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 Plano de Inovação (PI) 

Ir para além do viés do aparentemente possível é o que nos faz humanos, nenhum 

homem brilhou, nenhum homem inovou por fazer aquilo que o status quo dizia que 

era possível. Só aqueles que acreditaram poder fazer o impossível, é que foram além 

disso e inovaram. 

Mikhail Bakunin  

“A raiz da inovação está na teoria e nos métodos, não na prática. Absorver as melhores 

práticas, como tem estado em moda, não gera aprendizagem real. A organização que 

aprende não é uma máquina de clonagem das melhores práticas de outros. 

In Peter Senge,  A Quinta Disciplina 
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I - Identificação da Escola e outros dados. 
 

Agrupamento de Escolas José Estêvão - Avenida 25 de abril 3810 – 901 Aveiro  

Email: geral@aeje.pt 

Site- www.aeje.pt 

Diretor: Fernando Delgado Santos 

Escolas envolvidas no Projeto – Escola Básica nº 2 de São Bernardo e Escola Secundária José Estêvão (com 

turmas em que se propõe alteração das matrizes curriculares), Escola Básica Nº1 de São Bernardo, Escola 

Básica do Solposto, Escola Básica da Presa, Escola Básica dos Areais em que se incluem, conjuntamente com 

as duas escolas anteriores, na proposta de organização do ano escolar / alteração do calendário escolar. A 

Escola de Areias de Vilar não tem turmas previstas na rede, por isso não se inclui. 

O Agrupamento de Escolas José Estêvão, criado e homologado em abril de 2013, é o resultado da 

agregação da Escola Secundária José Estêvão (escola-sede) com o anterior Agrupamento de Escolas de São 

Bernardo e integra:  

 

1 - Escola Secundária de José Estêvão - Av. 25 de Abril – 3811-901 Aveiro 

2 - Escola Básica de 1º, 2º e 3º ciclos de São Bernardo - Rua Dr. José Girão Pereira 3811-901  

Aveiro 

3 - Escola Básica de S. Bernardo - Rua da Cabreira – 3810-071 Aveiro 

4 - Escola Básica do Solposto - Rua Quinta do Torto - Santa Joana – 3810-319 Aveiro 

5 - Escola Básica da Presa - Rua da Fraternidade - Presa – 3810-156 Aveiro 

6 - Escola Básica dos Areais - Rua do Caião - Santa Joana – 3810-376 Aveiro 

7 - Escola Básica de 1º ciclo de Areias de Vilar - Rua Areias de Vilar - Vilar – 3810-213 Aveiro 

 
No presente ano letivo, o Agrupamento conta com cerca de 2840 alunos divididos pelas suas instalações, 

sendo que a escola sede alberga cerca de 1500 alunos e a EB 2 São Bernardo é frequentada por mais de 700 

alunos entre o 1º e 9º ano de escolaridade. O AEJE inclui ainda formandos do Centro Qualifica e dos Cursos 

EFA de Secundário. O Plano de Inovação que ora se apresenta tem a duração de um ano letivo, uma vez que, 

é expetável no próximo ano letivo podermos propor a inclusão de turmas dos cursos científico-humanísticos 
do ensino secundário e apresenta ainda apenas um curso profissional. Nesta conformidade, após monitorização 

e avaliação da execução do Plano, bem como dos seus resultados, até ao dia 31 de março de 2021 será 

apresentado um novo documento com novas dinâmicas e novas datas de duração.  

 

  

mailto:geral@aeje.pt
http://www.aeje.pt/
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II - Conceção do Plano de Inovação   
A missão do AEJE é assegurar a formação e o desenvolvimento pessoal e social do Aluno tendo como 

base uma matriz humanista, de inclusão, assente em práticas solidárias e sustentáveis. (De igual modo, 

pretende) Preparar os alunos para a sua integração com sucesso quer no ensino superior, quer no mercado 
de trabalho, enquanto cidadãos proactivos e com responsabilidade social, adaptabilidade e ousadia. As soluções 

curriculares ajustadas a cada aluno revelam-se como fatores de motivação dos discentes e de mobilização dos 

docentes para o objetivo do sucesso pleno de todos os alunos.   

O Agrupamento investe fortemente na diferenciação pedagógica e na reorganização dos grupos/turma 

de forma a que a abordagem ao currículo esteja mais próxima de cada indivíduo e da aquisição das 
aprendizagens essenciais bem como das aprendizagens e competências que este projeto educativo ambiciona 

para cada aluno. In: Projeto Educativo do AEJE 2018 - 2022 

 

Ao atentarmos no Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas José Estêvão, e analisando a sua grelha 

SWOT, de pontos fortes, pontos fracos e de oportunidades de melhoria, podemos elencar os principais desafios 

nos quais vamos também consubstanciar o presente Plano de Inovação. Assim, apontamos como pontos fortes: 
• Nível de exigência rumo à excelência. 

• Responsabilização dos alunos, pelo seu desenvolvimento pessoal e pelo dos seus pares. 

• Atividades e projetos centrados no desenvolvimento pessoal e social.  

• Valorização das atividades experimentais e das competências fundamentais para a resolução  

• de problemas. 
Constituem-se como grandes desafios a dar resposta os pontos fracos: 

• Insuficiente articulação entre os diferentes anos de escolaridade e níveis de ensino. 

• Articulação pedagógica em alguns Conselhos de Turma dos Cursos Profissionais. 

• Dificuldade de adaptação a novas lógicas de trabalho de sala de aula e de metodologias de  avaliação 

por parte de alguns docentes. 
 

Nesta conformidade e ainda de acordo com o mesmo documento está o AEJE impelido a:  

 

Trabalhar para a promoção da curiosidade, da reflexão e da participação responsável deve nortear a 

atuação quotidiana do Agrupamento. (…) Toda a dinâmica da coordenação da ação educativa deverá 
permanecer centrada no rigor e na formação integral, privilegiando a capacidade de inovação e integração e 

afirmando-se pela educação para a cidadania. Tendo presente o preceituado na Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, constituída por 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Agrupamento está ciente do trabalho conjunto que deve ser desenvolvido 

para criar um novo modelo global que contribua para combater a pobreza, promover a prosperidade e o bem-

estar de todos, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas;  
In: Projeto Educativo do AEJE 2018 – 2022 

 

Em resumo: o AEJE ambiciona através do investimento nas áreas STEAM e Comunicação adicionando-

se-lhes a introdução do Inglês a partir do 1º ano de escolaridade fomentar o desenvolvimento das crianças e 

jovens que o frequentam. O trabalho em sala de aula baseado nestas áreas obtém melhores resultados quer 
nas aprendizagens essenciais, quer no desenvolvimento e promoção das competências e valores propostos 

para o Perfil dos alunos à saída da Escolaridade, adequadas para a sua integração na sociedade do 

conhecimento do século XXI. Um dos maiores desafios deste agrupamento é a manutenção do nível de 

excelência e de rigor, constituindo-se como uma enorme responsabilidade a convergência do trabalho da 

comunidade escolar. Apesar dos resultados do agrupamento serem superiores aos resultados nacionais, o AEJE 
almeja superar-se a si próprio, numa perspetiva de permanente evolução, perspetivando designadamente:  
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a) Necessidades a que o Plano de Inovação pretende responder 

 
1. Reforçar, no primeiro ciclo e nos ciclos subsequentes, as aprendizagens em língua inglesa e na língua 

materna (Português). 
2. Aumentar as competências linguísticas dos alunos, designadamente de oralidade na língua inglesa, por 

forma a construir uma melhor e mais adequada preparação para um mundo globalizado. 

3. Tornar mais eficaz o processo de desenvolvimento nos alunos da capacidade de comunicação oral e 

escrita, de argumentação e assertividade, através da sua contextualização em diferentes ambientes, 

com ferramentas diversas, colocando-se-lhes desafios comportamentais inovadores face aos variados 
contextos onde têm de intervir. 

4. Permitir ao aluno efetuar percursos diferenciados, individualizando as abordagens estabelecidas com 

melhorias na eficácia do seu sucesso, porquanto o seu percurso será em crescendo e com base nas 

suas caraterísticas como indivíduo, com vista ao seu crescimento pessoal e profissional futuros. 

5. Fomentar o cruzamento de aprendizagens essenciais de diversas disciplinas, baseadas no 
desenvolvimento do currículo a partir dos modelos pedagógicos conhecidos para as áreas STEAM. 

6. Promover e aumentar a articulação pedagógica ao nível do conselho de turma, através do 

aprofundamento das situações de interdisciplinaridade, numa perspetiva de fomento da articulação ao 

nível da estrutura de gestão pedagógica intermédia de ano. 

7. Dinamizar um paradigma de aprendizagem inovador cuja abordagem integrada e interdisciplinar 
tendo por base a resolução de problemas do mundo real. 

8. Fomentar a inclusão e a aceitação da diversidade e da diferença, através do reforço do trabalho de 

equipa e dos mecanismos feedback entre pares e de heteroavaliação 

9. Implementar os princípios da Avaliação Formativa/Pedagógica baseada nos pressupostos e princípios 

do Projeto MAIA, tendo como foco o fornecimento de um feedback de qualidade como ferramentas de 

avaliação para as aprendizagens e na criação de um sistema de classificação associado e sustentado 
nesses mesmos princípios. 

 

 

b) Compromissos Assumidos com a Melhoria das Aprendizagens dos Alunos  

 
Quando nos debruçamos sobre o Perfil do Aluno à Saída do Ensino Obrigatório (PASEO), revemos neste 

documento valores com os quais o AEJE e os seus documentos orientadores se identificam e procuraram 

preservar também neste Plano de Inovação, a saber: 
  

Todas as crianças e jovens devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática 

os valores por que se deve pautar a cultura de escola, a seguir enunciados. 

 • Responsabilidade e integridade – Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente 

da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em função do bem 
comum. 

 • Excelência e exigência – Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as 

dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com os outros. 

 • Curiosidade, reflexão e inovação – Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e 

criativo; procurar novas soluções e aplicações.  
• Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os 
princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade 

ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor.  

• Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, 

na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum. 

 
Baseado no PASEO iremos dar particular atenção a: 
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1. Dotar os alunos com as competências nas áreas previstas no PASEO privilegiando as áreas de 

competência infra descritas: 
a) informação e Comunicação; 

b) Pensamento Crítico; 

c) Linguagens e Textos; 

d) Raciocínio e resolução de Problemas; 

e) Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; 
f) Saber Científico, Técnico e Tecnológico. 

2. Proporcionar experiências de aprendizagem aos alunos que envolvam: 

a) Metodologia de trabalho de equipa e outras metodologias ativas; 

b) Auto e heteroavaliação no respeito pelos princípios da avaliação formativa; 

c) Experiências com o mundo real de trabalho e com diferentes contextos de intervenção;  

d) Curiosidade científica e experimentação. 
 

Neste sentido, dois dos principais fatores que contribuem para aumentar os níveis de aprendizagem dos alunos 

passam, por um lado, pelo seu envolvimento e participação e, por outro, pela capacidade que os docentes têm 

em reorientar as atividades em sala de aula, particularizando-as a cada aluno, em função das aprendizagens 

desenvolvidas e a desenvolver. Este plano pretende associar um conjunto de instrumentos de gestão de sala 
de aula que garanta quer a melhoria da qualidade de participação dos alunos quer a capacidade de gestão 

dos docentes, no domínio da identificação do potencial dos alunos bem como das suas dificuldades, para 

reorientar as atividades para alunos ou grupos, com vista ao sucesso nas suas aprendizagens. Assume-se  

assim um ciclo processual de trabalho em sala de aula (esquema abaixo), de que estes instrumentos de gestão 

fazem parte.  
 

 
 

c) Explicitação/fundamentação da intencionalidade das medidas 

 

O Plano de Inovação do AEJE operacionaliza-se em torno de: 

 
- Medidas de Gestão Curricular para: 
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 a) Melhorar a capacidade de articulação entre docentes para a concretização do Projeto 

Educativo, das Aprendizagens Essenciais e do Perfil do Aluno; 
 b) Mobilizar para as novas disciplinas as Aprendizagens Essenciais que potenciam dinâmicas 

de sala aula baseadas nos modelos STEAM, bem como aqueles que despertem para a utilização 

do Inglês no 1º Ciclo e os que permitem maior frequência na exploração da forma oral da 

comunicação e de outros modelos para a comunicação escrita; 

c) Rentabilizar as cargas horárias das áreas/disciplinas das matrizes, evitando períodos 
semanais muito reduzidos para o desenvolvimento das atividades letivas. 

 

- Medidas de Organização do Ano Escolar para: 

 

a) Dilatar o período em que decorrem as atividades com avaliação formativa (esquema 

acima), permitindo o reforço das atividades para as aprendizagens dos alunos; 
b) Estimular a dinamização de atividades de concretização de médio e longo prazo, 

designadamente de trabalho de projeto e de trabalho de equipa; 

c) Valorizar os relatórios intermédios de avaliação descritiva e qualitativa. 

 

 

 
 

d) Definir a percentagem (superior a 25%) de carga horária das matrizes curriculares-base 

que pretendem gerir 

 

CICLO DE ENSINO 
Percentagem da carga horária das matrizes curriculares-base a 

gerir 

1º ciclo 32% 

2º ciclo 30% 

3º ciclo 28,1% 

Profissional 27,4% 
 

 

e) Explicitar a participação dos alunos na conceção e desenvolvimento dos planos, bem como o 

envolvimento dos encarregados de educação e/ou parceiros 

 
As associações de pais e encarregados de educação da Escola Básica nº 2 de São Bernardo e da Escola 

Secundária José Estêvão foram chamadas a dar o seu parecer (e estão envolvidas no sucesso deste Plano 

de Inovação), tendo-o feito em sede de Conselho Geral do AEJE. No decurso da reunião do órgão os 

representantes das associações de pais da Escola nº2 de São Bernardo e da Escola Secundária José Estêvão 

concordaram com o funcionamento e organização do ano letivo de 2020/2021 em dois semestres, de 
acordo com as justificações apresentadas neste mesmo documento no ponto 4. 

Relativamente à participação, à parceria e ao envolvimento dos pais e encarregados de educação das 

diferentes turmas propostas neste Plano de Inovação, preconizam-se algumas das ações pensadas para 

efetivar os mesmos, assim: 

a) Reunião de conselho de turma inicial – com apresentação prévia do projeto das turmas, com 

explicação pormenorizada feita a todos os pais e encarregados de educação das 2 turmas em 
simultâneo pelos DT e elementos da direção; 

b) Na mesma reunião – discussão e análise da matriz curricular, do funcionamento das disciplinas da 

tipologia de avaliação; 
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c) Ainda na mesma reunião - contributos e envolvimento dos pais ao nível para elaboração do projeto 

das turmas e do seu envolvimento ao nível da avaliação formativa no âmbito da formação do 
Projeto MAIA; 

d) Reuniões mensais até ao mês de dezembro de 2020 com a presença dos representantes de pais e 

encarregados de educação, não deixando de lado a hipótese de manter mais dois representantes 

de pais por turma, colaborando ativamente com a dinâmica dos projetos de trabalho das novas 

disciplinas, para ser feito o balanço mensal dos trabalhos desenvolvidos; 
e) Reunião com todos os pais e encarregados de educação das turmas no final do 1º semestre para 

monitorização, balanço e propostas de melhoria; 

f) Reunião de CT no mês de abril, com a presença dos representantes dos pais e encarregados de 

educação; 

g) Apresentação pública dos projetos das turmas com evidencia das aprendizagens adquiridas pelos 

alunos com o envolvimento de pais; 
h)  Reunião com todos os pais e encarregados de educação das turmas no final do 2º semestre para 

monitorização, balanço e propostas de melhoria e preparação do trabalho do ano letivo seguinte; 

Não foi possível ouvirmos os alunos atendendo às condições pandémicas atualmente vivenciadas. 

Contudo, como ficou supra explicitado, também os alunos serão, desde o início do próximo ano letivo, 

envolvidos e parceiros ativos e com voz própria para trabalharem convictamente nas suas aprendizagens, 
afirmando-se como co construtores do seu currículo e da seguinte forma: 

1. Participação de todos os alunos na Reunião de conselho de turma inicial – com apresentação inicial 

do projeto das turmas, com explicação pormenorizada feita a todos os alunos das 2 turmas em 

simultâneo pelos DT e elementos da direção. Nesta reunião tomarão parte na discussão e análise da 

matriz curricular, do funcionamento das disciplinas da tipologia de avaliação; 
2. Reuniões mensais até ao mês de dezembro de 2020 com a presença dos representantes dos alunos, 

colaborando ativamente com a dinâmica dos projetos de trabalho das novas disciplinas, para ser feito 

o balanço mensal dos trabalhos desenvolvidos; 

3. Realização de Assembleias de turma bimensais, em sede de uma das novas disciplinas, para que os 

alunos sejam sempre parte integrante do planeamento de tarefas, da organização das competências 

e do saber em ação; 
4. Reunião com todos os alunos das turmas no final do 1º semestre para monitorização, balanço e 

propostas de melhoria; 

5. Reunião de CT no mês de abril, com a presença dos representantes dos alunos; 

6. Apresentação pública dos projetos das turmas com evidencia das aprendizagens adquiridas pelos 

alunos, tendo-os como centro desse trabalho e com o envolvimento de pais; 
7. Reunião com todos os alunos das turmas no final do 2º semestre para monitorização, balanço e 

propostas de melhoria e preparação do trabalho do ano letivo seguinte. 

 

A Universidade de Lleida, Espanha, é parceira do AEJE na implementação do CTEMAC- Ciência, 

Tecnologia, Engenharia, Matemática, Arte e Comunicação, através do Protocolo Estabelecido para estágios no 
âmbito do ensino bilingue. Contamos com algumas das empresas parceiras do AEJE para colaborarem na 

implementação da disciplina EU E O MUNDO DO TRABALHO. A título de exemplo, com o objetivo de 

fundamentar a nossa proposta e de envolver os parceiros da comunidade, partilhámos este nosso Plano 

com dois dos empresários com quem trabalhamos habitualmente no desenvolvimento de Projetos com 

alunos dos Cursos Profissionais, particularmente no Curso de Técnico de Desporto. Estes empresários 
foram Vítor Condeço proprietário do Minigolfe Costa Nova e Nuno Tróia um dos proprietários do Ginásio 

FISIOMANUAL. Ambos deram o seu contributo no sentido de enriquecer a ligação das aprendizagens 

essenciais ao mundo do trabalho. Neste caso, puseram a tónica na importância que o Agrupamento dá na 

implementação do trabalho de equipa, na mobilização de outros saberes e na sua aplicabilidade sobretudo 

fora da sala de aula. Reforçaram ainda a sua disponibilidade para colaborar ativamente na implementação 

da nova disciplina dentro e fora da sala de aula normal. À semelhança do trabalho desenvolvido 
anteriormente em parceria com o Agrupamento (desenvolvimento do Projeto Integrador da Criação do 

Mini Golfe para Cegos), consideraram de especial relevância esta futura parceria pedagógica e de 
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desenvolvimento de cidadãos mais capazes de se adaptarem e de aprenderem com significado e com 

ligação ao Mundo de Trabalho. 
 
Os empresários supra referenciados contribuíram, mais especificamente com as seguintes propostas para o 

documento vertente: 
a) Sugeriram a sua intervenção e participação em algumas das aulas de nova disciplina para, em parceria com 

os docentes, explorarem alguns dos temas propostos -empreendedorismo, mundo do trabalho e gestão de 
projetos com ligação direta às suas realidades; 

b) Na mesma linha de pensamento, tendo como ponto de partida a análise e avaliação que têm vindo a fazer 
aos alunos do AEJE com quem trabalhado em situação de FCT, propuseram-se colaborar na elaboração de 

um guia de boas práticas orientador da postura do aluno na inserção no mundo do trabalho, com base no 
temas 1. Marketing pessoal, 2. e 3 respetivamente Comunicação oral e escrita, argumentação e assertividade 

e Inteligência emocional. 

 Esta tarefa seria desenvolvida em situação de aula da nova disciplina nos princípios emanados do presente Plano. 
Para além destes dois empresários, particularmente no âmbito da participação dos parceiros do AEJE quer nos 

júri das PAP, quer ainda como tutores de FCT, empresários, e representantes de instituições públicas e privadas têm 
identificado algumas fragilidades no âmbito das prestações dos nossos alunos. Estão como pontos menos conseguidos 

(e por eles apontados) as questões ligadas ao trabalho em equipa, ao cumprimento da pontualidade e da assiduidade, 
a adaptação a novas situações, a flexibilidade (entre outras). As situações relatadas aos diretores de curso e aos 

tutores internos foram analisadas em sede de reuniões de coordenação dos Cursos Profissionais, tendo servido como 
pilar de sustentabilidade e de âncora para a criação da nova disciplina, procurando-se ir ao encontro do que a 

sociedade civil e empresarial pede à Escola Pública. 

 

 

f) Parecer e aprovação do plano pelo Conselho Pedagógico, pelo Conselho Geral e Associações 

de Pais e Encarregados de Educação respetivamente. 

 

Aprovado por unanimidade em reunião do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas José 

Estêvão convocada para o efeito e realizada em 6 de maio de 2020. 

O Conselho Geral do AEJE, reuniu no dia 8 de maio de 2020, analisou a Proposta de Plano de 

Inovação elaborada pelo CP do Agrupamento a que preside e deu, por unanimidade, parecer favorável ao 

envio à tutela e implementação do mesmo no próximo ano letivo. 

 Após consulta às Associações de Pais e Encarregados de Educação, obteve-se o apoio total das Associações de 

Pais da Escola Secundária José Estêvão, da Escola Básica da Presa, das direções da Associação de Pais da Escola Básica 

do Solposto e da Direção da Escola Básica nº2 de São Bernardo, considerando finalmente a Direção da Escola Básica Nº1 

de São Bernardo que vê o Plano de Inovação como de “…interesse maior…”. A associação de Pais da Escola dos Areais 

tem estado incontactável.  
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III – Proposta de medidas a implementar 
 

a) Gestão curricular  
 

O contexto para a introdução de respostas curriculares e pedagógicas que se traduzem nas matrizes 
curriculares propostas nos pontos seguintes tem suporte no âmbito do Projeto Educativo do Agrupamento, do 

Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro e do Projeto Aveiro STEAM City.  

A perspetiva desta abordagem não se foca em questões específicas/localizadas ligadas a grupos de alunos, 
mas sim, no contexto identitário do Projeto Educativo do AEJE e na comunidade de Aveiro, à disponibilidade de 

grupos de alunos e de docentes para o Agrupamento dar início a uma abordagem do tipo “Whole Approach”. 

Permitirá, esta, melhorar a eficácia do processo aprendizagem para todos os alunos envolvidos e que poderá a 
médio prazo resultar no beneficio de  todos os alunos, elevando o Agrupamento os níveis globais das 

aprendizagens. Assim,  

 

A - Do Projeto Educativo, Cap. III, 11: 
 -  Promoção das várias literacias, inseridas no mundo da comunicação à escala global; 

- Aprofundamento de metodologias centradas no aluno, com especial relevância: Para o 

desenvolvimento da capacidade de pensamento crítico, autónomo e criativo; para o crescimento 
sustentado e equilibrado da competência do trabalho colaborativo; para o reconhecimento da 

importância da aprendizagem ao longo da vida; 

 Cap. III, 11.1:   

e. Melhoria da prática do processo educativo; 

  g. Melhoria da ação e eficiência pedagógica do pessoal docente; 

 Cap. III, 12:  

a. Criação de um curriculum próprio do Agrupamento, integrando os objetivos para o milénio 

que constam desde PE complementado com o quadro de referência das competências para 

a cultura democrática definido pelo Conselho da Europa; 
b. Investimento na definição de um caminho próprio para o reforço da Identidade de 

Agrupamento Bilingue; 

i. Promoção do trabalho colaborativo e cooperativo entre docentes; 

l. Intervenção sobre as disciplinas onde se verifica mais insucesso; 

n. Reforço de processos de monitorização, contratualização e avaliação formativa; 
o. Fomento da partilha entre docentes de área disciplinar, ano de escolaridade e conselho de 

turma, incentivando a interdisciplinaridade de práticas. 

u. Valorização da avaliação diagnóstica; da avaliação do trabalho em equipa; da avaliação em 

proximidade com as características dos alunos.  
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B – Do PAEMA – Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro 

Escola Ciência Viva: A Escola Ciência Viva é um projeto educativo da Universidade de Aveiro, da 
Ciência Viva e do Município, a funcionar na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro dedicado à 

Educação em ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática (STEAM); 

STEAM – Ciências da Computação - Objetivo: Desenvolvimento das competências STEAM e das ciências 

da computação nos alunos 

Curso de Introdução às Ciências da Computação - Objetivo: Desenvolvimento das competências STEAM 
e das ciências da computação nos alunos. 

TECH LAB 1.º Ciclo - Objetivo: Promover o desenvolvimento das competências STEAM (Ciência, 

Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática) na comunidade educativa. 

TECH LAB 2.º e 3.º Ciclo - Objetivo: Promover o desenvolvimento das competências STEAM (Ciência, 

Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática) na comunidade educativa. 

TECH LAB Secundário - Objetivo: Promover o desenvolvimento das competências STEAM (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática) na comunidade educativa. 

 
C- Do AVEIRO STEAM CITY - https://uia-initiative.eu/en/uia-cities/aveiro 

AVEIRO STEAM CITY - Urban Network for Upgrading STEAM Skills and Increasing Jobs Added-Value 
through Digital Transformation in a new economic context 

“Our solution here is to build on the strong educational offer of the city, and in particular of 
University of Aveiro, to produce a new range of talents – including artistic, creative and human 
sciences areas – with a STEAM approach (adding the “A” for Arts and creativity to the domains of 
Science, Technology, Engineering and Maths)” 
Results: 
- Implement 34 Tech Lab and a STEAM Educational Program in Primary Schools 

 
Acrescente-se o investimento feito pelo Agrupamento na criação de duas Salas de Aula do Futuro e de duas 

salas Maker que complementam algum dos investimentos feitos pelo Município e de outros do Agrupamento 

que darão suporte às atividades curriculares. 

 

Visa-se pois promover a qualidade das aprendizagens dos alunos e o sucesso pleno de todos os alunos (cf. 
n.º 3, do artigo 4.º, da Portaria n.º 181/2019), designadamente através de: 

 
- Medidas inovadoras e acessíveis de aprendizagem:   
As alterações no funcionamento de sala de aula, em particular a forma como a aprendizagem dos alunos se constitui como 

mandatória no planeamento e no funcionamento do processo de ensino aprendizagem. Pretende-se que a abordagem 
ponderada na medição das aprendizagens passe a ser sempre um fator positivo e construtivo enquanto marco fundamental 
nas vias educativa dos alunos. Pretende-se ainda que desempenhe um papel na identificação de lacunas de realização entre 
grupos de alunos e que ocupe menos tempo em sala de aula. Por outro lado, pretende-se promover medidas mais formativas 

de aprendizagem que fornecem uma visão mais globalizante de cada aluno, a partir de observações, avaliação de portfolios, 
projetos, demonstrações, apresentações, entre outros. 
 

- Reforço de espaços de aprendizagem flexíveis e inclusivos: 
Espaços de aprendizagem que oferecem flexibilidade a docentes e alunos em estrutura, equipamentos e acesso a materiais, 

seja em sala de aula, no mundo natural, espaços de criação, e aqueles que são aumentados por plataformas virtuais e 
baseadas em tecnologia. Diversificar quando e onde a aprendizagem ocorre promove oportunidades para pedagogias e 
atividades culturalmente relevantes, facilitando novos modos de explorar conceitos e desenvolver competências. Os espaços 

de aprendizagem flexíveis são adaptáveis à atividade de aprendizagem e convidam à criatividade, colaboração, codescoberta 
e experimentação em ambientes acessíveis e não intimidadores. 

 

- Atividades de aprendizagem acessíveis: 
As atividades planeadas por exemplo para incorporar o jogo intencional (gaming) oferecem baixas barreiras à entrada e 
incentivam a expressão criativa de ideias, ao mesmo tempo que envolvem os alunos em conteúdos complexos e difíceis. No 

jogo temático o desejo dos alunos de desenhar e de criar motiva a curiosidade e fomenta uma sensação de pertença à medida 
que aprendem uns com os outros, sendo encorajados a pensar de formas divergentes. Através dos modelos de exploração e 
descoberta, os alunos reconhecem o currículo em todo o lado, desenvolvendo melhor as suas competências de trabalho em 

equipa na resolução dos problemas e desafios do mundo real. 

https://uia-initiative.eu/en/uia-cities/aveiro


 

 13 

 

- Experiências educativas que incluem abordagens interdisciplinares: 
As abordagens interdisciplinares ajudam a entender a relevância do currículo na realidade e na vida e entender o seu valor 
na abordagem de questões que melhoram a nossa própria vida e a vida dos outros. Os temas interdisciplinares também 

potenciam abordagens educativas mais consistentes e relevantes sobre aspetos culturais e do património local. 
 

- Estratégias que promovem a diversidade e a igualdade de oportunidades através de imagens e ambientes sociais e culturais: 
A pesquisa mostra que a exposição repetida a imagens, temas e ideias afetam as crenças, comportamentos e atitudes das 

pessoas (Handelsman  &  Sakraney,2015). A utilização de recursos pedagógicos baseados em STEAM e atividades desportivas, 
servem como estratégia para esta finalidade. Os media, os criadores de jogos, de brinquedos e as profissões ligadas à STEAM 
e ao desporto, entre outros, refletem socialmente pela positiva questões de diversidade racial, cultural e de género, bem 
como o valor social dos profissionais e das profissões dessas áreas. Estas imagens contrariam preconceitos históricos que 

impediram a plena participação de certos grupos de indivíduos na educação, em percursos profissionais ou noutros setores 
sociais. Estas estratégias reforçam a crença entre todos os alunos de que estão capacitados para entender e moldar o mundo 
através da escola e do currículo. 
 

Para que possamos atuar junto de e com os nossos alunos nas intenções supramencionadas, cumpre 

operacionalizar a mudança em torno de outros grandes níveis de intervenção: 

1. Criação de novas disciplinas / Áreas Disciplinares em torno da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte, 
Matemática e Comunicação (STEAM + C) a partir da mobilização de Aprendizagens Essenciais das disciplinas 

da Matriz curricular base, lecionadas pelos docentes do grupo de recrutamento de origem dessas A.E.. Uma 

no primeiro Ciclo (CETMAC); duas nos 2º e 3º Ciclos (CETMAC1 e CETMAC2) e uma no Curso Profissional (Eu 
e o Mundo do Trabalho). A planificação curricular terá na sua base a aprendizagem pela resolução de 

problemas, implementando o modelo de avaliação pedagógica preparado pelo AEJE no âmbito da oficina de 

Formação do Projeto MAIA; 
2. Implementação de um ciclo processual de trabalho em Sala de Aula que privilegie a avaliação formativa, o 

feedback contínuo, valorizando as aprendizagens através destes e de relatórios intermédios de avaliação 

descritiva e qualitativa; 

3. Implementação de um modelo de trabalho entre docentes que assegure a articulação das Aprendizagens 
Essenciais das disciplinas da matriz curricular base com vista a melhoria da qualidade das aprendizagens 

e da qualidade do sucesso. 
 

Para além dos níveis de intervenção acima descritos, torna-se imprescindível para a concretização desta 
mudança:  

• Uma organização do semanário horário que coloque como tempo mínimo de 90 minutos para atividades 

de sala de aula em qualquer disciplina; 
• Que a criação destas disciplinas implique novas dinâmicas ao nível dos cursos profissionais com vista à 

valorização de áreas de comunicação e inserção no mundo do trabalho. 

• O Funcionamento de várias disciplinas em regime semestral, de acordo com as matrizes apresentadas. 
 

4. Esta proposta de Plano de alteração das matrizes curriculares decorre da motivação, estudo, investigação e 

apresentação de propostas de solução realizados pelos elementos do Conselho Pedagógico do Agrupamento, em 
particular pelos coordenadores dos Departamentos das Áreas Curriculares. Está assegurado, por essa via, ou 

pelos docentes em quem eles delegarem, em articulação com a direção do AEJE, a constituição das equipas 

pedagógicas que irão desenvolver o projeto. Há uma forte motivação nos departamentos curriculares para serem 
atores nestes processos. Considera-se, pois, total o envolvimento dos departamentos curriculares e por 

consequência do corpo docente que fizer parte destas equipas pedagógicas. 
 

5. As propostas das matrizes curriculares que constam de seguida, para o 1º, 2º e 3º Ciclos EB e para um curso 

profissional, implicam a criação das novas disciplinas / área disciplinar, fazendo parte integrante da respetivas 
matrizes têm implícitos e a isso  obrigam o AEJE, quanto à criação de um conjunto de documentos curriculares 

próprios, onde estejam plasmados as aprendizagens, os conhecimentos, as metodologias, as competências, entre 
outros, necessários ao planeamento, programação e operacionalização e avaliação destas novas disciplinas. 
 

6. Ainda no que respeita à avaliação, está prevista a implementação do Projeto de Intervenção elaborado no âmbito 
da formação do Projeto MAIA, pelo que, haverá documentos reguladores, (onde está englobado um Manual) 

revestindo-se de caraterísticas muito próprias e pensadas para este modelo de gestão curricular, em particular 

das novas disciplinas. 
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7. 1 – Ensino Básico: 

1.1– 1º ciclo 

 

a) Preconiza-se a redistribuição da carga horária do 1º ciclo do ensino básico com vista à criação da nova 

disciplina CTEMAC - Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática, Arte e Comunicação num forte 
investimento na definição de um caminho próprio para o reforço da identidade de Agrupamento 

Bilingue. O Agrupamento tem forte tradição na implementação do ensino bilingue no 1º e 2º ciclos, 

tendo feito parte do projeto do Ministério da Educação durante alguns anos. Alguns dos docentes do 

AEJE têm formação específica na área e desenvolveram a metodologia em anos anteriores. Acresce a 
necessidade identificada de fazer um percurso integrado de aprendizagem da Língua Inglesa, 

atendendo às questões de insucesso e anulação da disciplina no início do ensino secundário, as quais 

se tornaram particularmente evidentes nos anos letivos de 2017/2018, 2018/2019 com consequências 
no presente ano letivo.  

b) Este trabalho de lecionação conta com a colaboração dos professores estagiários da Universidade de 

Lleida, Espanha que fazem parte da sua formação no nosso Agrupamento no âmbito do ensino do Inglês 
ao 1º ciclo, sob a responsabilidade do professor titular de turma e sob a orientação dos professores 

tutores do AEJE e da Universidade referida. 

c) A carga letiva das disciplinas será reorientada para a realização de atividades que integram diferentes 
saberes e aprendizagens essenciais com recurso quer ao trabalho de equipa, quer à avaliação formativa 

/ pedagógica com recurso ao feedback de qualidade. 

d) As atividades serão realizadas em articulação com os professores do grupo 120, preparando-se a 
metodologia para a lecionação dos conteúdos de 3º e de 4º anos segundo a disciplina CTEMAC- Ciência, 

Tecnologia, Engenharia, Matemática, Arte e Comunicação. 

e) Prevê-se que duas turmas de 1º ano da Escola Básica nº 2 de São Bernardo integrem esta nova 
disciplina, com os recursos humanos disponíveis no AEJE, conforme foi referenciado em a). 

 

Matriz curricular 1º ciclo 

 

Componentes do currículo 

Carga horária semanal (minutos) 

1º e 2º anos 3º e 4º anos 

Dec.-Lei 

55/2018 
Proposta PI 

Dec.-Lei 

55/2018 
Proposta PI 

Português 

C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

es
en

vo
lv

im
en

to
 

T
IC

 

7 horas 
7 horas 
3 horas 

7 horas 7 horas 
7 horas 
3 horas 

7 horas 

Matemática 5 horas 5 horas 

Estudo do Meio 2 horas 2 horas 

Educação Artística (Artes Visuais, Expressão 

Dramática/Teatro, Dança e Música) i) 5 horas 1 hora 5 horas 2 horas 

Educação Física i) 

Apoio ao Estudo 
3 horas 

1 hora 
1 hora 

-- 

Oferta Complementar 1 hora 1 hora 

Inglês --  2 horas -- 

CTEMAC j) -- 8 horas -- 8 horas 

Total 25 horas 25 horas 25 horas 25 horas 

Educação Moral e Religiosa 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 
i) Nos 1º e 2º Anos cada uma destas Áreas funciona num dos semestres 

j) Mobilizam para CTEMAC as áreas de Matemática, Estudo do Meio, Educação Artística, Oferta Complementar e Apoio ao Estudo. As áreas de 

Conhecimento mantêm-se todas nas áreas de origem. Tendo por base o esquema de Áreas de Competências constantes no documento do 

Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, convoca-se para esta área o desenvolvimento de Capacidades e Atitudes circunstanciadas 

às temáticas que decidam abordar, através de práticas essenciais de aprendizagem / estratégias direcionadas particularmente para as 

seguintes áreas de competência do Perfil do Aluno: Linguagem e Textos, Informação e Comunicação, Resolução de Problemas, Pensamento 

Criativo, Relacionamento Interpessoal, Autonomia, Ambiente, Sensibilidade Estética e Artística, Saber Técnico e Tecnológico. 
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1.2 - 2º Ciclo 

a) A criação de duas novas disciplinas ao nível do 2º ciclo denominadas CTEMAC1 e 2- Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, Matemática, Arte e Comunicação pretende dotar os alunos de conhecimentos e capacidades 
na área da comunicação direcionados para a vida real, criando rotinas de escrita/produção oral que 

favoreçam o desempenho do aluno e colocar em evidência o valor da comunicação presencial/online no 

desenvolvimento funcional do aluno. Propomos um processo que integre as Aprendizagens Essenciais 

com origem em grupos de disciplinas que sejam promotoras do trabalho em equipa e de projeto, 
através de atividades baseadas na resolução de problemas e em que a agregação dos vários saberes se 

torna nuclear.  

Embora as disciplinas funcionem ao longo do Ano Letivo, ambas funcionam autonomamente de um 
semestre para o outro porque: 

- Agregam Aprendizagens Essenciais de disciplinas diferentes, trabalhando os docentes em par 

pedagógico, em duas turmas do 5º ano da Escola nº 2 de São Bernardo;  
- Para além disso uma das disciplinas tem carga horária diferente do 1º para o 2º Semestre. 

b) As turmas manterão o modelo preconizado no AEJE quanto ao Projeto de Turma e quanto ao 

envolvimento das disciplinas de TIC e de Cidadania, ampliando o conceito de trabalho ao nível das 
Aprendizagens Essenciais das diferentes disciplinas. 

Matriz curricular 2º ciclo 

Componentes do currículo 

Carga horária semanal (minutos) 

5º ano 6º ano 2º Ciclo 

Dec.-Lei 
55/2018 

Proposta 
PI 

Dec.-Lei 
55/2018 

Proposta 
PI 

Dec.-Lei 
55/2018 

Proposta 
PI 

Áreas Disciplinares / Disciplinas  

Língua e Estudos Sociais 525 405 525 405 1050 810 

Português  180  180  360 

Inglês  90  90  180 

História e Geografia de Portugal  90  90  180 

Cidadania e Desenvolvimento j)  45  45  90 

Matemática e Ciências 350 270 350 270 700 540 

Matemática  180  180  360 

Ciências Naturais  90  90  180 

Educação Artística e Tecnológica 325 180 325 180 650 360 

Educação Visual j)  45  45  90 

Educação Tecnológica j)  45  45  90 

Educação Musical j)  45  45  90 

Tecnologias de Informação e Comunicação j)  45  45  90 

Educação Física 150 90 150 90 300 180 

Novas Disciplinas -- 405 -- 405 -- 810 

CTEMAC 1 i) k)  225  225  450 

CTEMAC 2 i) l)  180  180  360 

Total 1350 1350 1350 1350 2700 2700 

Comp. Educ. Artística j)  45  45  90 

Oferta Complementar j)  45  45  90 

EMRC  45  45  90 
i) A conjugação dos pares pedagógicos em cada uma das disciplinas é vista semestralmente em função dos docentes do Conselho de Turma 

das disciplinas que mobilizam as aprendizagens essenciais para as novas disciplinas. Uma das disciplinas tem como base 225 minutos 
semanais que na prática se traduzirá em ter 270 minutos num dos semestres e 180 minutos no outro semestre. 

j) Cada uma destas disciplinas funciona separadamente num dos semestres com a carga semanal de 90 minutos 
k) Mobilizam para CTEMAC 1 as áreas de Inglês, Matemática, Educação Tecnológica, Educação Musical e Educação Física. As áreas de 

Conhecimento mantêm-se todas nas áreas de origem. Tendo por base o esquema de Áreas de Competências constantes no documento 
do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, convoca-se para esta disciplina o desenvolvimento de Capacidades e Atitudes 
circunstanciadas às temáticas que decidam abordar, através de práticas essenciais de aprendizagem / estratégias direcionadas 
particularmente para as seguintes áreas de competência do Perfil do Aluno: Linguagem e Textos, Informação e Comunicação, Resolução 
de Problemas, Pensamento Criativo, Relacionamento Interpessoal, Autonomia, Ambiente, Sensibilidade Estética e Artística, Saber Técnico 
e Tecnológico 

l) Mobilizam para CTEMAC 2 as áreas de Português, HGP, Ciências Naturais, e Educação Visual. As áreas de Conhecimento mantêm-se todas 
nas áreas de origem. Tendo por base o esquema de Áreas de Competências constantes no documento do Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória, convoca-se para esta disciplina o desenvolvimento de Capacidades e Atitudes circunstanciadas às temáticas 
que decidam abordar, através de práticas essenciais de aprendizagem / estratégias direcionadas particularmente para as seguintes 
áreas de competência do Perfil do Aluno: Linguagem e Textos, Informação e Comunicação, Resolução de Problemas, Pensamento Criativo, 
Relacionamento Interpessoal, Autonomia, Ambiente, Sensibilidade Estética e Artística, Saber Técnico e Tecnológico.  
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1.3 – 3º Ciclo 
a)  A criação de duas novas disciplinas ao nível do 3º ciclo denominadas CTEMAC1 e 2- Ciência, Tecnologia, 
Engenharia, Matemática, Arte e Comunicação pretende dotar os alunos de conhecimentos e capacidades 
na área da comunicação direcionados para a vida real, criando rotinas de escrita/produção oral que 
favoreçam o desempenho do aluno e colocar em evidência o valor da comunicação presencial/online no 
desenvolvimento funcional do aluno. Propomos um processo que integre as Aprendizagens Essenciais com 
origem em grupos de disciplinas que sejam promotoras do trabalho em equipa e de projeto, através de 
atividades baseadas na resolução de problemas e em que a agregação dos vários saberes se torna nuclear.  
Embora as disciplinas funcionem ao longo do Ano Letivo, ambas funcionam autonomamente de um 

semestre para o outro porque: 
- Agregam Aprendizagens Essenciais de disciplinas diferentes, trabalhando os docentes em par 

pedagógico, em duas turmas do 7º ano da Escola Secundária José Estêvão;  
- para além disso uma das disciplinas tem carga horária diferente do 1º para o 2º Semestre. 

b)  As turmas manterão o modelo preconizado no AEJE quanto ao Projeto de Turma e quanto ao 
envolvimento das disciplinas de TIC e de Cidadania, ampliando o conceito de trabalho ao nível das 
Aprendizagens Essenciais das diferentes disciplinas. 

Matriz curricular 3º ciclo 

Componentes do currículo 

Carga horária semanal (minutos) 

7º ano 8º ano 9º ano 3º Ciclo 

Dec.-Lei 

55/2018 

Proposta 

PI 

Dec.-Lei 

55/2018 

Proposta 

PI 

Dec.-Lei 

55/2018 

Proposta 

PI 

Dec.-Lei 

55/2018 

Proposta 

PI 

Áreas disciplinares/Disciplinas:    

Português m) 200 135 200 135 200 135 600 405 

Línguas estrangeiras 250 180 250 180 250 180 750 540 

Inglês  90  90  90   

Língua Estrangeira II  90  90  90   

Ciências Sociais e Humanas 275 180 225 180 225 225 725 485 

História j)  90  45  90   

Geografia j)  45  90  90   

Cidadania e Desenvolvimento j)  45  45  45   

Matemática m) 200 135 200 135 200 135 600 405 

Ciências Físico-Naturais 250 180 300 180 300 180  540 

Ciências Naturais  90  90  90   

Físico-Química   90  90  90   

Educação Artística e Tecnológica.... 175 135 175 135 175 135 525 405 

Educação Visual j)  45  45  45   

Comp. Educ. Artística j)  45  45  45  135 

TIC j)  45  45  45   

Educação Física 150 90 150 135 150 135 450 360 

Novas Disciplinas -- 465 -- 425 -- 375  1265 

CTEMAC 1 i) k)  240  245  195   

CTEMAC 2 i) l)  225  180  180   

Total 1500 1500 1500 1500 1500 1500 4500 4500 

Oferta Complementar j)  45  45  45  135 

EMRC j)  45  45  45  135 
i) A conjugação dos pares pedagógicos em cada uma das disciplinas é vista semestralmente em função dos docentes do Conselho de Turma das 

disciplinas que mobilizam as aprendizagens essenciais para as novas disciplinas. Quando a disciplina tem como base 225 a 245 minutos semanais, 
na prática traduzir-se-á em ter 270 minutos num dos semestres e 180 no outro. Os ajustamentos dos minutos sobrantes aos múltiplos de 45 será 
utilizado na disciplina 1 em saídas de campo devidamente programadas, fora do semanário / horário das turmas, para perfazer esses tempos.  

j) Cada uma destas disciplinas funciona separadamente num dos semestres com a carga semanal de 90 minutos, quando no ano de escolaridade a 
matriz contempla 45 minutos semanais. 

k) Mobilizam para CTEMAC 1 as Línguas Estrangeiras I e II, Matemática, Ciências Físico-Químicas, TIC e Educação Física. As áreas de Conhecimento 
mantêm-se todas nas áreas de origem. Tendo por base o esquema de Áreas de Competências constantes no documento do Perfil do Aluno à Saída 
da Escolaridade Obrigatória, convoca-se para esta disciplina o desenvolvimento de Capacidades e Atitudes circunstanciadas às temáticas que 
decidam abordar, através de práticas essenciais de aprendizagem / estratégias direcionadas particularmente para as seguintes áreas de 
competência do Perfil do Aluno: Linguagem e Textos, Informação e Comunicação, Resolução de Problemas, Pensamento Criativo, Relacionamento 
Interpessoal, Autonomia, Ambiente, Sensibilidade Estética e Artística, Saber Técnico e Tecnológico. 

l) Mobilizam para CTEMAC 2 as áreas de Português, História, Geografia, Ciências Naturais e Educação Visual. As áreas de Conhecimento mantêm-se 

todas nas áreas de origem. Tendo por base o esquema de Áreas de Competências constantes no documento do Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, convoca-se para esta disciplina o desenvolvimento de Capacidades e Atitudes circunstanciadas às temáticas que decidam 

abordar, através de práticas essenciais de aprendizagem / estratégias direcionadas particularmente para as seguintes áreas de competência do 

Perfil do Aluno: Linguagem e Textos, Informação e Comunicação, Resolução de Problemas, Pensamento Criativo, Relacionamento Interpessoal, 

Autonomia, Ambiente, Sensibilidade Estética e Artística, Saber Técnico e Tecnológico. 

m) As disciplinas com carga semanal de 135 minutos funcionam num semestre com 90 minutos e no outro com 180 minutos, correspondendo o 

semestre de menor carga letiva semanal ao de maior carga letiva em CETMAC.  
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2 – Cursos profissionais 

 

Tendo o AEJE optado por avançar apenas com um Cursos Profissional, importa clarificar ainda que 

resumidamente, as razões para a seleção deste Curso e não de outro. Assim, a escolha do Curso de 

Desporto para iniciar este Plano de Inovação fundamenta-se em quatro situações distintas e 

complementares, a saber: 
a) O perfil dos alunos que selecionam o curso como primeira opção os quais revelam dificuldades 

acrescidas nas aulas das disciplinas de cariz mais teórico, mormente no que respeita a aspetos 

comportamentais e de gestão curricular de sala de aula; 

b) O facto de os candidatos a este curso perfazerem uma turma completa, sendo possível o trabalho de 

um Conselho de Turma coeso e focado; 
c) O diretor do curso, simultaneamente coordenador de departamento e professor destes alunos, ter sido 

um elemento fulcral na elaboração do Plano, apresentando propostas de inovação e voluntariando-se 

para avançar com esta turma no próximo ano letivo; 

d) Por último, mas não menos importante, atendendo à escala do AEJE, atendendo à necessidade de 

consolidação de uma metodologia de trabalho que ainda não é intrínseca a todo o corpo docente, 
propõe-se como início de percurso, o curso profissional de desporto. 

 
“Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a 
ver o mundo pela magia da nossa palavra. 

O professor, assim, não morre jamais...” 
(Rubem Alves,1994, p. 4) 

 
A vida da Escola do século XXI andará indelevelmente aliada ao mundo para o qual queremos preparar as nossas 

crianças e os nossos jovens. Termos uma Escola fechada ao que à sua volta se desenvolve, será votar a sua 
comunidade educativa a um eterno fazer de conta que se ensina e fazer de conta que se aprende. De facto, 

constatamos diariamente no terreno que esta escola do ontem, (do século XIX) que procura formar jovens no século 
XXI do tempo presente e a prepará-los para os desafios de amanhã, sofre de anacronismos que urge reparar. Esta 

transformação/reparação, no nosso ponto de vista, deve iniciar-se dentro da sala de aula e levar esta para o Mundo. 
Melhor, o Mundo deve constituir-se como uma Sala de Aula com desafios permanentes aos alunos; que os impele ao 

questionamento, ao raciocínio, a olhar para os obstáculos com fontes de motivação para se chegar às soluções 

brilhantes e fomentadoras de um mundo melhor. A premência de abertura da sala de aula de e para o mundo, da 
construção de um currículo ajustado e ajustável às necessidades dos alunos e da sua preparação para o mundo de 

trabalho e de empregos; de desenvolvimento de competências fundamentais para o trabalho de equipa, para a 
comunicação, para o rigor e excelência devem impulsionar os professores a serem ousados e a apostarem em 

projetos consentâneos com o que fará sentido para cada um dos alunos, de acordo com o seu contexto e com a sua 
realidade. (In: Orvalho e Leite, 2018). A criação de uma nova disciplina que vai sedimentar a sua conceção nos 

conteúdos e saberes de algumas das disciplinas as áreas gerais e científica do Cursos Profissional de Desporto 
fundamenta-se na premência de abertura da sala de aula de e para o mundo, da construção de um currículo ajustado 

e ajustável às necessidades dos alunos e da sua preparação para o mundo de trabalho e de empregos; de 

desenvolvimento de competências fundamentais para o trabalho de equipa, para a comunicação, para o rigor e 
excelência devem impulsionar os professores a serem ousados e a apostarem em projetos consentâneos com o que 

fará sentido para cada um dos alunos, de acordo com o seu contexto e com a sua realidade. Dar a possibilidade de 
fazer do Mundo a sala de aula, interligando saberes, promovendo competências necessárias ao contexto de trabalho 

num mundo onde a opção “emprego para a vida”, não existe, orientar e facilitar aos alunos os meios que lhes 
permitam sobreviver nesse mesmo mundo, reveste-se de crucial importância para a criação desta nova disciplina. 

Por outro lado, o grau de maturidade, de cumprimento de regras, de conhecimento de técnicas, e da práxis diária, 
aliada ao saber estar, à capacidade de adaptação, à maleabilidade, à versatilidade exige que o trabalho dos alunos 

dos alunos do Curso Profissional seja focado, desde o primeiro dia nas vertentes supra identificadas. A existência de 

uma disciplina como a que estamos a propor, que agregue por si só, trabalho nestas dimensões irá permitir aos 
alunos um desenvolvimento consentâneo com as exigências do Mundo em constante mutação. Pelo exposto, 

facilmente se conclui pela análise da matriz curricular do Curso de Desporto, organizada em módulos, que esta não 
dá uma resposta holística, fundamentada, suficientemente agregadora de saberes de várias disciplinas no respeito 

pelos princípios do STEAM e da metodologia de trabalho de Projeto Integrador. Daí que tenhamos tidos a necessidade 
de interligar saberes, aprendizagens, conteúdos, numa perspetiva multidisciplinar, mas lata e motivadora que 
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prepare os alunos para o Mundo diferente, onde eles estejam e sejam suficientemente capazes de serem cidadãos 
interventivos que contribuem para a construção de um País melhor. A organização base desta nova disciplina contará 

com horas dos módulos das disciplinas que compõem apenas a matriz científica e sócio cultural do Curso de Desporto. 
O maior número de horas que se propõe envolver na nova disciplina está agregado às disciplinas da componente 

sociocultural que é comum à matriz de todos os cursos. Os conteúdos e as aprendizagens das disciplinas com horas 
dedicadas à nova disciplina serão trabalhados nas disciplinas de origem. As práticas de aprendizagem e o saber posto 

em ação decorrentes das aprendizagens e conteúdos das disciplinas de origem serão desenvolvidos na nova disciplina, 
com recurso às metodologias já elencadas privilegiadas nos cursos profissionais, não havendo por consequência no 

comprometimento do perfil profissional do curso, pelo contrário. A opção por uma nova disciplina com este cariz e 

abrangência visa robustecer o caráter profissionalizante do curso. Por outro lado, apesar do caráter maleável e 
flexível da gestão do currículo dentro dos Cursos Profissionais, a sua organização disciplinar e modular nem 

sempre abona em favor de realização de um trabalho consistente e suficientemente robusto no âmbito de uma 

gestão de sala de aula agregadora de saberes diferenciados e que façam sentido para os alunos, agregadores 
de diferentes aprendizagens das diferentes disciplinas.  

 
Uma análise mais superficial poderia levar-nos a concluir que a organização modular do curso profissional seria 
garante, de per si para dar resposta à necessidade elencada no PI. Desde logo, pelo facto não ser possível uma gestão 

flexível dessa mesma organização modular superior a 25% tal não seria verdade. De facto, segundo alguns autores 
não basta a organização dos cursos profissionais ser feita por módulos, porque os professores apenas transferem 

para dentro da sala de aula do ensino profissional a prática pedagógica ligada à sala de aula tradicional, reproduzindo 
o modelo, aculturando e . Se tal não acontecesse a taxa de sucesso do ensino profissional seria de 100% e não haveria 

alunos com módulos em atraso. Como refere Fullan (1991:201) “sem uma radical reculturação da escola enquanto 

instituição, poucos novos modos de ensinar e aprender há que esperar”. A cultura tradicional é muito difícil de alterar, 
sendo, em alguns casos um caminho inseguro que muitos não desejam sequer arriscar. Para Hargreaves (1996), 

citado por Bolívar (2003, p. 302), em vez de se assistir a uma reestruturação da organização da escola (o que seria 
de esperar com o aparecimento de novos actores, como, coordenadores das NO, directores de curso, coordenadores 

de PAP, acompanhantes de estágios e da FCT, …) assiste-se, antes, à enculturação (das convicções, dos valores, das 
formas de trabalho docente, das suas práxis,…) tradicionais, confirmando a afirmação que não se pode mudar a 

cultura de ensino e de aprendizagem por decreto (Orvalho e Alonso, 2009) O que queremos, portanto, e como bem 
consubstancia também a literatura e já anteriormente explicitámos, é abrir caminho a um sistema de ensino 

aprendizagem no curso profissional onde tenhamos professores com uma visão de futuro – professor líder, motivador, 

facilitador – capazes de apresentarem uma proposta de currículo aberta, de a compartilhar com os alunos, e através 
de uma interacção flexível, activa e construtiva, mobilizar vontades, despertar a criatividade, a imaginação, a reflexão 

para negociar o melhor caminho para que todos possam atingir as metas propostas (Orvalho e Alonso, 2009). É este 
o paradigma que nos propomos ajudar a alterar pela criação desta nova disciplina. Em súmula: 

Atentando no conteúdo do Perfil dos Alunos à Saída do Ensino Secundário, no perfil dos alunos que anualmente 

procuram a nossa oferta formativa ao nível dos Cursos Profissionais do AEJE, se analisarmos com atenção e 
pormenorizadamente a sociedade onde nos inserimos, reconhecemos a necessidade de organizar as novas 

disciplinas que configurem não só um perfil de formação mais virado para a parte prática dos cursos 

profissionais, mais consentâneo com o saber em ação das aprendizagens essenciais alavancado num percurso 
de trabalho de projeto e de equipa. Reafirma-se uma vez mais que as medidas que pretendemos trabalhar 

centram-se na criação de uma nova disciplina no Curso de Técnico de Desporto, a partir do próximo ano letivo, 

denominada EU E O MUNDO DO TRABALHO, na qual se preconiza que o aluno deve ser capaz de construir 

pensamento sobre o seu eu e a forma como perspetiva o seu futuro pessoal e profissional: a sua missão, 
a sua visão e os seus objetivos enquanto discente de um curso profissional integrado numa escola e no 

mundo do trabalho desde o 1º ano de cada curso. A disciplina será lecionada pelos docentes do 

Agrupamento que detenham competência científica e pedagógica aliada a um perfil que se baseie na 

implementação da metodologia de trabalho de equipa, baseada em STEAM, e na concretização de desafios 

colocados. Os desafios devem constituir oportunidades do aluno se conhecer a si próprio. Um terço das 
aulas onde se inclui a apresentação do resultado dos trabalhos desenvolvidos, deve ser em contexto de 

comunicação em língua inglesa, com recurso ao docente da turma que leciona inglês ao primeiro ano do curso, 

do grupo de recrutamento 330 e que esteja ao serviço no AEJE.   Os temas base da disciplina (a desenvolver ao 

longo dos três anos) são os seguintes:  
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1. Marketing pessoal 
2. Comunicação oral e escrita, argumentação e assertividade 

3. Inteligência emocional 

4. Gestão de projetos 

5. Empreendedorismo e mundo do trabalho 

6. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
 

Matriz Ensino Profissional - Técnico de Desporto 

 

Componentes do currículo 

Carga horária semanal (horas) 

1º ano 2º ano 3º ano 

Dec.-Lei 
55/2018 

Proposta 
PI 

Dec.-Lei 
55/2018 

Proposta 
PI 

Dec.-Lei 
55/2018 

Proposta 
PI 

Sociocultural: 

C
id

a
d
a
n
ia

 e
 D

es
en

vo
lv

im
en

to
 

      

     Português 100 50 120 60 100 50 

     Língua Estrangeira I, II ou III 100 50 50 25 70 35 

     Área de Integração i) 75 25 95 0 50 0 

     TIC i) 100 25 -- -- -- -- 

     Educação Física i) 50 25 50 25 40 20 

Científica:       

    Psicologia  100 50 -- -- -- -- 

    Matemática 100 50 100 50 -- -- 

    Estudo do Movimento i) -- -- 100 25 100 25 

Tecnológica:       
    Introdução ao Desporto 100 100 125 125 -- -- 

    Animação e lazer 50 50 50 50 -- -- 

    Práticas desportivas 100 100 150 150 100 100 

    Práticas de Fitness, Recreação e 
Lazer 

200 200 200 200 125 125 

Formação em contexto de trabalho 100 100 100 100 400 400 
Eu e o Mundo do trabalho 

-- 
350 

(29,8%) 
-- 

330 
(28,9%) 

 
230 

(23,4%) 
Total  1175 1175 1140 1140 985 985 

EMRC   45  45  45 

i) Cada uma destas disciplinas funciona separadamente num dos semestres com a carga semanal de 90 minutos, quando no ano do curso a 

matriz contempla 45 minutos semanais 
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- Planeamento, Avaliação, Classificação e Reporte 

Numa perspetiva integradora e interdisciplinar do currículo, será concebida uma planificação única 

referente às matrizes curriculares propostas, de acordo com cada ano de escolaridade, das quais será extraída 

a planificação própria de cada uma das disciplinas. A visão do planeamento integrado permite incluir de forma 

sistematizada todas as vertentes presentes nos documentos das Aprendizagens Essenciais, dotando e 

evidenciando em cada uma das disciplinas o seu compromisso para as aprendizagens.  

A avaliação, decorrendo autonomamente em cada uma das disciplinas, até porque é um processo contínuo, 

não deixa de estar sob uma gestão integradora do currículo, garantindo-se ao nível do conselho de turma (com 

reporte aos departamentos curriculares) a cobertura de todos os aspetos subjacentes às Aprendizagens 

Essenciais. Quer a verificação destas, em termos de instrumentos de avaliação próprios em cada uma das 

disciplinas e instrumentos de avaliação comuns que podem servir mais do que uma disciplina, quer a prestação 

de contas a encarregados de educação, órgãos internos e demais entidades estão assim asseguradas. A visão 

integrada do currículo permitirá ainda, nas fases de reporte intermédio ou avaliação sumativa, compreender 

melhor os resultados das aprendizagens em cada uma das disciplinas. 

Importa reforçar que constituição dos Conselhos de Turma nas matrizes propostas mantêm o número de 

horas letivas e os docentes dos mesmos grupos de recrutamento que seriam necessários nas matrizes 

curriculares inscritas do DL 55/2018. 

 

 - Funcionamento das disciplinas em regime semestral  

 

Como ficou devidamente clarificado nas matrizes apresentadas anteriormente neste Plano de Inovação, as 

disciplinas que constam devidamente assinaladas, com alínea i) na matriz do 1º Ciclo e Curso Profissional e j) 

nas restantes matrizes, irão funcionar em regime semestral. Aos alunos, pais e encarregados de educação serão 

prestados os devidos esclarecimentos e ser-lhe-á dado o necessário feedback para um acompanhamento das 

aprendizagens feitas pelos alunos, para além da classificação final e semestral das mesmas. 

. 

 

b) Organização do calendário escolar 

 

Quanto à organização do Calendário Escolar, a Portaria n.º 181/2019 de 11 de junho torna possível aos 
agrupamentos de escolas uma maior abrangência no desenvolvimento da sua autonomia e flexibilização 

curricular, podendo mobilizar para tal, várias componentes organizativas, desde a organização das matrizes 

curriculares, dos grupos-turma, do funcionamento das disciplinas, dos momentos de avaliação, entre outras, 

desde que implementem uma gestão flexível do currículo acima dos 25%. 

  
No ano letivo 2018/2019, para aplicação dos Decretos Lei nº 55/2018 e nº 54/2018 ambos de 6/07, o 

Agrupamento de Escolas José Estêvão, em decisões tomadas pelo Conselho Pedagógico, definiu um conjunto 

de metodologias e critérios de avaliação que pretenderam incrementar uma mudança profunda no 

funcionamento das disciplinas e das salas de aula, no que diz respeito ao trabalho em sala de aula, aos 

instrumentos e modelo de avaliação aplicados, à diferenciação pedagógica necessária e uma maior 
proximidade às necessidades de aprendizagem dos alunos. No final daquele ano letivo, na avaliação do trabalho 

realizado nesse âmbito, conclui-se por uma necessidade em termos de instalações físicas e outra em termos 

organizacionais ao seguinte: 

  

1 – Atendendo a que as dinâmicas de trabalho em equipa em sala de aula ocupam um parte muito 

significativa do ano letivo, torna-se necessário que as salas de aula estejam dimensionadas para facilitar 
esse trabalho, tornando-se impraticável (dada a frequência), quer pelo ruído quer pelo tempo que ocupa, 
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estarem  os alunos sempre nas várias salas e várias disciplinas a reorganizar o mobiliário dentro de sala 

de aula. 
  

2- As dinâmicas de trabalho em equipa em sala de aula prolongam-se por diversas aulas, sendo 

difícil aos docentes fazerem as planificações das atividades para períodos curtos, tornando-se também 

difícil aos próprios alunos executarem, nesses períodos, o ciclo das tarefas que envolvem cada trabalho 

em equipa. Foi praticamente impossível implementar-se esta dinâmica de sala de aula no 3º período letivo 
de 2018/2019, atendendo ao reduzido número de semanas que o período teve. 

  

Desta avaliação, entendeu o Conselho Pedagógico, bem como a Direção do Agrupamento, serem criadas 

as condições para que as dinâmicas de trabalho em equipa, que têm o ponderação de 25% na avaliação dos 

alunos e contribuem com pelo menos idêntico significado para  a tipologia de trabalho em sala de aula em 

todas as disciplinas, consolidarem a sua implementação e sistematização no ano letivo 2019/2020 nos 
1º,2º,3º,5º,6º,7º,8º,10º e 11º anos de escolaridade de todas as turmas do Agrupamento de Escolas José 

Estêvão. Neste sentido, optou-se por: 

  

1. Colocar pelo menos 40% das salas de aula da tipologia “Sala Normal”, com organização fixa do 

mobiliário para Trabalho em Equipa e organizar os horários que permitam aos docentes de todas as 
disciplinas das turmas dos anos de escolaridade em abrangidos, planear atempadamente, em função das 

salas, permitindo ainda implementar regime de rotatividade das turmas nessas salas em função do 

objetivo. 

  

2. Relativamente às duas salas que o Agrupamento disponibiliza da tipologia “Sala de Aula do 
Futuro”, garantir a sua máxima ocupação, ajustando a formação contínua necessária para que os docentes 

que nelas trabalharem poderem potenciar ao máximo os equipamentos aí disponibilizados. 

  

8. Uma vez que ficou demonstrado, das quebras impostas pela existência de três períodos letivos e pelos 

ciclos e tipos de avaliação que lhes estão inerentes e também no número de semanas normalmente 

associado ao 3º Período, haver um conjunto de fatores que dificultam substancialmente a 
implementação desta metodologia de trabalho com os alunos, estamos a solicitar que o Agrupamento 

de Escolas José Estêvão possa adaptar o calendário escolar para a organização do ano letivo 2020/2021 

em dois Semestres. 

 

Neste ano letivo, 2019/2020, foram patentes as dificuldades em potenciar o DAC em todas as turmas, 
designadamente pelos obstáculos e constrangimentos criados nas planificações pelas exigências da 

avaliação sumativa no final do 1º Período. O AEJE assinalou no dia 30 de janeiro o dia do DAC e foi patente 

a dificuldade e o sacrifício (extra letivo) para alunos e professores cumprirem com os seus objetivos e 

objetivos da turmas, atendendo às interrupções que influenciarem negativamente o ritmo, as prioridades 

e a própria motivação de alunos e professores. Todo corpo docente do Agrupamento está fortemente 
empenhado no desenvolvimento dos DAC e da sua flexibilização até aos 25%, necessitando que os intervalos 

de tempo sejam mais alargados para a realização de projetos interdisciplinares.  

  
A organização do ano letivo em dois semestres permitirá ao Agrupamento sistematizar metodologias 

de trabalho com os alunos que por esta via reforçam a diferenciação pedagógica, o aprofundamento do 

trabalho no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular, e a consolidação da flexibilização das matrizes 

curriculares em todas as disciplinas em função das necessidades de cada um dos alunos.  No decurso da 

reunião do Conselho Geral de 4 de maio pp, os representantes das associações de pais da Escola nº2 de 

São Bernardo e da Escola Secundária José Estêvão concordaram com o funcionamento e organização do 

ano letivo de 2020/2021 em dois semestres, de acordo com as justificações supra apresentadas neste 

mesmo documento. Relativamente à posição da autarquia ficou claro a seu parecer de concordância quanto 

à proposta de organização do ano letivo em dois semestres.  Este parecer de aprovação manifestado pelos 
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três elementos que fazem parte do Conselho Geral do AEJE e a disponibilidade manifestada pelo sr. Adjunto 

do sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (em 18 de junho de 2020),  em articular com o 

Agrupamento  soluções alternativas e concertadas para os alunos do AEJE sempre que o calendário escolar 

obrigue a diferenças no que respeita, por exemplo, ao serviço de refeições, transportes e AAF, numa 

perspetiva de boa prestação de serviço público e de assegurar todas as valências previstas na Delegação 

de competências que irá entrar em vigor no Concelho de Aveiro, em 1 de setembro pf, fazem-nos crer que 

todos rumamos para o sucesso deste Plano. A semestralização do ano letivo tem aprovados quatro 

momentos de reporte aos pais e encarregados de educação conjugados com dois momentos de caráter 

sumativo, coincidindo o último com o final do ano letivo.  

Com efeito, respeitando o número de dias e as datas a serem definidas em documento próprio pela Tutela 

e não prescindindo de eventuais retificações e/ou acomodações dos dias a incluir no calendário, propõe-
se como base de trabalho o início do 1º semestre coincidente com o início do próximo ano letivo e tendo 

o seu términus no final do mês de janeiro de 2021 ao qual se seguirá um período de interrupção letiva de 

3 a 4 dias nos quais serão feitas as reuniões de avaliação do primeiro momento de avaliação sumativa. A 

interrupção letiva de Natal será reduzida em igual número de dias necessários para a primeira interrupção 

entre janeiro de fevereiro de 2021, havendo, portanto, mais dias letivos em dezembro. O 2º semestre terá 

o seu início por altura de 4 ou 5 de fevereiro, havendo alteração de algumas disciplinas. Os momentos de 
reporte aos pais e encarregados de educação de 1º, 2º e 3º ciclos e secundário estão definidos de acordo 

com as seguintes propostas: 

 

a) 1º momento de reporte qualitativo será feito no final do mês de dezembro, através do uso das 

tecnologias aprovadas para o efeito no AEJE e enviado personalizadamente a cada pai e encarregado 
de educação; 

 

b) 2º momento coincide com o final do 1º semestre e constará de um reporte quantitativo e qualitativo 

individual para cada aluno, enviado personalizadamente a cada pai e encarregado de educação, usando 

as tecnologias aprovadas para o efeito no AEJE; 
 

c) 3º momento de reporte qualitativo será feito na interrupção da Páscoa, através do uso das tecnologias 

aprovadas para o efeito no AEJE e enviado personalizadamente a cada pai e encarregado de educação; 

 
d) 4º momento será coincidente com o final do ano letivo e terá dois tipos de reporte quantitativo e 

qualitativo, sendo usadas das tecnologias aprovadas para o efeito no AEJE e enviado 

personalizadamente a cada pai e encarregado de educação. 

 
O reporte da avaliação fornecido aos alunos, pais e encarregados de educação permitirá aos mesmos 

conhecerem o seu ponto de partida, o patamar de desenvolvimento nas aprendizagens, competências e nos 

conteúdos adquiridos. Permitindo-se-lhes, assim, posicionarem-se quanto às aprendizagens que lhes falta 

realizar, competências desenvolvidas e aquelas que lhes importa desenvolver, face à matriz curricular, no 
âmbito dos conhecimentos, capacidades e atitudes. 

 

Relativamente à avaliação dos cursos profissionais, sendo ela de caraterísticas modulares, manter-se-ão 

os quatro momentos de reporte aos pais e encarregados de educação como atrás ficou enunciado, podendo 
existir dois tipos de reporte quantitativo e qualitativo, sendo usadas tecnologias aprovadas para o efeito 

no AEJE e enviado personalizadamente a cada pai e encarregado de educação a documentação em uso e 

devidamente aprovada para o efeito. 
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IV – Plano de formação 
Áreas prioritárias para a formação no Agrupamento tendo por base o PI. 

 

O Agrupamento de Escolas José Estêvão acompanha o Plano de Formação do Centro de Formação da Associação 
de Escolas dos Concelhos de Aveiro e de Albergaria-a-Velha, para além das propostas internas de Plano de 

Formação que integram propostas para os docentes e para o pessoal não docente. No que a este Plano de 

Inovação diz respeito, existe um conjunto de docentes (coordenadores e membros do Conselho Pedagógico), 

que já se encontra neste momento a fazer e a dinamizar formação no âmbito do PROJETO MAIA – avaliação 

formativa que se pretende pôr em funcionamento através do Plano de Inovação, que irá conceber para ser 
posta em prática a partir do próximo ano letivo no âmbito da oficina que frequentam.  

Por outro lado, ainda no âmbito do Plano de Formação, em todos os ciclos de ensino, os docentes estão a 

frequentar ações de formação em áreas STEAM, decorrente do programa Aveiro STEAM City, que importa 

valorizar, encontrando enquadramento curricular para a sua implementação em sala de aula, como é o caso 

das disciplinas que se propõem. 

O AEJE tem ainda prestado particular atenção e tem proposto e realizado formação (como já ficou referenciado 
neste documento) nas áreas de gestão diferenciada de sala de aula e nas metodologias de lecionação em sala 

de aula do futuro, mantendo-se com este Plano de Inovação a necessidade de se aprofundarem metodologias 

e de se ultrapassarem as fragilidades que sabemos existirem. 

Para além do previamente enunciado, o AEJE integra o PLANO NACIONAL DAS ARTES, contribuindo este plano 

com as suas atividades formativas no geral para o enriquecimento da criação das diferentes disciplinas que 
aqui se propõem. 

Outro tanto se pode dizer das Bibliotecas Escolares do AEJE, as quais contribuirão com as suas ações de 

formação, particularmente ao nível da nova disciplina CTEMAC, para a ultrapassagem de dificuldades que 

sempre estão presentes nos momentos de inovação, mudança e consequente adaptação. 

O AEJE tem também vários projetos ERAMUS+ em curso, que terminam em 2021 e em 2022, envolvendo 
formação quer de professores quer de alunos e que estão diretamente ligados com a intervenção que se 

preconiza: o Projetos Smart Hands, STEAM Ahead, SWIRL, Change your Life with 4Cs e Scool-IT são exemplos 

disso.  
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V – Monitorização do plano  
 

A monitorização do Plano irá obedecer à metodologia do Projeto, estando as Tarefas, Resultados, Calendário, 

Responsáveis devidamente organizados. Ficam sujeitas a monitorização as seguintes Tarefas bem como o que 
está associado a cada uma: 

Tarefa 1: Definição dos Conselhos de Turma / Professores Titulares de Turma 

Tarefa 2: Seleção das Aprendizagens Essenciais a mobilizar nas novas disciplinas 

Tarefa 3: Planificação de todas as Disciplinas da Matriz Curricular com as novas disciplinas 

Tarefa 4: Instrumentos de gestão de Sala para dar cumprimento ao ciclo de funcionamento proposto na pág.7. 
Organização, desenvolvimento e Gestão de: 

T4.1 - Tarefas de Desempenho 

T4.2 – Portfólios 

T4.3 – Trabalho de Equipa 

T4.4 – Trabalho de Projeto 

T4.5 – Atividades de Experimentação / Experienciação 
T4.6 - Atividades de Produção Escrita 

T4.7 – Atividades de Produção Oral 

T4.8 – Debates 

T4.9 – Seminários 

T4.10 – Saídas de Campo 
T4.11 – Visitas de Estudo 

T4.12 – Testes 

Tarefa 5 – Formação dos docentes dos Conselhos de Turma / Professores Titulares de Turma: 

T5.1- Formação nas áreas STEAM 

T5.2 – Formação na criação, desenvolvimento e Gestão de Instrumentos de Gestão de Sala de Aula 
T5.3 – Formação em Avaliação das Aprendizagens 

Tarefa 6- Definição por disciplina dos Critérios específicos de Avaliação 

Tarefa 7- Preparação das Atividades Letivas em função da Planificação: 

T7.1 – Adoção de instrumentos de Gestão de sala de aula em função do perfil da turma e de cada 

um dos alunos; 
T7.2 – Produção dos materiais para as atividades de sala de aula 

T7.3 – Aplicação dos Materiais em Sala de Aula 

Tarefa 8 – Produção de Informação sobre as Aprendizagens 

T8.1 – Produção Contínua de Avaliação Formativa 

T8.2 – Produção periódica de Avaliação Classificativa 

T8.3 - Produção de 4 Relatórios de Avaliação Descritiva / Qualitativa 
T8.4 – Produção de 2 Relatórios de Avaliação Sumativa 
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V – Autoavaliação do plano  
 

                A Autoavaliação do Plano baseia-se em três vetores: 

1- Por um lado, conforme se estabelece nas necessidades e nos compromissos para a melhoria da 
aprendizagem, há neste plano uma intenção clara para eficácia das aprendizagens e a eficácia do 

envolvimento dos alunos nas atividades de aula e nas suas aprendizagens; 

 

2- Por outro, existe um modelo com tarefas associadas que permitirá avaliar o grau de consecução de 

cada uma delas; 
 

 

3- Finalmente importará auscultar todos os envolvidos no processo, direta e indiretamente, sejam eles 
alunos, pais, professores ou outros envolvidos, sejam os órgãos de gestão do AEJE ou outros órgãos 

ou entidades. 

 

Relativamente ao ponto 1, a melhoria que se espera na eficácia das aprendizagens e no envolvimento, os 

parâmetros de autoavaliação estão relacionados com a evolução individual de cada um e de todos os 

alunos no seu conjunto. Este parâmetro é objeto de informação qualitativa e quantitativa por parte dos 

docentes, dos alunos e dos seus pares.  

A eficácia das aprendizagens nas turmas propostas para o Plano, em comparação com global do 

Agrupamento, será verificada através da aferição em dois momentos no ano letivo. Propor-se-á a todos 

os alunos a realização de um conjunto de atividades que nos permitirá compreender até que ponto o 

modelo melhora o envolvimento daqueles nas suas aprendizagens. Será ainda possível validar se 

individualmente as aprendizagens dos alunos abrangidos pelo Plano estão a ter mais consistência. 

Relativamente ao ponto 2, decorrente do processo de monitorização concluir-se-á sobre o grau de 

consecução das tarefas. 

No que diz respeito ao ponto 3, o modelo de autoavaliação do Agrupamento está padronizado para atender 

a todas as valências do AEJE, sendo necessário ajustar as questões à especificidade do Plano.      

 

 

 
 

 

Aveiro e Escola Secundária José Estêvão, 24 de junho de 2020 

O diretor, 
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