual ou de grupos com ritmos de 

aprendizagem diferentes, que possibilita a escolha atempada de 

percursos alternativos, pelo Serviço de Psicologia e Orientação, o 

Gabinete de Educação Especial, o ensino de Português para Estrangeiros, 

o Gabinete de Apoio ao Aluno e o Professor Tutor. 

 

3. 2.7 As Actividades de Enriquecimento Curricular são reconhecidas como meio 

de completar o curriculum nacional, proporcionando a formação integral 

dos alunos como pessoas e de promover a sua integração e identificação 

com a Escola. A ESR oferece actividades de enriquecimento curricular 

diferenciadas e de grande valor formativo, como visitas de estudo, 

desporto escolar, aprendizagem de instrumento musical e actividades 

dinamizadas pela Biblioteca Escolar, visando a promoção da leitura. 

São ainda dinamizadas actividades de enriquecimento curricular pelos 

Núcleos constantes do Anexo nº2, a realizar  na tarde sem aulas que a 

escola venha a instituir, durante o turno da tarde e actividades de OPTE 

visando a ocupação dos alunos quando, na situação de ausência de um 

professor, não é possível a permuta ou substituição.  

 

3.2.8  A avaliação dos alunos é feita de acordo com um padrão de exigência e 

rigor, incidindo nas competências transversais e específicas apontadas 

pelas   metas de aprendizagem de cada uma um das disciplinas do 

curriculum. 

A avaliação desenvolve-se em três vertentes: avaliação sumativa externa 

(Testes Intermédios e os Exames Nacionais), avaliação diagnóstica, 

formativa e sumativa internas, segundo os critérios definidos anualmente 
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pelo Conselho Pedagógico, sob proposta dos Departamentos Curriculares, 

e auto-avaliação dos alunos com uma dimensão essencialmente 

formativa. 

 

3.2.9 A gestão flexível do curriculum, visando a sua adaptação às características 

do contexto educativo e às metas do PEE, exige um reforço da liderança 

do Conselho Pedagógico, particularmente no que respeita ao 

acompanhamento pedagógico e avaliação dos alunos, à implementação 

do trabalho colaborativo dos docentes, assim como à definição de 

prioridades de formação externa e maximização das oportunidades de 

formação em contexto dos docentes.  

 

4. A Educação para a cidadania.  

A Escola optou pelo desenvolvimento gradual das seguintes competências cívicas: 

patriotismo, civilidade, tolerância, coragem, compromisso, legalidade, 

transparência, pluralismo e concertação social, tendo em conta o alargamento do 

conceito de cidadania e a compreensão dos novos direitos e responsabilidades num 

mundo global. 

Entre estas competências destaca-se pela sua importância para a vida escolar a 

civilidade, implicando a progressiva interiorização de normas, resultante da acção 

concertada e persistente de todos os membros da comunidade educativa, apoiados 

pelas estruturas técnico-pedagógicas (SPO, GAA e GD) em cada ano lectivo. 

O desenvolvimento das outras competências cívicas será objecto de uma selecção e 

planificação anual e será feita: 

. no ensino básico,  pela aprendizagem de atitudes e  de conceitos fundamentais 

para o exercício da cidadania na disciplina de Formação Cívica. 

 . no ensino secundário, em Ciência Política, disciplina de opção  do 12º ano,   que  

promove  e aprofunda o exercício da cidadania, e ainda pela  participação dos 

alunos nas tomadas de decisão da comunidade educativa, através dos seus 

representantes nos CT, no CP,  no CG e através da Associação de Estudantes. 

São ainda oportunidades de desenvolvimento das competências cívicas para todos 

os ciclos as actividades interdisciplinares previstas no Plano Anual de Escola. 

 

 

5. Educação para a saúde  

 

A educação para a saúde visa promover hábitos de vida saudável, prevenir 

comportamentos aditivos que comprometem gravemente o sucesso escolar e pessoal 

do aluno, desenvolver nos jovens o respeito por si mesmos e a preocupação pela 

qualidade do ambiente escolar.  
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São áreas prioritárias: 

 

 A prevenção de comportamentos de risco (comportamentos aditivos, 

sexualidade, segurança rodoviária) através de uma adequada difusão da 

informação relevante nas áreas disciplinares respectivas, na área curricular 

não disciplinar de Formação Cívica e na Biblioteca Escolar. 

 A educação alimentar, através de uma adequada informação científica 

veiculada nas disciplinas de Ciências Naturais, Biologia e Geologia e Núcleo de 

Educação para a Saúde, assim como através de uma fiscalização, controle e 

melhoria da alimentação fornecida pelo bar e máquinas instaladas no recinto 

escolar. 

 A formação dos Docentes e de Encarregados de Educação, através de parcerias 

com instituições capacitadas para esse fim. 

 A promoção do Desporto Escolar, cujas actividades devem ser alargadas e 

publicitadas junto da comunidade educativa, segundo uma planificação 

efectuada pelo respectivo grupo disciplinar. 

 

 

6. Parcerias  

 

A Escola realiza parcerias com as seguintes instituições a fim de concretizar o 

projecto curricular:  

 

Faculdade de Ciências-  parceria informal visando a realização de palestras e 

formação.  

Universidade Lusófona - parceria informal contemplando a realização de aulas 

experimentais para alunos nos laboratórios da Universidade. 

Centro de Formação Calvet de Magalhães -  parceria formalizada orientada para a 

formação do pessoal docente. 

Centre for English, Translation and Anglo-Portuguese Studies  da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa -  parceria no âmbito da 

promoção da leitura, contemplando a realização de palestras na área da literatura. 

Rede de Bibliotecas Escolares-  parceria formalizada através de um Acordo de 

Cooperação que privilegia o desenvolvimento de trabalho colaborativo e em rede, 

numa lógica de partilha de objectivos, de conhecimentos e de meios entre as 

bibliotecas escolares e a Câmara Municipal de Lisboa.   

Centro de Saúde da Ajuda -  parceria formalizada, orientada para  a dinamização de 

acções de esclarecimento  relacionadas com  saúde (saúde oral, distúrbios 

alimentares, comportamentos de risco, sexualidade, violência em meio escolar, 

alcoolismo e prevenção rodoviária) e  plano de vacinação. 

José Mello Saúde - CUF-  parceria no âmbito da formação de Professores, 

Funcionários,  Encarregados de Educação.  

Associação do Planeamento Familiar - parceria a desenvolver no âmbito da formação 

em Educação para a Saúde dirigida ao Gabinete de Apoio ao Aluno. 
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Ocean Medical - parceria formalizada, na área dos primeiros socorros e suporte 

básico de vida, incluindo formação a professores e alunos e monitorização das 

aprendizagens. 

Junta de Freguesia de S. Francisco Xavier-  parceria orientada para a utilização de 

instalações desportivas, projecto  de recolha e distribuição de  manuais escolares e 

representação no CG. 

Câmara de Lisboa-  parceria visando a utilização da piscina municipal do Restelo para 

prática da Natação  e representação no CG. 

Instituto Da Droga e Toxicodependência , parceria no âmbito da formação. 

Gestão Integrada de Administração Escolar ( GIAE /JPM) –parceria orientada para a 

gestão dos programas informáticos e formação. 

TMN – parceria  contemplando apoio financeiro ao lançamento do GIAE, utilização de 

equipamento,  formação na área das novas tecnologias. 

Escola de Música (a realizar) 

Faculdade de Letras-  ( a realizar) 

 

7. Avaliação do Projecto Curricular de Escola 

 

O Acompanhamento do Projecto Curricular de Escola é realizado pelo Conselho 

Pedagógico, através da equipa do PEE e a sua avaliação feita anualmente no âmbito 

da avaliação do PAE, em dois momentos, um de avaliação intermédia a meio do 

segundo período e outro de avaliação final no termo do ano lectivo.  

Todas as estruturas da Escola intervêm na avaliação, que tem a função exclusiva de 

permitir a elaboração de planos concertados e consistentes que permitam melhorar 

o funcionamento da ESR como organização, e a consecução das metas definidas pelo 

PE.  

Os instrumentos elaborados para a recolha da informação são elaborados 

anualmente pela equipa do PEE, atendendo às prioridades definidas no Projecto 

Curricular e nos Planos Anuais de Escola e correspondendo à exigência de 

simplificação introduzida pelo Plano de Melhoria, sendo em seguida aprovados pelo 

Conselho Pedagógico. 

 A avaliação anual final, depois de aprovada pelo Conselho Pedagógico, será 

submetida à aprovação do Conselho Geral e dada a conhecer a toda a Comunidade 

Educativa através da página Web da escola. 
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Anexos 
 

1. Oferta de Escola 

1.1 No Ensino Básico. 

 

Opções Ano 
L. Estrangeira I 

(Inglês) 
L. Estrangeira II 

(Francês / Alemão*) 
* 1 turma de 7º ano 

E. Tecnológica –
E.Musical / E. 

Visual 

O
p

çõ
es

 d
e 

E
sc

o
la

 

D
is

ci
p

lin
as

 

7º Ano 1,5 bloco 1,5 bloco 
ET – EM  

EV  

8º Ano 1 bloco 1,5 bloco 
ET – EM 

EV  

9º Ano 1,5 bloco 1 bloco EV  

Opções Ano 
Estudo 

Acompanhado 
Área de Projecto 

Formação 
Cívica 

O
p

çõ
es

 d
e 

es
co

la
 -

  

Á
re

as
 C

u
rr

ic
u

la
re

s 
N

ão
 

d
is

ci
p

lin
ar

es
 

7º Ano Matemática Língua Portuguesa 
Formação 

pessoal e social 

8º Ano Matemática ITIC 
Formação 

pessoal e social 

9º Ano Matemática Língua Portuguesa 
Formação 

pessoal e social 

 

 

 

 

 

 

1.2 No Ensino Secundário. 
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CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS - 10º Ano 
Plano de estudos: 7 disciplinas obrigatórias 

Formação Geral:  

- Português;  
- Inglês; 
- Filosofia 
- Educação Física. 

Formação Específica:        

Especificar as opções pretendidas, indicando a ordem de preferências 

 

  Disciplina 
obrigatória trianual 

  Matemática A 

 

1ª
,2

ª 
e 

3ª
 o

p
çõ

es
 

 

Biologia e Geologia  

 

 

Física e Química A  

 

Geometria Descritiva  

 

- Educação Moral e Religiosa  (facultativa) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

SÓCIO-ECONÓMICAS - 10º Ano 
Plano de estudos: 7 disciplinas obrigatórias 

Formação Geral:  

- Português; 
- Inglês; 
- Filosofia; 
- Educação Física. 

Formação Específica:        

Especificar as opções pretendidas, indicando a ordem de preferências. 
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Disciplina  

obrigatória 

trianual 

 

 

  Matemática A 

 

1ª
,2

ª 
e 

3ª
 o

p
çõ

es
 

 

Economia A   

 

Geografia A  

História B  

 

- Educação Moral e Religiosa  (facultativa) 
 

LÍNGUAS E HUMANIDADES  -  10º Ano 
Plano de estudos: 7 disciplinas obrigatórias 

Formação Geral:  

- Português; 
- Inglês; 
- Filosofia; 
- Educação Física. 

Formação Específica:        

Especificar as opções pretendidas, indicando a ordem de preferências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Educação Moral e Religiosa (facultativa) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Disciplina 

obrigatória 

trianual 

 

  História A 

1ª
, 2

ª,
 3

ª 
e 

4ª
o

p
çõ

es
 

Geografia A   

Alemão   

M.A.C.S  

Francês  

Geografia A  

Literatura Portuguesa  

Latim   
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ARTES VISUAIS - 10º Ano 
Plano de estudos: 7 disciplinas obrigatórias 

Formação Geral:  

- Português; 
- Inglês; 
- Filosofia; 
- Educação Física. 

Formação Específica:        

Especificar as opções pretendidas, indicando a ordem de preferências. 

  
Disciplina 

obrigatória 

trianual 

 

  Desenho A 

1ª
, 2

ª 
e 

3ª
 o

p
çõ

es
 

 

Matemática B  

 

 

 

História da Cultura e das Artes 

 

 

Geometria Descritiva A  

 

- Educação Moral e Religiosa (facultativa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Escola Secundária do Restelo –PCE – 2009 - 2013 

12 

 

 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS - 12º Ano 
 

Plano de estudos: 6 disciplinas obrigatórias 
 

Formação Geral:  

- Português; 
- Educação Física. 

 
- Formação Específica:      
- Matemática A e 2 disciplinas de opção. 

Conjugações possíveis das disciplinas de opção - Especificar 3 opções, indicando a ordem de 

preferências 

 

  Escolher obrigatoriamente, pelo menos, 1 destas 
disciplinas 

  1ª opção 

 
 Biologia Geologia Física Química 

 

2ª
 e

 3
ª 

o
p

çõ
es

 

Biologia -----------    

Geologia  ---------------   

Física   ------------------  

Química    ------------------ 

Psicologia B     

Aplicações  

Informáticas B 
    

Inglês     

 

 

- Área  de Projecto 
- Educação Moral e Religiosa  (facultativa) 

 

 
 
 

SÓCIO-ECONÓMICAS  -  12º Ano 



 Escola Secundária do Restelo –PCE – 2009 - 2013 

13 

 

 

 
Plano de estudos: 6 disciplinas obrigatórias 
 

Formação Geral:  

- Português; 
- Educação Física. 

 

Formação Específica:        

- Matemática A e 2 disciplinas de opção. 
Conjugações possíveis das disciplinas de opção - Especificar 3 opções, indicando a ordem de 

preferências 

 

  
Escolher obrigatoriamente, 

pelo menos, 1 destas 

disciplinas 
  1ª opção 

  Economia C Geografia C 

 

2ª
 e

 3
ª 

o
p

çõ
es

 

Economia C --------  

Geografia C  -------- 

Sociologia   

Direito   

Ciência Política    

Inglês   

Filosofia   

 

 

- Área  de Projecto 
- Educação Moral e Religiosa  (facultativa) 
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LÍNGUAS E HUMANIDADES -  12º Ano 

 
Plano de estudos: 6 disciplinas obrigatórias 
 

Formação Geral:  

- Português; 
- Educação Física. 

 

Formação Específica:        

- História A e 2 disciplinas de opção. 
Conjugações possíveis das disciplinas de opção - Especificar 3 opções, indicando a ordem de 

preferências 

 

 
 

Escolher obrigatoriamente,  

 pelo menos, 1 destas disciplinas 

 
 1ª opção 

 
 Inglês Geografia C 

 

Sociologia 

 

 

2ª
 e

 3
ª 

o
p

çõ
es

 

Inglês  --------   

Geografia C  --------  

Psicologia B   
 

Sociologia    

-------- 
Direito    

Ciência Política   
 

Filosofia   
 

 

- Área  de Projecto 
- Educação Moral e Religiosa  (facultativa) 
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ARTES VISUAIS -  12º Ano 
 

Plano de estudos: 6 disciplinas obrigatórias 
 

Formação Geral:  

- Português; 
- Educação Física. 

Formação Específica:    

-  Desenho A e 2 disciplinas de opção. 
Conjugações possíveis das disciplinas de opção - Especificar 3 opções, indicando a ordem de 

preferências 

  1ª opção 

 

 Oficina de Artes 

2ª
 e

 3
ª 

o
p

çõ
es

 

Materiais e 

Tecnologias 
 

Aplicações 

Informáticas B 
 

Inglês  

 

 

- Área  de Projecto 
- Educação Moral e Religiosa  (facultativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Núcleos 
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A fim de promover actividades de enriquecimento ou complemento curricular, a 
ESR assegura o funcionamento dos seguintes núcleos, cujas actividades decorrem 
nas quartas-feiras à tarde. 
 
Educaçãopara a Saúde 

Núcleo de Intercâmbios 

Núcleo Fora d’Aula 

Núcleo de Teatro 

Núcleo de Dança 

Núcleo de Xadrez 

Núcleo de Voleibol Feminino 

Núcleo de Golf 

 Poderão ser admitidos outros núcleos desde que contem com um número de 

alunos inscritos igual ou superior a 10. 

 

3. Modelo organizacional 

3.1 Estruturas de Gestão e de Gestão Intermédia 

 

 
 

3.2 Estruturas técnico-pedagógicas (SPO, E. Especial, ASE, 

BE). 
A fim de facilitar a integração dos alunos no ambiente escolar e promover o sucesso 

nas aprendizagens a ESR possui as seguintes estruturas técnico-pedagógicos: 

 

Educação  Especial 

Serviço de Psicologia e Orientação 

Biblioteca Escolar 

Conselho Geral 

Direcção 

Conselho Pedagógico 

Departamentos 

Conselho Aministrativo 

Estruturas Técnico-

Pedagógicas 

Grupos de Recrutamento 
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Acção Social Escolar 

 

3.3 Estruturas Pedagógicas  
A fim de facilitar a educação para a cidadania, assim como a prevenção e o combate 

á  indisciplina  a ESR assegura o funcionamento  dos Gabinete de Apoio ao Aluno  e 

Gabinete Discipliar.  

O Gabinete de Apoio ao Aluno é um espaço de atendimento aos alunos que 

têm dificuldades na sua integração escolar, que receberam ordem de saída 

da sala de aula ou que foram identificados por professores ou funcionários, 

como tendo indicação para acompanhamento no Gabinete. 

O Gabinete Disciplinar apoia a  Direcção na instrução de processos 

disciplinares e a sua intervenção é solicitado pelo Director após apreciação 

das participações disciplinares feitas pelos professores aos Directores de 

Turma. 

 

4. Critérios para a distribuição de serviço 

4.1 Critérios para a elaboração de horários . 
 O período para as actividades lectivas é fixado pelo Director, ouvido o conselho 

Geral. 

 Deverá assegurar um início e termo comuns a todos os alunos, em especial para 

o ensino básico; 

 O intervalo para almoço não deverá ser inferior a 1 hora (com refeitório) ou 

1h30m (sem refeitório); 

 Aulas de Educação Física no período da tarde, só 1 hora depois de findo o 

período definido para o almoço. 

A elaboração dos horários semanais das turmas pressupõe: 

 O conhecimento do plano curricular de cada turma / curso.  

  A identificação das disciplinas que implicam desdobramento e/ou utilização de 

salas específicas.  

 O lançamento, no horário da turma, de horas para apoio pedagógico de acordo 

com as propostas emanadas dos conselhos de turma do ano anterior (8º, 9º, 

11º e 12º anos) e da análise das classificações obtidas no ano anterior pelos 

alunos que se inscrevem nos 7º e 10º anos.  

 O conhecimento do currículo do ensino básico – distribuição das horas de 

áreas curriculares não disciplinares pelas disciplinas de: Matemática (Estudo 

Acompanhado no 7º, 8º e 9º anos); Língua Portuguesa (Área de Projecto no 7º 

e 9º anos); ITIC (Área de Projecto no 8º ano) e número de horas para Línguas 
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Estrangeiras I e II (1,5 blocos no 7º ano e 1 ou 1,5, alternadamente nos 8º e 9º 

anos). 

 A atribuição dos tempos determinados pela lei para alunos de PLNM (2 blocos 

para o Ensino Básico e 3 blocos para o Ensino Secundário – em contra-horário). 

 

A elaboração dos horários obedece às seguintes condições:  

 O horário deve ter uma distribuição lectiva equilibrada, de modo a que não 

existam dias muito sobrecarregados.  

 No mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve ultrapassar os 4 

blocos (8 tempos lectivos), nem 8 blocos em dois dias consecutivos.  

 Nos dias com maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição 

onde se integram disciplinas de carácter teórico e disciplinas de carácter 

prático.  

 Na distribuição da carga lectiva semanal, deve evitar-se a existência de aulas 

isoladas e de "furos".  

 As disciplinas de Línguas Estrangeiras e Educação Física, não devem ser 

leccionadas em dias seguidos – Ensino Básico e Secundário.  

 As duas línguas estrangeiras não devem ser leccionadas em tempos lectivos 

consecutivos.  

 Os tempos lectivos de disciplinas com dois tempos lectivos semanais não 

devem ser lançados em dias consecutivos, sempre que possível.  

 O intervalo do almoço é de uma hora a uma hora e quarenta e cinco minutos. 

 As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o 

período definido para almoço no horário da respectiva turma. 

 As aulas de todas as turmas do Ensino Básico devem começar ao primeiro 

tempo da manhã e cada turma deve ter, pelo menos, uma tarde sem 

actividades lectivas. 

  As aulas de uma só turma devem concentrar-se, preferencialmente, na 

mesma sala, excepto nas disciplinas que exigem uma sala específica.  

 Não há aulas na escola a partir das 13h15min de quarta-feira. 

 Para uma melhor distribuição dos tempos lectivos dos turnos da manhã e da 

tarde pelas turmas do 10º, 11º e 12º anos, estes devem ocupar: 
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- pelo menos uma tarde, na sua totalidade, dos horários das turmas do 

10º e 11º anos, de preferência não havendo aulas nessas manhãs; 

- uma tarde, na sua totalidade, caso seja necessário, nos horários do 12º 

ano, não havendo aulas nessa manhã. 

 

 

4.2   Critérios para a formação de turmas. 
 

 Na constituição de turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica, 

competindo ao Director a rentabilização de recursos humanos e materiais, no 

respeito pelo enquadramento legal. 

 Regras para a constituição de turmas: 

 Número de alunos por turma – mínimo 24 – máximo 28; 

 Turmas com alunos NEE – 20 alunos e apenas 2 NEE; 

 Abertura de disciplina de opção de 9º ano – componente curricular artística e 

tecnológica – 10 alunos no mínimo, 

 Cursos científico-humanísticos – número mínimo para abertura de um curso – 

24 e para disciplina de opção - 10; 

 Turmas de anos sequenciais – básico ou secundário e disciplinas de 

continuidade obrigatória podem funcionar com número inferior de alunos para 

assegurar prosseguimento de estudos, 

 Não podem ser constituídas turmas só com alunos em situação de retenção – 

assegurar a heterogeneidade; 

 Desdobramento de turmas – para trabalho prático e experimental – Ensino 

Básico: 

 Quando o número de alunos for superior a 15, nas disciplinas de Ciências 

Naturais e Físico-química; 

 Na disciplina de Educação tecnológica e na 2ª disciplina de Educação Artística – 

7º e 8º anos – as turmas podem ser subdivididas em dois turnos de 

organização semestral. 

 Desdobramento de turmas – para trabalho prático e experimental – Ensino 

Secundário: 

 Quando o número de alunos for superior a 15, no tempo correspondente a um 

tempo de leccionação semanal de 135min, nas disciplinas de: Biologia e 

Geologia, Biologia, Física, Física e Química A, Geologia, Língua Estrangeira (C. 

Línguas e Humanidades), Materiais e Tecnologias e Química; 

 Quando o número de alunos for superior a 15 e inferior ou igual a 22, no 

tempo correspondente a um tempo de leccionação semanal de 135min e na 

totalidade da carga horária quando o número de alunos é superior a 22, nas 

disciplinas de: Desenho A e Oficina de Artes. 
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 Quando o número de alunos é superior a 22, no tempo correspondente a uma 

unidade lectiva semanal de 90 min., nas disciplinas de Geometria Descritiva A e 

Aplicações Informáticas B. 

 

4.3 OCUPAÇÃO PLENA DOS TEMPOS ESCOLARES (OPTE) 

1. No âmbito da OPTE, a Sala de Estudo funciona no Pavilhão 4 Sala 2, local para 

onde se dirigem os professores, na hora indicada no seu horário de OPTE. 

2. O Mapa/Quadro de OPTE, afixado na Sala de Professores e na Sala de Estudo, 

indica os professores designados para cada hora ou bloco. O professor 

indicado em 1º lugar é o Professor Responsável. No caso de ausência desse 

professor, o docente seguinte indicado no Mapa/Quadro assume as suas 

funções. 

3. O Professor Responsável tem como funções: 

3.1. Distribuir as turmas e indicar os professores acompanhantes. 

3.2. Transmitir à assistente operacional se a turma vai completa para 

determinado espaço, ou, se é dividida em duas metades. 

3.3. Supervisionar as actividades da Sala de Estudo. 

4. Na distribuição das turmas, deve-se: 

4.1. Dar prioridade às turmas do ensino básico e em seguida às que 

apresentem Plano de Acompanhamento; 

4.2. Ter em atenção os espaços disponíveis e as actividades adequadas às suas 

características, que se resumem no quadro seguinte:  

 

SALA / ESPAÇO CAPACIDADE ACTIVIDADES 

Sala de Estudo 
até turma e meia 

(42 alunos)  

 -Actividades propostas pelo professor ausente no 

seu Plano de Acompanhamento 

- Fichas formativas 

- Actividades com utilização de computador   

- Jogos / desafios didácticos 

- Actividades de estudo 

- Actividades propostas pelos núcleos / grupos 
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disciplinares 

Sala Multimédia até 2 turmas 

- Visionamento dos filmes/documentários propostos 

pelos diferentes grupos disciplinares / núcleos / 

coordenação de OPTE (colocados em caixa própria, 

identificada na Sala de Estudo) 

- Realização das fichas que acompanham os 

filmes/documentários 

- Discussão dos temas abordados nos 

filmes/documentários 

Biblioteca 
Escolar 

preferencialmente 
meia turma 

- Actividades propostas pelos núcleos; 

- Actividades propostas pela Coordenadora da BE 

Salas Específicas 
1 turma ou meia  

turma 

- Actividades propostas pelos núcleos e grupos 

disciplinares 

 

Sala de Aula da 
Turma em 

acompanhamento 
1 turma 

- Actividades propostas pelo professor ausente no 

seu Plano de Acompanhamento 

 

5. Em caso de ausência prevista de um docente, o Professor Responsável deve 

designar um professor acompanhante para a turma, que irá aplicar o Plano de 

Acompanhamento elaborado, pelo professor ausente. 

5.1. As actividades programadas no Plano de Acompanhamento e as orientações 

dadas pelo professor ausente são de aplicação obrigatória. 

5.2. O Plano de Acompanhamento não pode incluir a realização de testes de 

avaliação. 

5.3. Caso haja mais do que uma turma em OPTE na mesma hora/bloco, a turma 

com Plano de Acompanhamento poderá ser encaminhada para a sua sala de 

aula. 

6. Em caso de ausência imprevista de um docente, a assistente operacional do 

Pavilhão 4 comunica o facto ao Professor Responsável, que encaminha os 

alunos de acordo com os outros espaços / actividades disponíveis. 

7. No Livro de Ponto de cada Turma, os professores acompanhantes deverão: 

 Assinar no local apropriado, sem numerar a lição; 
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 Sumariar, especificando a actividade desenvolvida de um modo sucinto, 

ocupando apenas metade do espaço existente para o efeito e iniciando com o 

registo: “OPTE - …”; 

 Registar as faltas dos alunos; 

8. Na Sala de Estudo encontra-se o “Livro de Ponto da Sala de Estudo – OPTE” 

onde os professores deverão: 

 Assinar no local apropriado; 

 Sumariar, especificando as actividades desenvolvidas; 

 Registar a turma/ano que acompanham. 

9. Quando os alunos da mesma turma são distribuídos por espaços diferentes, o 

professor que vai com metade da turma para outro espaço, leva a lista da 

turma (colocada no dossier das turmas na Sala de Estudo) para o local onde 

desenvolverá a actividade.  

10. Quando um professor inicia o seu horário de OPTE a meio de um bloco, em 

que determinada turma já se encontra em actividades, deve dar seguimento às 

indicações dadas à turma no tempo anterior. 

 

11. Caso não se verifique qualquer ausência de professor, os docentes 

permanecerão na Sala de Estudo e utilizarão esse tempo em trabalho de 

preparação de actividades de OPTE: 

   “Filmes /Documentários” 

    Actividades tendo em conta os temas do Projecto Educativo e outros 

sugeridos pela Coordenação de OPTE. 

12. Todos os docentes que se encontram na Sala de Estudo são responsáveis pelo 

acompanhamento dos alunos que aí se encontram, assim como pelos 

materiais / equipamentos existentes nessa sala. Assim, no final da aula os 

docentes deverão verificar se os jogos estão completos, arrumá-los no 

respectivo armário, deixar a sala limpa e arrumada, fechar à chave os armários 

e desligar os computadores no final do dia. 
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13. A utilização dos computadores da Sala de Estudo deve observar as regras 

constantes no documento “Utilização do equipamento informático”, o qual 

deve ser dado conhecimento aos alunos.  

14. A Sala Multimédia é de uso preferencial de OPTE. Tem afixadas as suas regras 

de utilização, as quais devem ser relembradas aos alunos que são 

encaminhados para este espaço. 

15. Os docentes designados para a Biblioteca Escolar no Mapa/Quadro, dirigem-

se para a BE, onde poderão desenvolver as seguintes actividades: produção de 

materiais de OPTE, nomeadamente de actividades de visionamento de filmes, 

ou outras actividades propostas pela Coordenadora da BE. Em caso de 

necessidade poderão ainda acompanhar turmas, de acordo com a indicação 

do(a) responsável da SE.  

No final da hora/bloco devem dirigir-se à SE, a fim de registarem o sumário, 

especificando a actividade desenvolvida e assinarem o Livro de Ponto da Sala 

de Estudo – OPTE. 

16. Os Núcleos / Grupos Disciplinares deverão preparar actividades para OPTE, 

até 30 de Setembro de 2010, que sejam simples de executar com qualquer 

turma, em 45 minutos e/ou 90 minutos, as quais devem estar relacionadas 

com os temas do Projecto Educativo e ser adequadas aos dois ciclos de ensino. 

As actividades serão arquivadas na sala de estudo. 

17. Em caso de dificuldades no funcionamento da sua actividade de OPTE, os 

docentes poderão registar essa situação no documento “Propostas/ Sugestões 

/ Dificuldades encontradas”.             

18. Na Sala de Estudo, encontram-se disponíveis os seguintes documentos de 

apoio: 

a) Comunicação de ausência do Professor a actividade lectiva;  

b) Comunicação de ausência do Professor a actividade não lectiva; 

c) Requerimento de compensação de componente não lectiva (para situações 

não previstas na ficha de comunicação de ausência); 
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d) Informação para o Director de Turma, no caso de alunos se recusarem a 

executar as tarefas propostas nas actividades de OPTE; 

e) Identificação das actividades / fichas / filmes já aplicadas em cada turma; 

f) Plano de acompanhamento educativo (2 exemplares – um para colar no 

envelope com os materiais necessários e outro para entregar na 

direcção); 

g) Plano de aula de substituição (2 exemplares – um para colar no envelope 

com os materiais necessários e outro para entregar na direcção); 

h) Registo de “Propostas / Sugestões / Dificuldades encontradas” no 

funcionamento das actividades de OPTE.    

 

 


