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Turma de Percurso Curricular Alternativo – 9.º ano

- Caraterização do Grupo de Alunos e Necessidade da Implementação da
Medida:

O grupo é constituído por 14 alunos com idades compreendidas entre os 14 e os 16
anos, na sua maioria com nacionalidade portuguesa e provenientes de grupos-turma da
escola EB D. Carlos I. Oito dos alunos têm uma ou duas retenções no seu percurso escolar.

Estes alunos, apesar das medidas universais aplicadas, continuam a evidenciar um
desfasamento face aos resultados expectáveis para a sua faixa etária: significativas
dificuldades de aprendizagem aliadas a pouco empenhamento, falta de concentração nas
atividades letivas e desvalorização da Escola enquanto meio de formação do indivíduo.

Dado os contextos de fragilidade familiares, sociais e económicas dos alunos em
questão, esta medida surge como oportunidade de fazer uma abordagem curricular
interdisciplinar proporcionando aos alunos vivências integradoras numa área que é do seu
interesse - o Desporto. Apesar desta ser uma das medidas previstas no Plano 21/23 Escola
+ (Eixo Ensinar e Aprender), considerámos que a gestão do currículo deveria ser superior a
25%. A transversalidade pretendida não se conseguiria alcançar, numa medida temporária,
com recurso a Domínios de Autonomia Curricular.

- Balanço do trabalho desenvolvido:

Este projeto, iniciado no 8.º ano, consubstanciou-se numa aposta em jovens com
características muito particulares que constituem um grupo vulnerável à exclusão.
Pretendeu-se potenciar a motivação individual, a interação social, a alteração de
comportamentos e, principalmente, a atitude face à escola e comunidade, o que foi
parcialmente conseguido.

Contudo, só será possível uma concretização mais efetiva dos objetivos insistindo na
motivação dos alunos face à escola e viabilizando metodologias diferentes, com docentes
e alunos abertos à inovação, repensando e monitorizando planos de trabalho adequados
ao seu perfil psicopedagógico.

- Necessidades atuais:

Insistir no currículo adaptado aos alunos, individualizado, cimentado no projeto de
vida, que responda a alunos com diferentes ritmos de aprendizagem;

Valorização das competências individuais na definição dos trabalhos de projeto a
desenvolver;

Minimização dos riscos de exclusão onde a criação de respostas para as diferenças
entre alunos se assuma enquanto pressuposto incontornável para pensar a educação
atual.
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- Nova proposta:

Esta medida temporária surge da necessidade de continuação da implementação de
uma solução adequada ao contexto destes alunos. O seu sucesso educativo e pessoal
depende desta gestão específica da matriz curricular-base.

A Escola acautelou a participação dos alunos no Ensino a Distância apoiando e
articulando regularmente com alunos e Encarregados de Educação tentando assegurar a
sua participação e sucesso relativamente às tarefas escolares. Tratando-se de um grupo
de alunos que necessita de metodologias de ensino diferenciadas para conseguir
mobilizar/adquirir as múltiplas competências plasmadas no Perfil do Aluno, as alterações
das dinâmicas escolares decorrentes de Pandemia de SARS-COV-2 acabaram por ter
um impacto negativo nos alunos e nas suas famílias.

Pretende-se promover o sucesso escolar deste grupo de alunos, promovendo as
estratégias e metodologias aplicadas e que resultaram no combate aos problemas de
integração, autoestima e indisciplina.

Sintetizando, os compromissos assumidos pela Escola com a aplicação desta
medida são:

- Possibilitar aos alunos atingir um sucesso escolar de 91%
- Aumentar o sucesso de qualidade em 15%
- Reduzir os comportamentos de risco e consequentemente a possibilidade de

abandono escolar precoce em 95%

O seu centro de interesses são os jogos (virtuais e desportivos). De forma a
promover um estilo de vida saudável e mobilizando as áreas fortes destes alunos,
incidimos a nossa proposta no Desporto, com estreita ligação às Tecnologias da
Informação e Comunicação.

Consideramos que esta medida, como forma de recuperação das aprendizagens e
sobretudo como forma de contribuir para o desenvolvimento de competências
socioemocionais em sintonia com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, irá contrariar a tendência para o insucesso nestes alunos com baixa
autoestima, com desinteresse pelos conteúdos escolares e com handicaps a nível das
competências sócio emocionais. O nosso principal objetivo é, por um lado, preparar estes
jovens para desafios futuros, desenvolvendo competências “que lhes permitam
questionar os saberes estabelecidos, integrar conhecimentos emergentes, comunicar
eficientemente e resolver problemas complexos”, conforme exposto no decreto-Lei
55/2018. A melhor forma de o fazer, através da inclusão, é valorizando as suas áreas
fortes, neste caso a prática desportiva. Contamos que a realização de aprendizagens
significativas numa área forte, promova o desenvolvimento de competências mais
complexas em áreas menos fortes.

O Diretor de Turma contactou os Encarregados de Educação e verificou que estão
satisfeitos com a mudança comportamental dos seus educandos face à escola e tudo o
que esta medida particular oferece, salientando a necessidade de continuidade da
mesma para o desenvolvimento dos seus educandos.
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O desenho curricular desta turma PCA tem por referência as matrizes
curriculares-base dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico geral, constantes dos anexos II e
III ao Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e propõe alterações de natureza de natureza
pedagógica, didática e organizacional, incidindo nos seguintes domínios:

a) Gestão curricular contextualizada;
b) Articulação curricular assente em relações multidisciplinares;
c) Metodologias integradoras do planeamento do ensino, da aprendizagem e da

avaliação;
d) Dinâmicas pedagógicas alicerçadas em equipas de trabalho docente;

O trabalho de projeto, a participação em atividades conjuntas, as metodologias ativas
que promovam a experimentação e a investigação, aliados ao estabelecimento de
parcerias/protocolos com a comunidade envolvente, pressupõem o desenvolvimento de
atitudes de entreajuda com impacto positivo no ensino/aprendizagem, bem como, nas
relações interpessoais.

Pretendemos uma abordagem sócio ecológica, que considere a simbiose entre as
competências dos alunos e as exigências do meio, pressupondo que os contextos
educativos têm que se reinventar para chegar a todos alunos e não o inverso.

Daí que estratégias e metodologias não devam configurar um formato igual para
todos, mas que a todos incitem a potenciar aprendizagens e conhecimento. Reforça-se,
por isso, a necessidade dos docentes trabalharem em conjunto, cooperativa e
colaborativamente, promovendo assim uma articulação mais proativa e funcional.

A operacionalização dos conteúdos curriculares será baseada numa perspectiva de
aprender-fazendo, aliando os interesses e motivações dos alunos aos objetivos a atingir.

O aluno planeia, assim, a sua ação, sob a orientação e participação dos professores.
Estão previstos modelos diversificados de organização dos alunos: todo o grupo-turma,
trabalho de grupo, trabalho de pares e trabalho individual. Quando em trabalho de grupo,
serão constituídos grupos heterogéneos no que concerne ao nível/ competência,
pressupondo atitudes de entreajuda com um impacto positivo em termos de
aprendizagem.

Os pressupostos dos laboratórios multidisciplinares asseguram o trabalho articulado
e dinâmico de conteúdos e competências. Emergem enquanto formação que pretende
ser resposta aos interesses/solicitações dos alunos e, simultaneamente, pretendem
eliminar “barreiras” entre disciplinas, assegurando a formação cultural, científica e social
dos nossos alunos.

O sucesso deste projeto implica condições de operacionalização que passam por
partilha e monitorização regulares de práticas pedagógicas, processos e materiais,
assegurando, tanto quanto possível, a individualização dos percursos de aprendizagem.
Pressupõe a valorização da função diagnóstica e formativa da avaliação.
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- Parcerias com a comunidade:

a) Articulação com os ginásios SPALD, localizado a 500 metros da escola.
http://ginasiospald.com/

b) Articulação com o Parques Sintra Monte da Lua para organização de passeios
pedestres, aulas ao ar livre na Serra de Sintra, exploração das experiências
Multimédia promovidas (Centro Interpretativo do Parque da Pena, por exemplo),
etc.

https://www.parquesdesintra.pt/
c) Oficina da Ciência de Sintra, para aprofundar as áreas de Ciências Naturais e

Físico Química. https://oficinacienciasintra.pt/

Matriz:

Disciplinas Minutos

Português 180

Inglês 90

Francês 45

Cidadania e Desenvolvimento 90

Matemática 180

Laboratório Geolocalização 405

Laboratório Desporto 360

Ed. Física 135

Total 1485 a)

EMRC 45

Total 1520

a) Os 15 minutos em falta na matriz, serão compensados em aulas de 45 minutos
conforme explicação seguinte.

A disciplina Laboratório de Geolocalização foi “pensada” com base nos documentos
curriculares próprios de Geografia, História, TIC e EV, omissos na matriz. Será lecionada
essencialmente em pares pedagógicos com docentes de TIC-EV; TIC-Geografia,
TIC-História não só numa perspetiva de articulação curricular e melhor gestão das
atividades, mas também num efetivo acompanhamento dos alunos.
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Quanto à disciplina Laboratório de Desporto, terá por base os documentos
curriculares específicos de Ed. Física, FQ e CN, omissas na matriz, e também esta será
lecionada em pares pedagógicos: EF-FQ; EF-CN e FQ-CN.

Os pares pedagógicos no Laboratório de Geolocalização e no Laboratório de
Desporto pretendem traduzir-se num trabalho cooperativo de equipas de professores
numa lógica de integração e articulação curriculares, baseado em padrões elevados de
comunicação, que favoreça a aprendizagem dos alunos, incentive comportamentos
adequados e atenue a ocorrência de incidentes, o que, obviamente, contribuirá para uma
maior tranquilidade no processo ensino-aprendizagem, promovendo a qualidade do
sucesso.

Serão elaborados documentos curriculares próprios para as disciplinas criadas,
sendo alvo de avaliação própria, nos quais estarão refletidas as aprendizagens
essenciais deste ano de escolaridade para cada uma das disciplinas acima mencionadas,
garantindo que são criadas as condições para que, em qualquer momento, os alunos
possam optar por integrar uma turma de ensino regular.

Importa referir que Aprendizagens Essenciais, sendo as dimensões que nenhum
aluno pode deixar de aprender e que constituem a base para um aprofundamento flexível
e enriquecido dos temas e conteúdos de cada disciplina, serão a base de trabalho
(juntamente com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e a Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania) para a equipa pedagógica, à semelhança das
restantes equipas das outras turmas. Tendo em consideração a redução da carga horária
de Inglês e Francês, serão adotadas estratégias para o cumprimento das aprendizagens
essenciais destas disciplinas.

Será acautelada a existência de informação regular aos Encarregados de Educação,
relativas às disciplinas assim como a referência nos registos individuais dos alunos.

Os 15 minutos em falta na matriz, traduzir-se-ão numa aula extra de 3 em 3 semanas
com o Diretor de Turma (docente também responsável pela disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento) e os docentes responsáveis pelas disciplinas Laboratório
Geolocalização e Laboratório de Desporto com o objetivo de trabalhar nos alunos o
desenvolvimento pessoal e promover a autonomia. A intenção é promover um conjunto
de apresentações regulares, à comunidade educativa, do trabalho desenvolvido, podendo
ser apresentações orais, promoção de workshops, preparação de webinares, etc.

Só será possível desenvolver um trabalho coerente quando a principal preocupação
é o aluno; uma aprendizagem bem sucedida dependerá da adoção de estratégias que lhe
permitam tomar consciência dos objetivos, processos e meios facilitadores da
aprendizagem.
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- Desenvolvimento de mecanismos sistemáticos de monitorização e avaliação:

Daí a importância da monitorização sistemática do projeto em função das
necessidades expressas pelos alunos em diferentes momentos, regulando estratégias.
Especificamente, os mecanismos de monitorização deverão consubstanciar-se em
processos de auto e heteroavaliação que permitam a mobilização de informação relevante
conducente à melhoria das práticas pedagógicas de avaliação e ensino, por forma a
promover, em cada momento, as respostas educativas que se considerem mais adequadas.

Intervenientes a considerar:
- Equipa Educativa
- SPO/EMAEI
- Coordenadores de Departamento - Conselho Pedagógico
- Equipa de autoavaliação do Agrupamento

Mecanismos a aplicar:
- Reuniões semanais da equipa pedagógica
- Reuniões periódicas com Pais/Encarregados de Educação
- Questionários aplicados aos três universos: Alunos, Docentes e Pais

- Plano de Formação - articulação CFAES:

A articulação com o Centro de Formação influencia a boa consecução dos
objetivos do PI. Será o motor do reforço/capacitação de competências digitais, com
vista a práticas educativas inovadoras, à exponenciação da interdisciplinaridade, ao
recurso a práticas de avaliação baseadas nas tecnologias mais personalizadas e
fidedignas e ao reforço e melhoria da comunicação (tal como previsto no PADDE do
Agrupamento).

Para além das formações previstas na área da capacitação digital docente,
pretende-se promover formação docente nas seguintes áreas:

- Educação inclusiva: Diversidade e Diferenciação
- Competências socioemocionais
- Gestão de conflitos.
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Aprovação em Conselho Pedagógico: 21 de julho de 2021

Aprovação em Conselho Geral: 22 de julho de 2021

Nota: o calendário semestral foi adotado a nível concelhio.

Sintra, 27 de agosto de 2021

A Diretora

Joana Oliveira
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