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ENQUADRAMENTO 
 

No âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, o Agrupamento de Escolas D. 
Carlos I apresentou, em 2016 ao Ministério da Educação, um plano de ação estratégica de melhoria das 
aprendizagens e do sucesso escolar, mobilizando um projeto que já estava em fase de elaboração na EB da 
Várzea de Sintra (Projeto dar ASAS: aprendizagens significativas e autorreguladas rumo ao sucesso) e 
destinado numa 1.ª fase a essa escola, a qual iniciou a sua implementação no ano letivo de 2016/2017. No 
ano letivo seguinte, o Agrupamento aderiu ao Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular e no 
presente ano letivo (2018/2019) o “Projeto dar ASAS” (ver anexo 1) foi generalizado a todas as escolas e 
alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico do Agrupamento. 

Considerando este contexto e, em particular, a publicação da Portaria n.º 181/2019, que regulamenta 
o n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, o Agrupamento de Escolas D. Carlos I apresenta o seu 
Plano de Inovação, destinado, também numa 1.ª fase, ao 1.º ciclo do Agrupamento. 

O objetivo deste Plano de Inovação (intimamente ligado ao “Projeto dar ASAS”) é, não só permitir que 
o Agrupamento usufrua de uma gestão própria (sem dependência da administração central), superior a 
25% das matrizes curriculares-base, mas também contribuir ativamente para um processo de inovação 
educacional (curricular, pedagógica, organizacional e de integração comunitária) com impacto na melhoria 
continuada do sucesso educativo e, como o “Projeto dar ASAS” também já referia, na transformação do 
modelo pedagógico-educativo que tem constituído o paradigma tradicional de funcionamento da escola 
pública portuguesa. 

Antes de mais, é importante deixar claro, desde já, que este Projeto de Inovação garante: 
• o cumprimento do total da matriz horária relativa ao 1.º ciclo da educação básica; 
• a distribuição equilibrada dos horários anuais ao longo do ciclo; 
• a observância do número de dias letivos fixado no calendário escolar oficial (Despacho 5754-

A/2019); 
• a realização das provas de aferição, de acordo com esse calendário escolar; 
• a existência de três momentos de reporte de avaliação aos alunos e aos pais (ou encarregados de 

educação), numa perspetiva formativa e formadora e um quarto momento com caráter sumativo, 
correspondente ao final do ano letivo; 

• a participação efetiva e sistemática dos alunos; 
• o envolvimento dos encarregados de educação; 
• a participação da comunidade, numa perspetiva de construção de uma comunidade de 

aprendizagem. 
 

Ao longo dos três anos da sua concretização, o “Projeto dar ASAS” desenvolveu, de forma continuada e 
cada vez mais aprofundada, a implementação de práticas educativas ligadas às aprendizagens 
significativas e à autorregulação da aprendizagem. Isto permite-nos afirmar que a EB da Várzea de Sintra 
(em primeiro lugar e de forma ainda mais avançada) e as restantes escolas do 1.º ciclo (dado o trabalho de 
disseminação generalizado neste ano letivo) se encontram, claramente, num processo de transição de 
escolas baseadas no ensino (unidirecional), na transmissão (heterónoma) e no conteúdo (prescritivo), que 
constitui o modelo tradicional da escolástica e da chamada “gramática da escola”, para escolas assentes na 
aprendizagem (profunda, significativa e autorregulada), na comunicação (em inter-relação) e no 
desenvolvimento de competências (para o conhecimento ativo e para a vida). 
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1. PRODUZIR INOVAÇÃO EDUCACIONAL 
 
Conceber um Plano de Inovação implica, desde logo, esclarecer o que entendemos por inovação. De 

facto, como aliás o Ministério da Educação tem deixado claro nos normativos que têm sido publicados, em 
particular no último ano e meio, é importante esclarecermos qual é a definição associada aos conceitos 
que mobilizamos. 

No âmbito do “Projeto dar ASAS” e deste plano, inovar é sinónimo de: 
• Iniciar novos caminhos, distintos dos tradicionalmente utilizados pela escola do paradigma 

tradicional (da escolástica e da “gramática da escola”);  
• desenvolver estratégias de ação educativa que promovam aprendizagens significativas e a 

autorregulação da aprendizagem nos alunos, assentes num trabalho de equipa, consubstanciado 
por equipas educativas; 

• garantir a todos o direito à educação, através de um processo de aprendizagem-ensino baseado 
no paradigma da relação (em interação para a aprendizagem);  

• ter uma escola-projeto ancorada na comunidade a que pertence e que constrói a sua autonomia 
pedagógica e administrativa de forma sustentável.  

 
Como tal, inovar não é: 
• ter uma escola-edifício com muitos projetos (mas sem projeto);  
• manter o professor isolado (autossuficiente) na “sua” sala de “aula”, rejeitando um trabalho em 

equipa educativa e de acompanhamento nesse contexto; 
• centrar o ato educativo no professor (o paradigma da instrução) ou centrá-lo no aluno (o 

paradigma da comunicação);  
• ter salas de aula do futuro com equipamentos digitais e tecnológicos, continuando a dar a aula 

heterónoma e transmissiva;  
• entender que a aprendizagem só ocorre dentro de quatro paredes, em tempos e momentos 

parametrizados por horários fixos e com toques de entrada e de saída (como nas velhas fábricas 
da sociedade do século XIX);  

• “abrir” a escola à comunidade, em que os encarregados de educação e elementos da zona entram, 
quase exclusivamente, para fazer atividades programadas, tratar de assuntos dos seus educandos 
ou receber avaliações. 

 
A inovação deve contribuir para recriar a escola pública e, ao mesmo tempo, ajudar a refundar o 

sistema educativo, adaptando-o aos desafios do século XXI, da sociedade da informação e do 
conhecimento e da 4.ª revolução industrial.  

Inovar é, de facto, um ato de criação do novo, construído de forma coletiva, solidária e abrangente 
(integral), dando uma resposta alegre e criativa (com Arte) às crianças e aos jovens que serão, daqui a 
alguns anos, o presente ativo da sociedade que queremos construir para este século: justa, democrática, 
solidária, inclusiva e formada por cidadãos felizes e qualificados, preparados para responder aos desafios 
do mundo que os rodeia. 
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2. OPERACIONALIZAÇÃO 
 
Desenvolver um Projeto de Inovação (como qualquer outro tipo de projeto) implica definir em que 

domínios de ação ele se expressa. No caso presente, tal ocorrerá nos domínios do desenvolvimento 
curricular, da constituição dos grupos de aprendizagem, dos princípios de ação pedagógica, da avaliação 
das aprendizagens, da relação com a comunidade e da organização do ano letivo. 

 
 
2.1. Desenvolvimento curricular 
 
Uma escola existe porque há crianças e jovens para serem formados e um processo de aprendizagem 

que se desenvolve, em primeiro lugar, no modo como é interiorizado por todos (crianças, jovens e adultos), 
com vista à sua qualificação. Como tal, o primeiro elemento de trabalho de qualquer professor é o 
estabelecimento de relações harmoniosas que promovam a integração do segundo elemento: o currículo. 

Colocar a tónica no binómio relação-currículo significa assumir o descolar do modelo tradicional que 
colocava na transmissão (heterónoma, reforça-se) de conteúdos pré-definidos (prescritivos) e na relação 
distante ou pouco próxima a sua imagem de marca.  

Assim sendo, para que haja inovação, um professor tem de se assumir, desde logo, como um elemento 
ativo (provocador e mediador) na “relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia, construída numa 
dinâmica constante com os espaços físico, social, histórico e cultural, (...) [assegurando] a preparação dos alunos 
para as múltiplas exigências da sociedade contemporânea”, como as Aprendizagens Essenciais de Cidadania e 
Desenvolvimento bem referem, logo no primeiro parágrafo do seu enquadramento.  

Nessa relação próxima (que já carateriza uma boa parte da educação portuguesa) o professor deve 
olhar para o segundo elemento (o currículo) do binómio referido, não como o responsável pela indução do 
seu consumo, mas sim como um produtor de currículo. Como referia João Formosinho, no longínquo ano 
de 1992, refletindo sobre o currículo que tem dominado a educação portuguesa: 

“O currículo pronto-a-vestir de tamanho único é planeado centralmente por um grupo de “iluminados”; adaptado e 
mandado executar pelos serviços centrais; integrado por um saber fragmentado à maneira de “um pouco de tudo”; 
uniforme para todos os alunos, todas as escolas e todos os professores, independentemente das caraterísticas e 
aptidões dos que o transmitem e dos que o recebem, e das condições da sua implementação; preparatório para o grau 
escolar procedente. São estas portanto as características essenciais do currículo pronto-a-vestir de tamanho único: 
iluminismo, centralismo, enciclopedismo, uniformismo e sequencialismo.” 1 

 
Esta é a realidade que deve ser contrariada de forma ativa, fazendo com que os professores, em cada 

escola, tenham um papel decisivo nesse trabalho de conceção curricular. 
Ao longo do presente ano letivo, o 1.º Ciclo do Agrupamento D. Carlos I, aproveitando o importante 

contexto proporcionado pelo “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” e pelas 
“Aprendizagens Essenciais” de cada área curricular, desenvolveu um trabalho de apropriação curricular que 
se consubstanciou na primeira versão do que virá a ser o Projeto Curricular do Agrupamento para o 1.º 
ciclo (ver anexo 2 – excerto). Esse trabalho foi construído numa perspetiva de integração de competências 
no final do ciclo, para todas as áreas curriculares, sendo que o acesso a cada competência é constituído 
por dois estádios intermédios (identificados como descritores intermédios de desempenho). A cada uma 

 
1 FORMOSINHO, João (1992). O dilema organizacional da escola de massas. Revista Portuguesa de Educação, vol. 5, 3, pp. 
23-48. 
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dessas etapas (estádios e acesso final à competência) estão associados objetivos de aprendizagem que se 
consideram fundamentais (estruturantes) para essa integração, devidamente operacionalizados em três 
momentos: Introdução, Consolidação e Aquisição. Este Projeto Curricular será o referencial de trabalho a 
ser expresso durante o ano letivo de 2019/2020, em regime de aplicação-piloto, no final do qual toda a 
análise decorrente dessa experimentação será sistematizada para se construir a versão definitiva do 
Projeto Curricular do Agrupamento para o 1.º ciclo da educação básica. 

 
 
2.2. Organização dos grupos de aprendizagem 
 
Pensar no ato educativo de uma forma inovadora significa, também, olhar para o modo como os 

alunos se organizam a partir de uma conceção que difira do modelo tradicional (pouco pedagógico) de 
organização em turmas. De facto, como a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86) refere no n.º 3 
e do seu artigo 48.º: “Na administração e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino devem prevalecer 
critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de natureza administrativa.” Isso mesmo a Portaria 
n.º 181/2019 vem reforçar, realçando o “primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de 
natureza administrativa” (n.º 1 do art. 3.º). 

Por isso, e decorrente também do trabalho de desenvolvimento curricular produzido no Agrupamento, 
afirmamos que não se justifica continuar a organizar os grupos de alunos por turma e por anos de 
escolaridade. Na verdade, os anos de escolaridade devem passar a ser entendidos como anos de 
permanência no 1.º ciclo e não como tendo associados a eles um currículo (mais ou menos) prescritivo.  

Neste sentido, o “Projeto dar ASAS” organiza os alunos em grupos heterogéneos de acordo com perfis 
de aprendizagem, que denomina de núcleos de aprendizagem: 

• Núcleo de Iniciação: os alunos adquirirão as competências básicas de leitura e de escrita, assim 
como as principais noções lógico-matemáticas expressas em objetivos de aprendizagem, ao 
mesmo tempo que se iniciam na aprendizagem das outras áreas curriculares e de conhecimento, 
começando a desenvolver práticas de autonomia, de autorresponsabilização funcional e curricular 
(adaptadas à sua idade e desenvolvimento) e de reflexão sobre o que é importante aprenderem, no 
quadro de uma gestão responsável e dinâmica de tempos e de espaços. 

• Núcleo de Consolidação: os alunos reforçarão as competências básicas adquiridas no Núcleo de 
Iniciação, ao mesmo tempo que desenvolverão a sua autonomia, consolidando as metodologias de 
autorregulação da aprendizagem iniciadas anteriormente, através de tempos de estudo autónomo 
e de planos de trabalho (individuais ou de grupo), integrando, nas diferentes áreas curriculares e de 
conhecimento, as aprendizagens definidas para o 1.º ciclo do Ensino Básico e dando os primeiros 
passos nas práticas de apropriação curricular e fazendo trabalho de pesquisa e de projeto.   

• Núcleo de Desenvolvimento: composto pelos alunos que demonstram grande autonomia e 
responsabilidade (bom domínio das práticas associadas à autorregulação da aprendizagem), ao 
mesmo tempo que já leem fluentemente e escrevem de modo muito organizado e sem erros (ou 
quase). Por isso, desenvolverão a sua aprendizagem através da metodologia de Aprendizagem 
Baseada em Projetos ou Problemas (ABP), com integração transdisciplinar, expressa em contratos 
e/ ou roteiros de aprendizagem que orientarão os seus abrangentes projetos de trabalho.  

 Notas:  
1. Um aluno pode terminar o primeiro ciclo da educação básica, estando integrado no Núcleo de 

Consolidação. 
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2. Os núcleos poderão ser compostos por alunos que, considerando o seu caso específico, a equipa 
educativa considere ser uma mais-valia para a sua progressão a integração nesse contexto, 
apesar do seu perfil de aprendizagem associar a sua pertença a outro núcleo. 

 
 
2.3. Princípios de ação pedagógica 
 
Afirmar, como o fizemos anteriormente, que o processo de aprendizagem se desenvolve no binómio 

relação-currículo, transporta-nos para o processo, mais concreto, de operacionalização da ação educativa. 
Tal leva-nos a afirmar que o princípio de ação educativa que está na base do “Projeto dar ASAS” e deste 
Plano de Inovação é a diferenciação pedagógica, uma prática crucial para um desenvolvimento 
harmonioso e bem-sucedido de cada aluno. 

Diferenciar pedagogicamente significa aplicar estratégias (pedagógicas e didáticas) que promovam o 
desenvolvimento de percursos de aprendizagem variados (individuais e/ ou de grupo), com sentido para os 
alunos ao longo da sua progressão no currículo e respeitando os seus ritmos de aprendizagem de forma 
ativa e não passiva. Por isso, os alunos não fazem o que querem, mas querem o que fazem!  

Esta conceção não significa apostar num ensino individualizado. Novamente, a tónica coloca-se mais 
no processo de aprendizagem do que no de ensino, assumindo o professor um papel de organizador de 
propostas, mediador de aprendizagens sociais e provocador/ facilitador de novas aprendizagens que, no 
seu conjunto, ajudam os alunos na integração de aprendizagens profundas, no processo de construção do 
conhecimento e na edificação da cidadania, de acordo com os seus ritmos próprios, centros de interesse, 
sonhos, desejos e necessidades.  

Mobilizando o conteúdo do “Projeto dar ASAS”: 
“Assim, ‘por oposição às pedagogias do ensino, sustentadas numa filosofia de oferta’ a ação (...) pretende ser 
marcada por uma perspetiva educativa conotada com as ‘pedagogias da aprendizagem, (...) preocupando-se com a 
natureza diferenciada da comunidade educativa’. Neste sentido, cada aluno será visto como “um caso educativo 
irrepetível que merece estudo individualizado e atenção pessoal” (Carneiro, 20012). Nesta perspetiva, pretende-se 
conduzir os docentes a um desenvolvimento e crescimento profissional, abandonando uma prática pedagógica 
ancorada em métodos tradicionais de ensino, centrada ‘na minha turma’ e ‘nos meus alunos’, fechada ao trabalho 
cooperativo e a momentos de partilha, com e entre as crianças e ainda com os restantes professores.”  
 

É de acordo com esta perspetiva que a ação educativa não pode continuar a ser desenvolvida, 
preferencialmente, em torno das chamadas áreas curriculares de tipo cognitivo. A Educação na Cidadania, 
bem como as áreas curriculares ligadas ao desenvolvimento motor e às expressões artísticas terão, no 
âmbito deste Plano de Inovação um papel muito importante na ação pedagógica e no expressar do 
currículo, não sendo encaradas como algo de menor importância. Muito pelo contrário. 

Para tal, o Agrupamento tomou a decisão de desenvolver um trabalho de coadjuvação que permitirá, 
já no ano letivo de 2019/2020, que o crédito horário disponível seja usado para que nas áreas curriculares 
de Educação Física, Expressão Plástica e Educação Musical seja possível desenvolver um trabalho de 
coadjuvação, mobilizando docentes do Agrupamento (do 1.º ciclo e não só) com formação específica 
nessas áreas curriculares. 

 
2 CARNEIRO, Roberto (2001). Fundamentos da educação e da Aprendizagem. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão.  
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É importante acrescentar que no âmbito da coadjuvação atrás referida, de protocolos a estabelecer e/ 
ou a aprofundar com várias entidades e da mobilização do Plano Nacional das Artes, as escolas do 1.º ciclo 
desenvolverão um trabalho destinado a formar os alunos, mas também a humanizar e requalificar os 
espaços interiores e exteriores das escolas (com uma forte participação dos alunos e da comunidade), 
tornando-os adequados a uma aprendizagem dinâmica e agradável. Desse trabalho fará parte integrante a 
criação de áreas abertas de aprendizagem, em vez das tradicionais salas de aula, pelo que se espera que a 
autarquia contribua ativamente para esse desígnio. 

 
 
2.4. Gestão flexível da matriz curricular-base para o 1.º ciclo 

 
A expressão dos princípios de ação educativa referidos ao longo deste documento, relacionados com a 

operacionalização do Plano de Inovação, tem impacto na gestão horária da matriz curricular para o 1.º 
ciclo. Neste sentido, o conteúdo deste ponto, não só reflete sobre a legislação em vigor como expressa 
uma prática que tem constituído o modo como o 1.º ciclo do Agrupamento tem vindo a trabalhar, no 
âmbito do já referido Projeto dar ASAS, da sua integração no Projeto de Autonomia e Flexibilidade 
Curricular e da evolução que se irá concretizar com este Plano de Inovação. 

A Portaria n.º 181/2019 refere que o seu conteúdo se aplica às escolas “em que a implementação de 
planos de inovação requer uma gestão superior a 25% do total da carga horária das matrizes curriculares–base” 
(art. 2.º), esclarecendo que esses documentos devem definir “a percentagem de carga horária das matrizes 
curriculares-base que [se] pretende gerir” (art. 4.º, n.º 2). Estes factos exigem, na nossa perspetiva, uma 
reflexão em torno do conteúdo da referida matriz-curricular e da sua aplicabilidade no 1.º ciclo, que nos 
parece muito pertinente ser incluída neste documento. 

Consultando o enquadramento legislativo atualmente existente, verifica-se que a Lei n.º 46/86 – Lei 
de Bases do Sistema Educativo (LBSE) – na sua versão atual (consolidada com as alterações decorrentes 
das Leis n.º 115/97, n.º 49/2005 e n.º 85/2009) afirma que: “No 1.º ciclo, o ensino é globalizante da 
responsabilidade de um professor único, que pode ser coadjuvado em áreas especializadas” (art. 8.º. n.º 1, 
alínea a). O Decreto-Lei n.º 55/2018, que “estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios 
orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens” (art. 1.º), aprofunda o 
enquadramento da Lei de Bases do Sistema Educativo, ao esclarecer que: 

“As matrizes curriculares-base das ofertas educativas do ensino (…) integram no 1.º ciclo, as componentes de currículo 
a trabalhar de um modo articulado e globalizante pela prática da monodocência, sem prejuízo da lecionação da 
disciplina de Inglês por um docente com formação específica para tal, bem como do desenvolvimento de projetos em 
coadjuvação, com docentes deste ou de outros ciclos”. (art 13.º, n.º 1, alínea a).  

 
Os dois diplomas legais deixam clara uma perspetiva de ação pedagógica que constitui aquilo que 

poderemos adjetivar como “a imagem de marca” que carateriza a ação pedagógica no 1.º ciclo da 
educação básica. Assim sendo, expressam uma conceção que rejeita a perspetiva de disciplinarização do 
1.º ciclo, o que nos parece ser contraditório com o conteúdo da referida matriz curricular. Essa é, aliás, a 
posição que o Conselho Nacional de Educação manifestou, ao incluir no seu sétimo parecer de 2018, 
elaborado relativamente ao então projeto de decreto-lei deste Ministério da Educação sobre o currículo 
dos ensinos básico e secundário, a seguinte reflexão sobre a “oferta formativa e matrizes”: 

“(…) no 1.º Ciclo, apesar de se reforçar a importância de uma “abordagem globalizante do ensino e da aprendizagem 
assente na monodocência” (alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º), a operacionalização desta recomendação revela-se 
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inconsistente na matriz apresentada, onde a disciplinarização prevalece, espartilhando os saberes. Mesmo com a 
indicação de que os tempos constituem apenas valor de referência, tal não difere das matrizes dos outros níveis de 
ensino, o que não contribui para tornar evidente a especificidade deste nível de ensino no que diz respeito ao caráter 
globalizante e integrador das aprendizagens.” (Parecer n.º 11/2018, in Diário da República, 2.ª série – n.º 102 – 28 
de maio de 2018, p. 15203) 
 

A defesa da perspetiva globalizante e integradora do 1.º ciclo é, de facto, uma conceção de que o 
Projeto dar ASAS nunca abdicou e que o atual Plano de Inovação pretende aprofundar. Isso mesmo é 
visível através da inclusão de conceitos e práticas fundamentais para uma ação educativa inovadora, como 
sejam, a título de exemplo, os de aprendizagem através de contextos significativos (diretamente ligados 
aos interesses e motivações dos alunos), a aprendizagem baseada em projetos, a transdisciplinaridade e o 
desenvolvimento de competências de alto nível (soft skills). 

Defender o carácter globalizante e integrador das aprendizagens a desenvolver no 1.º ciclo, pede que 
a sua matriz curricular seja revista ou analisada de acordo com um outro foco interpretativo, já que, na 
prática, ela acaba por expressar uma visão limitada daquilo que deve ser o desenvolvimento curricular 
neste ciclo educativo e a respetiva prática pedagógica, com consequências diretas no trabalho de inovação 
que é importante implementar e está na base das opções curriculares e pedagógicas que este documento 
expressa.  

Por isso, o desenvolvimento do Projeto dar ASAS, expresso através deste Plano de Inovação, pede a 
aplicação de uma gestão flexível até 50% dos tempos apresentados na referida matriz curricular, já que 
essa dinâmica é fundamental para a expressão dos princípios de ação educativa que este documento 
apresenta e defende. A tabela seguinte ilustra a aplicação possível dessa flexibilidade. 

 

EXPRESSÃO DA FLEXIBILIDADE CURRICULAR A PARTIR DA MATRIZ-BASE PARA O 1.º CICLO 

ÁREAS CURRICULARES 
  

  

MATRIZ CURRICULAR INTERVALOS DE FLEXIBILIDADE 

(mínimo de minutos/ semana) por redução por extensão 

1.º e 2.º anos 3.º e 4.º anos 30% 40% 50% 30% 40% 50% 

Português 420 420 294 252 210 546 588 630 

Matemática 420 420 294 252 210 546 588 630 
Estudo do Meio 180 180 126 108 90 234 252 270 
Expressões Artísticas e Físico-
Motoras 

180 180 126 108 90 234 252 270 

Apoio ao Estudo 90 90             
Oferta Complementar 60 60             

Inglês   120             

 
Este Projeto de Inovação exclui dessa flexibilidade, na operacionalização temporal do currículo, a área 

curricular de Inglês e a Oferta Complementar (no caso o Projeto de Saúde à Mesa desenvolvido pela 
Câmara Municipal de Sintra), bem como retira do trabalho de desenvolvimento curricular disciplinar a 
componente de Apoio ao Estudo, já que ela é parte integrante do trabalho associado a cada área curricular 
(especialmente Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês) e se expressa de modo integrado nos 
momentos de trabalho e estudo autónomos. Desta forma, expressa-se o que o Decreto-Lei n.º 55/2018 
refere a propósito da componente curricular de Apoio ao Estudo, apresentando-a como “suporte às 
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aprendizagens assente numa metodologia de integração de várias componentes de currículo, privilegiando a 
pesquisa, tratamento e seleção de informação” (art. 13.º, n.º 6, alínea a). 

De acordo com estas opções, a flexibilização a expressar tem em consideração a possibilidade de as 
áreas curriculares acabarem por ter, semanalmente, uma distribuição horária distinta, em função dos 
contextos de ação educativa que se desenvolverem com os alunos que integram cada núcleo de 
aprendizagem. Assim, a título de exemplo e com o necessário e saudável distanciamento (nenhum docente 
conseguirá fazer um controlo exaustivo e absolutamente rigoroso, cronometrado ao minuto, do tempo que 
trabalhou diariamente em cada área curricular), numa semana pode existir uma utilização semanal de, 
aproximadamente, 630 minutos em Português (flexibilidade de mais 50%) e, consequentemente, de 
apenas 294 minutos em Matemática (flexibilidade de menos 30%); sendo que noutra semana os valores 
horários podem ser diferentes, em função da relevância dessas aprendizagens contextualizadas. Toda esta 
flexibilidade será desenvolvida sem comprometer o peso relativo dos valores de referência que a atual 
matriz curricular inclui e, como tal, a sua expressão total no final do ano letivo. 

Na realidade, não faz qualquer sentido determinar a priori valores fixos para a gestão dos horários nas 
áreas curriculares no 1.º ciclo, pois isso seria caminhar, novamente, para a rigidificação do 
desenvolvimento curricular (de muito má memória nos tempos do XIX governo constitucional), em vez de 
o flexibilizar, o que seria contrário ao que o atual Ministério da Educação preconiza e este Plano de 
Inovação pretende desenvolver. Assim, é muito pertinente confiar na responsabilidade e profissionalismo 
dos professores na gestão do desenvolvimento curricular com os alunos pelos quais estão mais 
diretamente responsáveis e, ainda, no acompanhamento que será feito pelas equipas educativas que eles 
integram em cada núcleo de aprendizagem e pelos órgãos de gestão pedagógica do 1.º ciclo do 
Agrupamento (Conselhos de Núcleos de Aprendizagem e Conselho de Coordenação), já que não existe 
verdadeira autonomia sem compromisso nem responsabilidade. 
 
 

2.5. Avaliação das aprendizagens 
 
Também neste âmbito é necessário inovar, descolando-se de uma realidade (nacional) que confunde 

avaliação com classificação.  
A avaliação é um processo complexo que, como tal, deve ser convenientemente analisado e 

esclarecido. A complexidade da avaliação está relacionada, não só com o facto dela dever ser um processo 
contínuo e sistemático, mas também com a necessidade fundamental de ser formativa e formadora e 
suportada por evidências que comprovam esse percurso, ao mesmo tempo, lhe conferem fiabilidade 
interna. 

Colocar a tónica numa perspetiva de avaliação formativa e formadora significa, desde logo, rejeitar as 
conceções de avaliação como medida (provenientes da Psicometria e da Edumetria), que nos transportam 
para uma norma padrão que é necessário todos os alunos atingirem num determinado período de tempo 
(habitualmente o mês, o trimestre ou o ano de escolaridade). Dito isto, uma avaliação é formativa quando 
está diretamente relacionada com o contexto, integra critérios de avaliação claros e direciona as suas 
finalidades para a tomada de decisões que permitem melhorar o processo. A avaliação passa a ser 
formadora quando recorre ao conhecimento dos processos que ocorrem na aprendizagem, permitindo 
otimizar a avaliação formativa. Deste modo, uma avaliação formadora dá relevância à consciencialização 
pelos alunos dos seus próprios processos de aprendizagem (metacognição) e favorece a apropriação dos 
critérios de realização, promovendo a autorregulação da aprendizagem.  
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Foi a partir destas conceções que, mobilizando a experiência desenvolvida no ano letivo de 
2017/2018 na EB da Várzea de Sintra, foi implementado em todo o 1.º ciclo do Agrupamento, no presente 
ano letivo, um processo de avaliação das aprendizagens que coloca a tónica na produção de elementos 
descritivos (consubstanciados através de relatórios) que são analisados com os alunos e também 
disponibilizados e dialogados com os encarregados de educação. Deste modo, a classificação assume um 
papel secundário e pode mesmo ser dispensada, como aliás aconteceu em vários grupos de aprendizagem 
e turmas. 

 
 
2.6. Relação com a comunidade  
 
Vivemos atualmente numa época em que o facto de a escola ter alunos que, muitas vezes, pertencem 

a diferentes contextos sociais e territoriais (por vezes longe da escola) dificulta (e muito) a ligação com a 
comunidade originária dos alunos. Sabemos também que a ligação que as famílias têm com a zona a que a 
sua residência pertence é, por vezes, distante ou quase ausente. Finalmente, temos de ter presente que a 
noção de comunidade é cada vez mais abrangente, não se limitando ao bairro, freguesia ou concelho. 

Por tudo isto, é fundamental afirmarmos que, para nós, uma comunidade é um grupo formado por 
pessoas que é contextualizado pela pertença a uma determinada área geográfica (de tamanho variável), 
com interesses comuns que têm influência no desenvolvimento da sua vida. 

No caso concreto da educação, o interesse comum dessa comunidade está relacionado com o 
desenvolvimento do processo de aprendizagem que se expressa na escola. Por isso, toda a comunidade 
deve poder envolver-se no ato educativo que a escola expressa, de acordo com o seu projeto de ação 
educativa. Neste sentido, os pais e encarregados de educação devem estar sempre muito bem informados 
sobre o desenvolvimento do projeto de ação educativa que a escola desenvolve e as fases respetivas em 
que ele se encontra e, ao mesmo tempo, participar ativamente nesse processo, envolvendo-se nos 
processos de aprendizagem. 

A comunidade não são só os encarregados de educação. Integrando a realidade que atualmente já 
existe (protocolos e colaborações), este Plano de Inovação irá fazer o mapeamento de todos os indivíduos 
e das organizações (associações, coletividades, centros culturais, organizações, museus, etc.) com potencial 
educativo que, num determinado raio cujo centro é o local onde cada escola se situa, poderão interagir 
com elas no sentido da criação de uma Comunidade de Aprendizagem. Como a Direção-Geral da Educação 
bem refere no seu site, “as comunidades de aprendizagem não pretendem ser mais uma resposta, mas a 
resposta inclusiva que, para além de buscar o sucesso educativo, tem como base a participação da família e da 
comunidade em geral nas mais diversas dimensões: informativa, consultiva, decisória, avaliativa e educativa.”3 

 
 
2.7. Organização do ano letivo 
 
Para que este Plano de Inovação seja devidamente aplicado, o ano letivo deve ser organizado de 

modo a otimizar o que ele prevê, nomeadamente gerindo a matriz curricular de modo flexível ao longo do 
ano, sem nunca inviabilizar o cumprimento da matriz horária prevista para o 1.º ciclo. 

 
3 https://dge.mec.pt/comunidades-de-aprendizagem (2019/07/11). 
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Neste âmbito, entendemos (já desde há algum tempo) que continuar a organizar o ano letivo, 
temporalmente, através de trimestres não é a melhor solução. De facto, esse modo oficial de olhar para 
cada ano escolar, tornando-o dependente do calendário litúrgico da igreja católica (cuja cultura e tradição 
se respeita), provoca uma assimetria nos chamados trimestres, como foi por demais evidente no presente 
ano letivo. Por outro lado, ele acaba por promover, muito pela perspetiva tradicional da escola portuguesa, 
uma conceção de avaliação como classificação e, como tal, mais sumativa do que formativa e formadora. 

Assim, passaremos a organizar o ano letivo de modo semestral (ver anexo 3). Cada semestre no 1.º 
ciclo terá o mesmo número de dias letivos (85 em 2019/2020), prevendo-se a realização de um momento 
de aferição intercalar (avaliação formativa e formadora), a meio desses períodos. No final do 1.º semestre 
será feita uma avaliação mais formal, mas ainda com caráter formativo e formador (sem classificação) e no 
final do 2.º semestre será produzida uma avaliação de tipo sumativo (com a atribuição de uma das 
menções qualitativas, legalmente definidas), sem, no entanto, deixar de ser formativa e formadora. 

De acordo com esta perspetiva, será ainda reformulado o modelo da Ficha Registo de Avaliação (FRA) 
em uso no Agrupamento. Essa alteração mobilizará o conteúdo do Projeto Curricular do 1.º ciclo, com o 
objetivo de proporcionar (aos encarregados de educação e aos alunos) informação objetiva e de qualidade, 
em cada momento de aferição intercalar e de avaliação semestral.  Essa informação será sistematizada por 
forma a conhecermos a realidade de aprendizagem que existe, em cada criança e no conjunto do 
Agrupamento, facilitando, ao mesmo tempo, o trabalho dos professores na elaboração das FRA. 

 
 

3. EM JEITO DE CONCLUSÃO... 
 
Um Plano de Inovação, para o ser, deve manifestar a possibilidade de ser replicado, ou seja, de ter 

escala, não se confinando a um professor ou a uma sala de aula. Ele deve abranger vários professores, toda 
uma escola (o que o Projeto dar ASAS já concretizou, na EB da Várzea de Sintra), todas as escolas de um 
determinado ciclo de ensino (o que se está a fazer em todo o 1.º ciclo) ou todo o Agrupamento. 

Um Plano de Inovação tem de ser útil, promovendo desenvolvimento. Para que haja inovação 
educacional, as tecnologias sociais, as estratégias e os dispositivos físicos e pedagógicos devem garantir a 
todos o direito à educação, permitindo que, de facto, os alunos desenvolvam aprendizagens profundas, de 
acordo com as suas especificidades individuais.  

Um Plano de Inovação tem de ser sustentável. Para isso, deve ser um projeto de equipa, de uma 
escola integrada numa comunidade, dotada de autonomia pedagógica e administrativa (mas também 
tendendo para a autonomia financeira). Este projeto garante condições de disseminação (já iniciada e que 
será aprofundada), mas almeja a outras que, apesar de não serem solicitadas à administração da Educação 
devem ser referidas. São essas a garantia da estabilidade das equipas educativas (em particular do corpo 
docente), a celebração de um contrato de autonomia e a garantia de um efetivo acompanhamento, 
nomeadamente através da participação de especialistas na avaliação dos projetos. 

Finalmente, um Plano de Inovação tem de ser criativo. Criatividade é sinónimo de se encontrarem 
novas soluções para problemas existentes ou a capacidade de antecipar respostas para eventuais 
dificuldades a surgir. Na educação, criatividade é sinónimo de uma escola com Arte: a arte do 
desenvolvimento curricular, da relação pedagógica e social, do desenvolvimento motor e das expressões 
artísticas na escola, da humanização e integração dos espaços e da recriação do já existente, 
transformando-o em novas formas e qualidades. 
  



 
 

12 

 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXOS 
 

1. Projeto dar ASAS (p. 13) 
2. Projeto Curricular do 1.º ciclo – texto introdutório e exemplos. (p. 33) 
3. Calendário semestral (p. 39) 
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ANEXO 1: Projeto dar ASAS 
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ANEXO 2: Projeto Curricular do 1.º ciclo – texto introdutório e exemplos. 
 
PRINCÍPIOS DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 
 

A organização de um qualquer projeto curricular deve ser feita a partir da definição de um conjunto 
de linhas orientadoras que dão corpo, coerência, transparência e eficácia a esse trabalho de 
desenvolvimento curricular. No caso deste documento, esse processo de construção foi organizado a partir 
da definição de Áreas de Competências e Domínios Curriculares.  
 
 
Áreas de Competências 
 

As dez áreas de competências que a seguir se apresentam, constituem-se como grandes campos de 
ação em que o desenvolvimento humano ocorre, sendo, portanto, comuns a todos os ciclos educativos. 
Elas decorrem do Perfil dos alunos à saída escolaridade obrigatória 4  e da sua apropriação pelo 
Agrupamento, numa perspetiva de desenvolvimento do ser humano. 

 
ÁREAS DE COMPETÊNCIAS O QUE SIGNIFICAM PARA QUE SERVEM 

1. Autoconhecimento e 
domínio do corpo 

Conhecer-se a si próprio, 
desenvolvendo autoestima, mas 
sem egocentrismo. 

Cuidar da sua saúde física e 
emocional, reconhecendo as suas 
emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar 
com elas. 

2. Responsabilidade, 
autonomia e 
autorregulação da 
aprendizagem 

Agir com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação no 
sentido da realização dos seus 
objetivos. 

Gerir a sua vida, tomando decisões 
com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários. 

3. Relação interpessoal Exercitar a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos e a 
cooperação. 

Fazer-se respeitar e promover o 
respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade, sem 
preconceitos de qualquer natureza. S 

4. Pensamento reflexivo, 
crítico e criativo 

Exercitar a curiosidade 
intelectual e apropriar-se de 

Fazer escolhas fundamentando, 
negociando e defendendo conceções, 

 
4 MARTINS, Guilherme et al. (2017). Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Lisboa:  Editorial do Ministério da 
Educação e Ciência. 
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ÁREAS DE COMPETÊNCIAS O QUE SIGNIFICAM PARA QUE SERVEM 

conhecimentos e experiências, 
com base em factos, dados e 
informações confiáveis. Valorizar 
as diversas manifestações 
artísticas e culturais. 

pontos de vista e decisões comuns, 
com liberdade e autonomia, 
encontrando soluções novas para os 
desafios que enfrenta. 

5. Bem-estar, saúde e 
ambiente 

Ter qualidade de vida. Cuidar da sua saúde física e 
emocional, reconhecendo as  suas 
emoções e as dos outros, com 
capacidade para lidar com elas e 
autocrítica. 

6. Sensibilidade estética e 
artística 

Aceder às diferentes 
manifestações artísticas e 
culturais 

Valorizar e participar em diferentes 
tipos de manifestações artísticas, 
enriquecendo-se pessoal e 
culturalmente. 

7. Raciocínio e resolução de 
problemas 

Expressar o seu pensamento, 
tornando-o evidente. 

Resolver problemas, encontrando 
soluções para os desafios que lhe são 
colocados. 

8. Linguagens e textos Utilizar diferentes linguagens na 
sua relação com os outros e o 
mundo. 

Ouvir atentamente e expressar-se de 
modo estruturado, fluente e criativo. 

9. Informação e 
Comunicação 

Aceder ao conhecimento e 
partilhá-los com os outros. 

Aceder a informações e produzir 
conhecimentos, comunicando os 
resultados dos seus produtos, 
expressando ideias, sentimentos e 
experiências. 

10. Saber científico, técnico 
e tecnológico 

Compreender, utilizar e criar as 
tecnologias digitais de forma 
crítica, significativa e ética, 

Explorar melhor e mais eficazmente os 
recursos disponíveis, melhorando a 
qualidade de vida e reforçando a 
sustentabilidade. 

 
 

Domínios Curriculares 
 
Os domínios curriculares são espaços de conhecimento onde se expressam os saberes específicos das 

disciplinas, mobilizados e desenvolvidos nas áreas de competências acima descritas. 
 

DOMÍNIOS CURRICULARES ÁREAS CURRICULARES 
1. Valores e atitudes Educação na Cidadania5 

 
5 Denominamos Educação na Cidadania e não para a Cidadania (como referida nos documentos produzidos pelo 
Ministério da Educação), pois seria estranho ela ser preparatória para a entrada na cidadania, já que esta se exerce a 
partir do momento que se começa a ter uma relação consciente com os outros. Por uma questão de funcionalidade 
ligada à organização deste documento, decidimos incluir a Educação na Cidadania no âmbito das disciplinas, apesar 
de não a considerarmos como tal. A Educação na Cidadania visa apoiar, em situações de interação real, concreta e 
reflexiva, o processo de formação de pessoas autónomas, responsáveis, solidárias e ativas, que exercem os seus 
direitos e deveres no respeito pelos outros e em diálogo pluralista, crítico, criativo e responsável, com vista à procura 
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DOMÍNIOS CURRICULARES ÁREAS CURRICULARES 
2. Línguas e Literatura Português, Inglês 
3. Ciências Exatas Matemática, Física e Química, Robótica 
4. Ciências Naturais e do Ambiente Estudo do Meio, Ciências da Natureza, Ciências 

Naturais 
5. Ciências Sociais e Humanas Estudo do Meio, História e Geografia 
6. Expressões artísticas Teatro, Dança, Expressão Plástica, Expressão Musical 
7. Desenvolvimento motor Educação Físico-Motora 

Tecnologias da Informação e da Comunicação 
 
 
OPERACIONALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

 
Realizar um trabalho de desenvolvimento curricular assente em competências tem um profundo 

significado pedagógico. De facto, esta opção implica olhar-se para o currículo de uma forma ativa, 
assumindo-se que ele deve ser o instrumento que possibilita aos alunos atingir, ao longo do seu percurso 
formativo, um conjunto de saberes em ação que lhes permitem aceder ao perfil desejado à saída da 
escolaridade obrigatória.  

Olhar para o currículo de um modo ativo significa, também, olhar apropriarmo-nos dele, olhando para 
a habitual formalidade curricular de um modo distanciado, ou seja, a partir de um ponto de vista reflexivo 
e crítico, em vez de ficarmos reféns dos programas que parece “termos de dar”... Significa, também, assumir 
que os professores são protagonistas da nossa própria ação e verdadeiros profissionais de formação dos 
alunos que lhes são confiados, em vez de se sentirem manietados pelo que é produzido por outros e terem 
de consumir, mais ou menos, disciplinadamente. 

Esta perspetiva de apropriação curricular implicou com que o conteúdo que aqui se apresenta tenha 
sido o corolário de um trabalho de sistematização e organização do currículo integrado na experiência que 
a equipa educativa da EB da Várzea de Sintra foi desenvolvendo desde o início do Projeto dar ASAS, mas 
também da reflexão que cada um dos professores das outras duas escolas do 1.º ciclo do Agrupamento 
têm realizado ao longo da sua atividade profissional. É exatamente a variedade e a confluência dessas 
experiências, análises e reflexões que faz com que este documento seja um produto muito rico. 

Apesar dessa riqueza, a capacidade de análise e de reflexão demonstrada pretende ser aprofundada, 
pelo que este conteúdo, bem como a sua versão final, nunca poderá ser visto com um produto acabado e 
imutável, para ficar no “armário” como um “vestido de noiva”. Pelo contrário, ele deve ser entendido como 
um referencial para a ação pedagógica e educativa, necessitando, por isso, de melhoramento, atualização e 
(re)construção. Como tal, assume-se desde já o futuro “PCA1c” deverá ser reanalisado, formalmente, de três 
em três anos, através de um processo aberto aos contributos de toda a comunidade de aprendizagem. 
Desse modo, ele será um documento cada vez mais forte e estruturante, funcionando como orientador da 
política educativa, de tipo curricular, que a escola preconiza e desenvolve, com vista a uma educação de 
sucesso e felicidade para cada um dos nossos alunos e respetivas famílias.  

Neste processo de (re)construção, os contributos que formos recebendo serão sempre analisados à luz 
dos princípios do “Projeto dar ASAS” e das investigações que as Ciências da Educação forem realizando no 

 
de soluções sociocráticas que têm como referência a defesa e o respeito pelos direitos humanos. É exatamente por 
esta sua finalidade (abrangente) que a Educação na Cidadania não deve ser vista como uma disciplina. 
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âmbito da teoria e desenvolvimento curricular pois, é importante tê-lo sempre presente, cada uma das 
decisões que o Agrupamento toma, no âmbito do seu Projeto Educativo e da sua organização interna, 
deverão ser suportadas por uma fundamentação proveniente da ciência e da lei, e não por uma qualquer 
opinião, tradição, hábito ou senso, mais ou menos, comum.  
 
Competências e objetivos de aprendizagem 
 

O trabalho de apropriação curricular que resultou no ”PCA1c” foi realizado ao longo de todo o ano 
letivo de 2018/ 2019, com os seguintes momentos intermédios: 

1. Definição das competências – reflexão sobre que saberes em ação as crianças deverão ter 
integrado no final do 1.º ciclo, em cada uma das áreas curriculares. Assim sendo, esta opção 
significou rejeitar a conceção por anos de escolaridade presente na elaboração das 
“Aprendizagens Essenciais” de cada área curricular (exceção feito às das chamadas Expressões 
Artísticas). 

2. Operacionalização das competências – apresentação de dois descritores intermédios de 
desempenho (estádios), ao longo do processo de aquisição de cada competência. Para cada 
competência e seus estádios definiram-se três momentos: iniciação, consolidação e aquisição.  

3. Integração de objetivos de aprendizagem – definição dos saberes curriculares, de tipo cognitivo, 
operativo ou atitudinal, de âmbito transversal ou ligados às disciplinas, que contribuem para a 
integração dos estádios intermédios e o acesso final à competência. No final desse processo, 
uma competência adquirida passa a ser vista como um interligador de conhecimento. 

 
É a partir do conhecimento, por parte de cada equipa educativa, dos documentos que a seguir são 

apresentados para cada uma das áreas curriculares, que o trabalho de apropriação curricular com os alunos 
se irá desenvolver, dinamizado por esse conjunto de docentes. Esse processo de construção será realizado 
através da: (1) identificação do que cada aluno pensa ser importante aprender em cada ano letivo; (2) 
diálogo em pequeno grupo a partir das listagens individuais; (3) análise em grande grupo (núcleo de 
aprendizagem ou grupos dentre deste, se for o caso) e elaboração de uma versão intermédia; (4) 
integração da análise da equipa educativa (tendo como referência o ”PCA1c”) e construção de objetivos de 
aprendizagem (eventualmente mais finos) que se revelem importantes ser propostos a esse grupo de 
alunos; (5) análise final e melhoria textual dos objetivos de aprendizagem (para que a linguagem 
descritiva seja facilmente entendida pelos alunos).  

O produto final deste processo serão as listagens de objetivos de aprendizagem, destinados a cada 
área curricular, as quais estarão na base do trabalho de autorregulação da aprendizagem que se 
desenvolverá em cada um dos núcleos de aprendizagem das escolas, no âmbito do “Projeto dar ASAS”. 
Deste modo, o desenvolvimento da aprendizagem far-se-á a partir de um currículo construído com todos e 
não através de algo que é apresentado aos alunos pela heteronomia de um produto acabado, elaborado 
unicamente por outros para eles consumirem. 
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ANEXO 3: Calendário semestral 
 

 


