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ADENDA 1 

1.1 OPÇÕES ESTRUTURANTES DE NATUREZA CURRICULAR 

Em resultado da publicação do DL nº 55/2018, de 6 de julho, nos seus artigos 19.º, n.º 5, e 20.º, n.º 3, torna-

se necessário inscrever no Projeto Educativo as opções estruturantes de natureza curricular do Agrupamento, de 

acordo com o contexto da sua comunidade educativa, centrando-se nas áreas de competências consignadas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

De acordo com o n.º 2 do Artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, no Agrupamento de Escolas 

da Sé, as opções curriculares concretizam-se da seguinte forma: 

OPÇÕES CURRICULARES 

ESTRUTURANTES 
CONCRETIZAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

A valorização das artes, das 
ciências, do desporto, das 
humanidades, das tecnologias 
de informação e comunicação, e 
do trabalho prático e 
experimental, bem como a 
integração das componentes de 
natureza regional e da 
comunidade local; 

 

A aquisição e desenvolvimento 
de competências de pesquisa, 
avaliação, reflexão, mobilização 
crítica e autónoma de 
informação, com vista à 
resolução de problemas e ao 
reforço da autoestima dos 
alunos; 

 

A promoção de experiências de 
comunicação e expressão em 
língua portuguesa e em línguas 
estrangeiras nas modalidades 
oral, escrita, visual e 
multimodal; 

 

O exercício da cidadania ativa, 
de participação social, em 
contextos de partilha e de 
colaboração e de confronto de 
ideias sobre matérias da 
atualidade; 

 

A implementação do trabalho 
de projeto como dinâmica 
centrada no papel dos alunos 
enquanto autores, 
proporcionando aprendizagens 
significativas. 

Combinação parcial ou total de 
componentes de currículo ou de 
formação, áreas disciplinares, 
disciplinas ou unidades de formação de 
curta duração, com recurso a domínios 
de autonomia curricular, promovendo 
tempos de trabalho interdisciplinar, com 
possibilidade de partilha de horário 
entre diferentes disciplinas; 

Projetos a desenvolver: 

 no âmbito da Estratégia de Educação para a 
Cidadania e Desenvolvimento do 
Agrupamento/dos Conselhos de Turma; 

 de cariz local, regional, nacional ou 
internacional. 

Alternância, ao longo do ano letivo, de 
períodos de funcionamento disciplinar 
com períodos de funcionamento 
multidisciplinar, em trabalho 
colaborativo; 

De acordo com o desenvolvimento de Projetos com 
recurso a momentos DAC. 

Desenvolvimento de trabalho prático ou 
experimental com recurso a 
desdobramento de turmas ou outra 
organização; 

 Oficinas de Português e Línguas Estrangeiras, em 
todas as turmas com 20 ou mais alunos. 

 Trabalho experimental: 

 3.º CEB - Ciências Naturais e Físico-químicas 
– turmas com 20 ou mais alunos; 

 CCH – nas disciplinas bienais do 11.º ano de 
escolaridade e anuais do 12.º ano de 
escolaridade - turmas com mais de 20 
alunos; 

 Profissionais – disciplinas de caráter 
laboratorial da componente de Formação 
Científica - turmas com mais de 20 alunos. 

Integração de projetos desenvolvidos na 
escola em blocos que se inscrevem no 
horário semanal, de forma rotativa ou 
outra adequada; 

Clube de Desporto Escolar / Rádio Escolar / 
Erasmus+ / CENARTE / Projeto DASS 

Organização do funcionamento das 
disciplinas de um modo trimestral ou 
semestral, ou outra organização. 

 Organização semestral do funcionamento das 
disciplinas de Complemento à Educação Artística: 

 5.º ano – Atelier de Artes e Expressão 
Dramática; 

 6.º ano – Dança e Arte, Património e 
Tradições. 

 Organização semestral das disciplinas com carga 
letiva inferior a 50 min., nos 2.º e 3.º CEB. 

 Redistribuição da carga horária semanal da área 
disciplinar de Educação Artística e Tecnológica. 

 Oferta Complementar de Formação Cívica – 9.º 
ano de escolaridade (até ao ano letivo 2019/20). 
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1.2 INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO CURRICULAR 

Ao abrigo do ponto 4, do artigo 20º, do Decreto-Lei 55/2018 de 6 de julho, o Conselho Pedagógico definiu 

como instrumentos de planeamento curricular: 

INSTRUMENTOS ORGANIZAÇÃO Monitorização 

Projeto Educativo 

(PE) 
Trienal Secção do Conselho Pedagógico 

Organização do Ano Letivo 

(OAL) 
Anual Secção do Conselho Pedagógico 

Projeto Curricular e Plano Anual e Plurianual de 
Atividades de Desenvolvimento Educativo 

(PCPAPADE) 
Anual Secção do Conselho Pedagógico 

Estratégia de Educação para a Cidadania e 
Desenvolvimento 

(EECD) 

Anual 
Coordenadora de Cidadania e 

Desenvolvimento e Equipa DAC (Domínios 
de Articulação Curricular) 

Projeto Curricular de Turma 

(PCT) 
Anual 

Diretores de Turma e Coordenadoras dos 
Diretores de Turma 

 
 

 

 

Aprovada em reunião do Conselho Geral de 25-06-2020. 

 

A Presidente do Conselho Geral, 
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