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I - Identificação da Unidade Orgânica 

Dados do Agrupamento 

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira  

Código: 145403 

http://www.espamol.pt/ 

Morada: ESPAMOL (sede de Agrupamento) 

Bairro Che-Lagoense, 8400 - 999 Lagoa 

Diretora: Emília Maria de Sousa Costa Vicente 

Contactos: telf: 282 340 310; fax: 282 340 319;  

executivo@espamol.pt; secretaria@espamol.pt 

Breve caracterização do Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira (ESPAMOL) foi constituído no ano 

letivo de 2010/2011, e deve o seu nome ao Padre António Martins de Oliveira, patrono deste 

Agrupamento. Inclui a Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira (escola sede); a 

Escola do Ensino Básico do 2º e 3º ciclos Jacinto Correia; a Escola EB1/JI de Lagoa; Escola EB1/JI 

de Porches; JI do Carvoeiro e EB1 de Carvoeiro.  

No ano letivo 2019/2020, o Agrupamento é frequentado por 1587 alunos, distribuídos pelos 

seguintes níveis de ensino: 

- Educação Pré-Escolar: 150 alunos: JI de Lagoa (100 alunos); JI de Porches (25 alunos) e JI de 

Carvoeiro (25 alunos);  

- 1º Ciclo do Ensino Básico: 495 alunos: EB1 de Lagoa (321 alunos); EB1 de Porches (65 alunos); 

EB1 de Carvoeiro (109 alunos); 

- 2º Ciclo do Ensino Básico: 248 alunos, na EB 2/3 Jacinto Correia; 

- 3º Ciclo do Ensino Básico: 236 alunos na EB 2/3 Jacinto Correia (7º e 8º anos); 120 alunos na 

escola sede (9º ano); 

- Ensino Secundário: 293 alunos, distribuídos pelos Cursos Científico-Humanísticos (124 alunos) 

e pelos Cursos Profissionais (169 alunos) ministrados na escola sede do Agrupamento. 

O Agrupamento ESPAMOL garante ainda uma oferta educativa alternativa, ao nível da educação 

e formação, nomeadamente Cursos de Educação e Formação (CEF de Operador de Manutenção 

de Campos de Golfe e CEF de Assistente de Cuidados de Beleza (Tipo 2) e CEF de Bar (Tipo 1) e 

o Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF 2º e 3º ciclos), num total de 45 alunos. À 

http://www.espamol.pt/
mailto:executivo@espamol.pt
mailto:secretaria@espamol.pt
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exceção do curso de CEF Bar, que é lecionado na EB 2/3 Jacinto Correia, todos os restantes 

funcionam na Escola Sede. 

Relativamente aos alunos que frequentam o Agrupamento, cerca de 680 (43%) beneficiam de 

auxílios económicos no âmbito da Ação Social Escolar (55% pertencem ao escalão A e 45% ao 

B).  

Frequentam o Agrupamento 196 alunos de outras nacionalidades (12% dos alunos), 30 dos quais 

(15,3%), têm Português Língua Não Materna.  

O pessoal docente é constituído por 182 trabalhadores, dos quais 136 pertencem aos quadros 

(75%), 37 são contratados (20%) e 8 são técnicos especializados (5 %). O pessoal não docente é 

composto por 80 profissionais afetos ao Ministério da Educação, 4 à Câmara Municipal de Lagoa 

e 1 à Associação de Pais.  

Ao nível da oferta educativa, designadamente de ensino profissional, a aposta do Agrupamento 

é diversificar, como estratégia de resposta às expectativas dos jovens e encarregados de 

educação e às necessidades de formação do tecido empresarial da região, estando em 

funcionamento sete saídas profissionais nas áreas do desporto, serviços e tecnologias.  

O órgão de gestão, demais corpos dirigentes e parceiros mais próximos, têm-se empenhado na 

melhoria dos resultados obtidos, através da prossecução de um Projeto Educativo coerente e 

ambicioso, com metas definidas e exequíveis. A ele se associa uma política consistente de 

recuperação de imagem, através da melhoria daqueles, mas também abraçando outras 

vertentes, que passam pela promoção de projetos internacionais, de intercâmbio ou de 

promoção de estágios, proporcionando a alunos e a professores novas experiências, abrindo 

horizontes, facultando a criação de laços.  

O Desporto Escolar é outra das áreas que muito tem contribuído para o desenvolvimento 

integral da sua população escolar, concorrendo para o crescimento da pessoa humana social e 

sociável, simultaneamente transportando o acrónimo ESPAMOL a nível nacional e internacional. 

Este tem sido igualmente um veículo que transporta as suas gentes a outras paragens, 

participando com orgulho nas mais diversas competições, ganhando-as ou colhendo posições 

de destaque. 

A boa relação do Agrupamento com os parceiros da comunidade, nomeadamente com as forças 

vivas locais, a autarquia e as instituições sociais e culturais, é visível nas diferentes parcerias que 

se têm estabelecido na articulação/ desenvolvimento de várias atividades.  
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II – Conceção do Plano de Inovação (PI) do Agrupamento 

Enquadramento 

Numa sociedade em acelerada e profunda mudança, colocam-se à Escola novos e complexos 

desafios, como o de preparar oportunidades para que cada criança e cada jovem construa o seu 

projeto de vida, num cenário de imprevisibilidade e incerteza quanto ao futuro, como o atual. 

A Portaria nº 181/2019, de 11 de junho, que regulamenta o disposto no nº 3 do artigo 12º do 

Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, no que se refere à Autonomia e Flexibilidade Curricular, 

vem abrir a possibilidade de avançar na realização das intenções do Agrupamento, 

aprofundando a reflexão sobre a sua identidade e preocupações, construindo, como 

consequência, o Plano de Inovação que aqui se apresenta.  

Este projeto propõe alterações de âmbito pedagógico e organizacional, nomeadamente ao nível 

didático e ao nível da gestão curricular, promovendo um maior alinhamento das práticas 

educativas com as dinâmicas da sociedade de hoje. 

Os documentos curriculares e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

apresentam-se como referenciais importantes, expressando as áreas de competência 

(conhecimentos, capacidades e valores) a desenvolver nos alunos, operacionalizados através 

das matrizes curriculares. A gestão dos tempos letivos, a organização curricular que daí decorre, 

assim como as ofertas disponíveis no Agrupamento, pretendem favorecer os alunos e a 

atividade educativa, numa abordagem multinível, fomentando dinâmicas de ensino-

aprendizagem conducentes a melhores resultados escolares, promovendo o sucesso educativo, 

a qualidade das aprendizagens e, por essa via, a igualdade de oportunidades. 
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A] Necessidades a que o PI pretende responder 

Todos os problemas a seguir identificados traduzem-se, no essencial, em resultados escolares 

aquém dos esperados.  

•  Dificuldades na articulação curricular entre ciclos de ensino e interdisciplinar e no 

desenvolvimento do trabalho colaborativo, no exercício da atividade docente. 

• Diminuição das taxas de sucesso e média de nível nos anos de transição entre ciclos (5º, 7º e 

10º anos), em particular nas áreas disciplinares nucleares de Português e Matemática, como 

se constata nos dados obtidos pela Equipa de Avaliação Interna do agrupamento. 

- 2º ciclo:  

 

 

 

- 3º ciclo: 

 

 

 

 

- Ensino Secundário: 

 

 

 

 

 

 

 

• Matrizes curriculares extensas e pouco estimulantes, que estarão na origem do desinteresse 

dos alunos, como testemunhado, de forma unânime, em Assembleia de Delegados de Turma. 

• Dificuldades na aquisição de aprendizagens essenciais no domínio da Língua Portuguesa e da 

Matemática por parte de alguns alunos que finalizam o 1º ciclo.  
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• Conjunto de alunos, dos 1º, 2º e 3º ciclos, que apresentam grandes dificuldades nos domínios 

da escrita, leitura, comunicação oral, raciocínio lógico e cálculo, bem como na aquisição 

generalizada de conceitos e conteúdos das várias disciplinas, e que se encontram bastante 

desmotivados e, consequentemente, em risco de marginalização e/ou de abandono escolar.  

• Resultados escolares abaixo da média nas disciplinas de Matemática e Física e Química, 

quando comparados com outras disciplinas, na avaliação interna, e com a média nacional, nos 

momentos de avaliação externa, como se constata nos dados obtidos pela Equipa de Avaliação 

Interna do agrupamento. 

 
 

• Desadequação do calendário escolar/ desequilíbrio entre a duração dos três períodos. 

• Dificuldades na aplicação da avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação 

no processo de ensino e de aprendizagem. 

• Dificuldades linguísticas, curriculares e de integração dos alunos estrangeiros com Português 

Língua Não Materna (PLNM) que, transitando para um nível superior de proficiência, concluem 
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a disciplina, mas continuam a revelar um fraco domínio da língua e cultura portuguesas, 

enquanto veículos de escolarização.  

B] Compromissos assumidos com as aprendizagens dos alunos 

O PI do Agrupamento ESPAMOL pretende contribuir para o sucesso pleno de todos os alunos, 

pelo que se estabelecem os seguintes objetivos: 

• Combater a desistência e retenção escolares; 

• Promover melhores aprendizagens; 

• Aumentar a qualidade de sucesso geral; 

• Melhorar as Aprendizagens Essenciais no domínio da Língua Portuguesa e da Matemática nos 

diferentes ciclos; 

• Dotar os alunos de competências nas áreas previstas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória;  

• Envolver mais ativamente os alunos no processo de ensino-aprendizagem e nas práticas de 

avaliação;  

• Promover a participação ativa da comunidade escolar na melhoria da escola e da comunidade 

local, de acordo com o preconizado na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. 

Metas: 

• Diminuir as taxas de retenção em 1%; 

• Aumentar as taxas de sucesso pleno (sucesso em todas as disciplinas) em 1%; 

• Melhorar os resultados da avaliação externa em 2,5%, nas disciplinas de Matemática (9º e 12º 

anos) e de Física e Química A (11º ano). 
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III – Proposta de medidas a implementar 

DOMÍNIO CURRICULAR 

Gestão flexível das matrizes-curriculares base: 

O cronograma da aplicação das medidas começa nos anos iniciais de ciclo, no ano letivo 

2020/2021 e decorre de forma progressiva, nos anos letivos 2021/2022 e 2022/2023. 

As matrizes curriculares dos diferentes ciclos de ensino são apresentadas no anexo I, sendo 

referidas, de seguida, as alterações propostas neste PI, face às matrizes curriculares-base 

estabelecidas no Decreto-Lei nº 55/2018. Para além de outra intencionalidade que será 

especificada em cada ponto, também se procura, com as alterações a introduzir, eliminar 

disciplinas com organização semestral, como por exemplo as disciplinas de TIC, Cidadania e 

Desenvolvimento e Complemento à Educação Artística, no 3º ciclo, facilitando desta forma o 

funcionamento das mesmas e a articulação interdisciplinar ao longo de todo o ano letivo e com 

o mesmo grupo de alunos. 

Em função da avaliação dos resultados da aplicação destas medidas, poderão ser introduzidas 

propostas de melhoria que serão oportunamente comunicadas à DGE. 

2º Ciclo [Ver matriz anexa – Anexo I - 2] 

As opções curriculares do Agrupamento passam, no 2º ciclo, pela extinção do Apoio ao Estudo 

(convertido em outros sistemas de apoio dentro da sala de aula), da Oferta Complementar e do 

Complemento à Educação Artística, permitindo um currículo mais atrativo e uma melhor 

rentabilização do número de tempos letivos semanais (que passam de 30 para 27). Desta forma, 

a organização do horário letivo permite a possibilidade dos alunos frequentarem, 

facultativamente, Ateliês e Clubes nas tardes livres. Propõe-se a redistribuição ao longo do ciclo 

de disciplinas (ex., TIC) e a criação de novas disciplinas que permitem trabalhar de maneira 

diferente as Aprendizagens Essenciais (AE) e que apostam na interdisciplinaridade e no trabalho 

colaborativo (ex., EVT, Laboratório de Geometria, Laboratório de Campo, História com Letras). 

Com este PI, pretende-se promover o envolvimento mais ativo dos alunos nas questões 

relacionadas com a Escola e com o meio envolvente, perspetivando a Assembleia de Turma, 

como atividade integrante a ser desenvolvida na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. 

As novas disciplinas funcionarão, anualmente, com planos curriculares específicos que integram 

aprendizagens essenciais das disciplinas que lhes deram origem e contemplam as competências 

definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A avaliação das disciplinas 

criadas, à semelhança das restantes, processar-se-á nos termos do previsto dos artigos 22º a 
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28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho e conforme regulamentado na Portaria nº 223 – 

A/2018, de 3 de agosto, não comprometendo a avaliação de cada uma das disciplinas que 

estiveram na sua génese.  

• Percentagem da carga horária das matrizes-base a gerir: 30,8% 

No 2º ciclo, na componente de Educação Artística e Tecnológica, dos 325 minutos propostos 

pelo Decreto-Lei nº 55/2018, foram mobilizados 100 minutos (‘), da seguinte forma: 

-  50’ de TIC, do 5º ano para o 6º ano de escolaridade; 

- 50’ da disciplina de Educação Visual e Tecnológica, na criação de uma disciplina nova 

(Laboratório de Geometria). 

• Medidas propostas e respetiva intencionalidade:  

A] Eliminação da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no 5º ano e 

concentração da disciplina no 6º (50’+50’), funcionando 50’ em turnos com a disciplina de EVT. 

Pretende-se, desta forma: 

• reduzir o número de disciplinas, evitando a dispersão curricular; 

• lecionar as Aprendizagens Essenciais em apenas um ano letivo, com 100’ semanais, 

contribuindo para uma melhor consolidação de conhecimentos/ competências TIC; 

• manter, no 5º ano, o carácter de área curricular transversal, à semelhança do 1º ciclo; 

• associar, no 6º ano, uma forma de abordagem da disciplina semelhante à do 3º ciclo; 

• rentabilizar, com o desdobramento da turma em 50’ semanais, os recursos informáticos 

existentes, favorecendo um ensino mais individualizado e uma melhoria da qualidade das 

aprendizagens. 

B] Criação de uma nova disciplina – Educação Visual e Tecnológica (EVT), a partir da fusão das 

disciplinas de Educação Visual (EV) e Educação Tecnológica (ET) a funcionar, no 5º ano (150’), 

50’ com um professor de EVT e 100’ em par pedagógico, e no 6º ano (100’), com 50’ em 

desdobramento em turnos com TIC. [Anexo III – 1; Anexo III - 2] 

Pretende-se, com esta medida: 

• reduzir o número de disciplinas, evitando a dispersão curricular; 

• permitir um ensino mais individualizado com o trabalho em par pedagógico e em 

desdobramento, facilitando a implementação de medidas que promovam a educação 

inclusiva, tal como previsto do Decreto-Lei nº 54/2018; 

•  promover o trabalho colaborativo e a interdisciplinaridade entre EV e ET. 
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C] Criação do Laboratório de Geometria no 5º ano (50’), – nova disciplina de articulação 

curricular entre Matemática e EVT, lecionada em par pedagógico. [Anexo III – 3] 

Pretende-se, com esta medida promover o trabalho colaborativo e a gestão e lecionação 

interdisciplinar e articulada do currículo. 

D] Criação do Laboratório de Campo no 5º ano (50’) e no 6º (50’), – nova disciplina de 

articulação curricular entre Ciências Naturais e Matemática, em par pedagógico e em 

articulação com projetos do Agrupamento. [Anexo III – 4; anexo III - 5] 

Pretende-se, desta forma: 

• promover o trabalho colaborativo e a articulação interdisciplinar, de acordo com as 

necessidades do subdepartamento de Matemática e Ciências; 

•  promover novas práticas pedagógicas, em articulação com projetos do Agrupamento, 

fomentando um ensino mais prático e que valorize o papel ativo dos alunos nas aprendizagens.  

E] Criação da disciplina de História com Letras no 6º (50’), – nova disciplina de articulação 

curricular entre História e Geografia de Portugal (HGP) e Português, em par pedagógico e em 

articulação com projetos do Agrupamento. [Anexo III – 6] 

Pretende-se desta forma: 

• promover o trabalho colaborativo e a articulação interdisciplinar, de acordo com as 

necessidades do subdepartamento; 

•  promover novas práticas pedagógicas, em articulação com projetos do Agrupamento, 

fomentando um ensino mais prático e que valorize o papel ativo dos alunos nas aprendizagens.  

F] Atribuição da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (CD) a(o) Diretor(a) de Turma (DT), 

para desenvolver as Aprendizagens Essenciais de Cidadania e Desenvolvimento, promover a 

articulação disciplinar e realizar a Assembleia de Turma. Quando não for possível atribuir a 

disciplina a(o) DT, esta hora será coincidente com uma das horas do cargo de direção de turma, 

para permitir a realização da Assembleia de Turma. 

Pretende-se desta forma: 

• potenciar o carácter transversal da disciplina, reconhecendo o DT como elemento central de 

promoção da articulação disciplinar;  

• criar um espaço de debate e reflexão entre alunos e DT  – a Assembleia de Turma –, cujo 

trabalho deve ter em conta as orientações de Cidadania e Desenvolvimento e ser considerado 
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na avaliação da disciplina, constituindo-se como espaço privilegiado para o exercício de uma 

cidadania ativa, de participação democrática em contextos de partilha, colaboração e 

confronto de ideias sobre matérias do quotidiano, e desenvolver ainda a autonomia e 

responsabilidade, de acordo com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

 

 

3º Ciclo [ver matriz anexa – Anexo I - 3] 

No 3º ciclo, as opções curriculares do Agrupamento passam pela eliminação da Oferta 

Complementar, permitindo a redução do número de tempos letivos semanais (de 31 para 30), 

que favorece a organização do horário letivo e a possibilidade de os alunos frequentarem, 

facultativamente, Ateliês, Clubes e, no 9º ano, aulas de preparação para exames, nas tardes 

livres. Propõe-se a criação de novas disciplinas que permitem trabalhar de maneira diferente 

as AE e que apostam na interdisciplinaridade e no trabalho colaborativo (Ateliê das Expressões 

(7º ano), Ateliê das Profissões (8º ano), Ciência, Cidadania e Sustentabilidade (8º ano) e 

Laboratório de Cálculo (9º ano). As Assembleias de Turma funcionarão também no 3º ciclo, no 

âmbito das disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento (7º e 8º anos) e de Cidadania e 

Sustentabilidade (8º ano), para envolvimento mais ativo dos alunos nas questões relacionadas 

com a Escola e com o meio envolvente. 

As disciplinas de TIC e de Complemento à Educação Artística passarão a ser lecionadas apenas 

nos 7º e 8º anos, promovendo desta forma a organização anual das mesmas, incluindo a 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento que no 8º ano também era uma disciplina semestral. 

As aprendizagens essenciais previstas para as disciplinas, no final do ciclo, serão desenvolvidas 

durante esses anos de escolaridade. 

As novas disciplinas funcionarão, anualmente, com planos curriculares específicos que integram 

aprendizagens essenciais das disciplinas que lhes deram origem e contemplam as competências 

definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A avaliação das disciplinas 

criadas, à semelhança das restantes, processar-se-á nos termos do previsto dos artigos 22º a 

28º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho e conforme regulamentado na Portaria nº 223 – 

A/2018, de 3 de agosto, não comprometendo a avaliação de cada uma das disciplinas que 

estiveram na sua génese.  
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• Medidas propostas e respetiva intencionalidade:  

G] Criação da disciplina de Ciência, Cidadania e Sustentabilidade no 8º ano (50’), disciplina de 

articulação disciplinar na área das Ciências, para promover a concretização de projetos do 

Agrupamento que permitam desenvolver o pensamento científico numa perspetiva de 

sustentabilidade, desenvolver as aprendizagens essenciais de CD e realizar a Assembleia de 

Turma. [Anexo III – 7] 

Pretende-se com esta medida: 

• potenciar a articulação entre as disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, valorizando 

a Sustentabilidade da vida na Terra como tema central destas duas disciplinas e um dos temas 

a ser abordado no âmbito da Educação para a Cidadania e Desenvolvimento; 

• promover a concretização de projetos do Agrupamento que permitam o desenvolvimento do 

pensamento científico numa perspetiva de sustentabilidade (projetos ambientais como o 

Programa Eco-Escolas), reforçando a importância da Educação em Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente (CTSA); 

• proporcionar a Assembleia de Turma, de acordo com o referido anteriormente.  

H] Criação do Laboratório de Cálculo no 9º ano (50’), a funcionar em par pedagógico 

(Matemática e Físico-Química), com recurso a 1h de crédito, desde que disponível, para 

promover uma maior articulação interdisciplinar no desenvolvimento do cálculo matemático e 

do raciocínio lógico. [Anexo III – 8] 

Pretende-se desta forma: 

• fazer face às dificuldades dos alunos a nível do cálculo matemático e no raciocínio lógico, 

refletidas em resultados escolares abaixo da média nas disciplinas de Matemática e Física e 

Química em comparação com outras disciplinas, na avaliação interna, e com a média nacional, 

nos momentos de avaliação externa (reforço das áreas com mais taxas de insucesso). 

I] Criação do Ateliê das Expressões no 7º ano, a funcionar em par pedagógico, de forma a 

promover a articulação entre duas áreas artísticas (Música e Teatro). [Anexo III – 9] 

J] Criação do Ateliê das Profissões no 8º ano (50’), a funcionar em par pedagógico, de forma a 

promover a articulação entre duas áreas do saber-fazer (ET e EV). [Anexo III – 10] 
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• Outras medidas de diferenciação para promover o sucesso educativo:  

O PI pretende continuar a assegurar, e reforçar, outras medidas; previstas no Decreto-Lei 

n.º55/2018, e já implementadas no Agrupamento, a saber: 

- Desdobramento em Português e Inglês (2º e 3º ciclos), num tempo de 50’, para 

desenvolvimento da oralidade e da produção escrita. 

- Desdobramento em Ciências Naturais e Físico-Química (3º ciclo), num tempo de 50’, para 

promoção do ensino experimental. 

- Ateliês/ Clubes/ Aulas de Preparação para Exame (de frequência facultativa). 

- Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA). 

- Tutorias. 

- Apoio reforçado aos alunos de PLNM para aquisição da Língua Portuguesa enquanto veículo 

de comunicação e integração e simultaneamente veículo de escolarização, a funcionar, entre 

outros espaços, na Biblioteca Escolar (estão em processo de análise possíveis medidas de 

acompanhamento a alunos PLMN).  
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DOMÍNIO PEDAGÓGICO 

As medidas propostas no presente PI assumem a necessidade de desenvolver práticas 

pedagógicas e didáticas que promovam aprendizagens significativas e, portanto, um ensino de 

qualidade, associando o currículo ao Perfil dos Alunos e às Aprendizagens Essenciais, 

designadamente: 

a) Reforço do trabalho prático, experimental e/ou de campo, através dos 

desdobramentos, Laboratórios, Clubes e Ateliês;  

b) Dinamização do trabalho colaborativo interdisciplinar e de articulação curricular, 

através da coadjuvação em sala de aula, que permite aprofundar, reforçar e enriquecer as AE, 

um apoio mais individualizado e um acompanhamento dos diferentes ritmos de aprendizagem 

da turma, assegurando deste modo, o acesso ao currículo por todos os alunos. 

c) Envolvimento dos alunos no planeamento e dinamização de atividades, através da 

Assembleia de Turma que, ao implicar os alunos no seu processo educativo, se apresenta 

como uma ferramenta importante para estimular mais e melhores aprendizagens, combater a 

indisciplina e o abandono escolar, proporcionar vivências democráticas e desenvolver nos 

alunos a sua autonomia e responsabilidade; da Assembleia de Delegados de Turma e da 

participação dos alunos na avaliação do interesse das atividades inseridas no PAA e do seu 

contributo para a melhoria dos resultados escolares e sociais. 

d) Promoção da avaliação formativa contínua e da autoavaliação, como estratégia 

basilar de regulação do processo de aprendizagem e de perceção da sua evolução por 

todos os seus intervenientes (alunos, professores, pais/ encarregados de educação), o que 

implica diversificação de instrumentos de avaliação que permitam um maior conhecimento da 

eficácia do trabalho realizado e um acompanhamento ao primeiro sinal de dificuldades nas 

aprendizagens dos alunos. 

e) Percurso Curricular Alternativo (PCA):  

É possível, havendo um conjunto de alunos identificados em conselho de turma, até ao final 

de cada ano letivo, vir a ser definido um PCA de 2º ciclo - 6º ano [Anexo IV – 1] e/ou de 3º ciclo 

– 7º ano [Anexo IV – 2], a funcionar no ano letivo seguinte. Esta medida, de carácter 

temporário, será aplicada se, depois de terem sido esgotadas todas as estratégias definidas no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 54/2018, esses alunos continuarem a apresentar as seguintes 

características: 
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- grandes dificuldades nos domínios da Escrita, Leitura, Comunicação Oral, Raciocínio Lógico e 

Cálculo; 

- dificuldades na aquisição generalizada de conceitos e conteúdos das várias disciplinas; 

- elevada desmotivação face às aprendizagens; 

- elevado risco de retenção repetida, marginalização e/ ou abandono escolar. 

Estes grupos de PCA terão um máximo de 15 alunos e dado o perfil acima referido, necessitará 

de um percurso escolar mais prático que o aproxime da escola e do seu contexto. As matrizes 

curriculares-base a propor organizar-se-ão em torno das disciplinas de Português, Matemática, 

Inglês, Língua Estrangeira II (no 3º ciclo), Cidadania e Desenvolvimento e Educação Física. 

Também as disciplinas criadas pelo PI para melhoria do sucesso escolar, se mantêm no PCA, 

sendo frequentadas em conjunto com os restantes alunos da turma base. Consideramos que, 

incluindo este grupo de alunos na turma base (“turma-mãe”), estamos a contribuir para a sua 

inclusão, indo assim ao encontro dos princípios consagrados no Decreto-Lei n.º 54/2018. As 

aprendizagens essenciais das restantes disciplinas da matriz geral serão operacionalizadas em 

Laboratórios e Oficinas. 

Este modelo de PCA, como medida de promoção do sucesso educativo, no ensino básico, é de 

caráter excecional e transitório, e a concretizar-se, terá a duração de um ano letivo. 

• Percentagem da carga horária das matrizes-base a gerir:  

- no 6.º ano, a mobilização de 48% da matriz curricular-base, que corresponde a 650’ de 

1350’; 

- no 7.º ano, a mobilização de 43% da matriz curricular-base, que corresponde a 650’ de 

1500’; 
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DOMÍNIO ORGANIZACIONAL 

Organização do ano escolar - Semestralização do calendário escolar   

Pretende-se que esta medida seja aplicada a todo o Agrupamento, prevendo quatro momentos 

de reporte aos Encarregados de Educação, sendo para o Pré-escolar todos os momentos 

formativos; para o 1ºCEB, apenas o último sumativo e para os restantes ciclos, dois deles de 

caráter sumativo.  

Respeitando o número de dias e semanas previstos no calendário escolar, pretende-se organizar 

o ano letivo, prevendo duas paragens para apreciação e reflexão sobre a evolução das 

aprendizagens dos alunos e consequente reformulação de estratégias, bem como duas 

paragens, coincidentes com o final dos semestres, para avaliação sumativa.  

[VER CALENDÁRIO – [Anexo II] 

Assim, ao longo do ano, preveem-se quatro momentos de reporte aos EE: 

• Ensino Pré-escolar – segunda semana de novembro, final de janeiro, final de março e junho 

(reporte qualitativo/descritivo). 

• 1ºCEB – segunda semana de novembro, final de janeiro, final de março (reporte 

qualitativo/descritivo) e o reporte sumativo em junho. 

• 2º, 3º CEB e Secundário – segunda semana de novembro, final de janeiro, final de março e 

junho, sendo os dois reportes de final de semestre (janeiro e junho) de caráter sumativo. 

O calendário letivo a adotar pelo Agrupamento, considera os fatores socioeconómicos e laborais 

da região do Algarve, as férias do Natal e da Páscoa aceites pelas famílias e o calendário das 

provas de aferição e das provas de avaliação externa. 

A realização semestral da avaliação sumativa traduz o entendimento do consignado nos 

princípios orientadores do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, de que avaliar serve, antes de 

mais, para aprender. 

A opção pela semestralização do ano letivo baseia se no pressuposto de que esta potencia: 

• A implementação da avaliação formativa como prática avaliativa dominante, permitindo um 

ajustamento de processos e estratégias; 

• A valorização da evolução contínua do aluno na aprendizagem; 

• A utilização de instrumentos de avaliação mais diversificados, que orientem para a 

aprendizagem e permitam a sua consolidação; 
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• O desenvolvimento de práticas didáticas com recurso a metodologia de projeto e outras 

dinâmicas ativas; 

• O trabalho inter e transdisciplinar; 

• A gestão adequada de disciplinas semestrais e anuais; 

• A reflexão conjunta dos docentes acerca da evolução das aprendizagens dos alunos em cada 

uma das disciplinas e a reformulação de estratégias para a resolução de problemas. 

• A possibilidade de pausas para recuperação do desgaste verificado em alunos e professores. 

• A redução dos níveis de ansiedade dos alunos e Encarregados de Educação, relacionados 

normalmente com a sobreposição de momentos de avaliação. 

• As pausas letivas intercalares de cada semestre favorecem ainda a realização de atividades 

extracurriculares, permitindo deste forma a proximidade entre todos os agentes educativos. 

Em suma, esta opção revela-se vantajosa para a execução das dinâmicas de trabalho e de 

organização das aprendizagens. Também as práticas avaliativas, com especial enfoque na 

avaliação formativa, ganham outro relevo com a divisão do ano em dois semestres. Por outro 

lado, resolve o atual problema do desequilíbrio entre os três períodos, que leva os alunos que 

ainda não obtiveram sucesso escolar até ao 2º período a “desistir” da escola num 3º período 

muitas vezes mais pequeno que os anteriores. 
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IV - Participação da comunidade escolar (professores, alunos, 
encarregados de educação e outros parceiros) na conceção e 
desenvolvimento do PI  

• Envolvimento dos professores: 

Os professores foram convidados a discutir e a fazer sugestões/propostas, em sede de 

departamento/ subdepartamento ou individualmente, tendo todas as propostas sido 

submetidas a aprovação pelos órgãos competentes. 

• Envolvimento dos alunos: 

Realização de sessões de informação e auscultação aos alunos abrangidos pelas medidas, 

nomeadamente nas Assembleias de Delegados realizadas. 

• Envolvimento dos pais e encarregados de educação e outros parceiros: 

 Realização de sessões de sensibilização/esclarecimento sobre o Projeto, suas implicações e 

oportunidades, e medidas a adotar. Essas sessões envolveram a diretora, os professores, a 

associação de pais e parceiros locais. 

 

IV – Plano de formação 

Com vista à melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem-avaliação, e 

consequente prossecução dos objetivos do presente PI, são diversas as estratégias de 

desenvolvimento profissional a implementar, seja com recurso a apoios externos, 

designadamente, e de forma privilegiada, do Centro de Formação de Associação de Escolas de 

Albufeira, Lagoa e Silves (CFALS) mas também de outras entidades com competências na área 

da formação de professores; ou recorrendo à formação interna (por ex., através de trabalho 

colaborativo e da realização de painéis de reflexão, acreditados como ações de formação de 

curta duração). 

Áreas prioritárias de formação no Agrupamento, tendo por base o PI: 

·      Avaliação das e para as aprendizagens, com foco na avaliação formativa; 

·      Articulação curricular; 

·      Metodologias ativas de aprendizagem; 

·      Inclusão e diferenciação pedagógica. 

Considerando a avaliação como elemento integrante e regulador da prática educativa, que 

contribui para a progressão e/ ou redirecionamento do ensino e da aprendizagem e 

consequente melhoria na qualidade do sucesso, objetivo central deste PI, foi já realizada, pelo 
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CFALS, sob proposta do Agrupamento e em função das necessidades de formação identificadas, 

a Oficina de Formação "Avaliação nos ensinos básico e secundário: como avaliar para o sucesso 

educativo?" 

 

V – Monitorização e avaliação do plano 

Com vista à regulação e monitorização do desenvolvimento do PI prevê-se: 

• O estabelecimento de um sistema de acompanhamento anual e semestral dos processos e 

de avaliação dos resultados, apoiado pelo gabinete de avaliação já existente (Equipa de 

Avaliação Interna do Agrupamento), que procederá ao registo de dados estatísticos 

relevantes para uma boa compreensão do funcionamento do plano e do seu nível de sucesso; 

• A realização de reuniões periódicas de trabalho com os diferentes atores/grupos do 

Agrupamento, para acompanhamento e reflexão sobre os processos; 

• A realização semestral de painéis, com alunos das diferentes turmas, para reflexão conjunta 

(Assembleia de Delegados de Turma); 

• A seleção semestral de pais/Encarregados de Educação para participarem num grupo de 

reflexão dinamizado pela Associação de Pais;  

• Reunião anual com todos os pais de alunos abrangidos pelas novas medidas pedagógicas.  

O Plano, válido para o ano letivo 2020/2021 e seguintes, considerará as melhorias e adaptações 

necessárias decorrentes do seu processo de autoavaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

21 

VI – Parecer 

 

Conselho Pedagógico 

O Plano de Inovação do Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira, Lagoa, 

apreciado em reunião de Conselho Pedagógico, de 18 de março, mereceu a concordância 

dos conselheiros. 

 

Lagoa, 18 de março de 2020 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

______________________________________________ 
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Conselho Geral do Agrupamento 

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira, Lagoa, 

reunido no dia 25 de maio, emitiu um parecer favorável ao Plano de Inovação apresentado, 

nomeadamente no que se refere à organização semestral do calendário escolar.  

 

Lagoa, 25 de maio de 2020 

A Presidente do Conselho Geral 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

23 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Padre 

António Martins de Oliveira, Lagoa, mostra-se favorável ao Plano de Inovação apresentado, 

nomeadamente no que se refere à organização semestral do calendário escolar. 

 

Lagoa, __ de maio de 2020 

O Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

_______________________________________________ 
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Câmara Municipal de Lagoa 

O Município de Lagoa pronuncia-se favoravelmente quanto ao Plano de Inovação 

apresentado, nomeadamente no que se refere à organização semestral do calendário 

escolar. 

 

Lagoa, __ de maio de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal de Lagoa 

_______________________________________________ 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

MATRIZES CURRICULARES  
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            Anexo I - 1 
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Componentes 

do currículo
Disciplinas DL 55/2018 Proposta DL 55/2018 Proposta DL 55/2018 Proposta

Português (a) 200 4 200 4 400

Inglês (a) 150 3 150 3 300

HGP 150 3 100 2 250

Cidadania e 

Desenvolvimento (d)
50 1 50 1 100

História com Letras  (e) 50 1 50

Matemática (g) 200 4 150 3 350

C Naturais 100 2 150 3 250

Laboratório de Campo (e) 50 1 50 1 100

Ed Musical 100 2 100 2 200

Ed Visual e Tecnológica (b) 

(c) 
150 3 100 2 250

Laboratório de Geometria 

(e)
50 1 50

TIC (c) 100 2 100

0

Ed Física 150 150 3 150 150 3 300 300

Total 1350 1350 27 1350 1350 27 2700 2700

EMR 50 1 50 1 100

Ateliês e Clubes (f)

Plano de Inovação Curricular - 2º Ciclo - 2020/2021 a 2021/2022 (h)

5º Ano (2020/2021)
Tempos 

Letivos (50m)

6º Ano (2021/2022)
Tempos 

Letivos (50m)

Total de Ciclo

325 325 650

Línguas e 

Estudos 

Sociais

Matemática e 

Ciências 
350 350 700

(h) Eliminação das disciplinas de Oferta Complementar, Compl. Ed. Artística e Apoio ao Estudo, com ganho de 6 horas de crédito e 4 de RCL.

(e) Disciplinas de articulação curricular entre EVT e Matemática (5ºano); entre HGP e Português (6º ano); e entre C. Naturais e Matemática (5º e 6º ano) a ser lecionada em 

par pedagógico e em articulação com projetos do agrupamento. Recurso a 2 h de crédito horário e 2h RCL

700

1050

(g) 50 min. a funcionar com coadjuvação nas turmas com mais de 20 alunos ou no CAA, sempre com recurso à RCL (2h disponíveis)

(c) No 6º ano a funcionar 50m em desdobramento entre as disciplina de TIC / EVT com recurso a 2 horas de crédito.

(d) Disciplina de articulação disciplinar a atribuir ao diretor de turma para desenvolver as aprendizagens de Cidadania e Desenvolvimento, promover a articulação 

disciplinar e realizar a Assembleia de Turma. Quando não for possível atribuir ao DT, esta hora será coincidente com uma das horas de DT, para permitir a realização da 

assembleia de turma.

(f) Com recurso ao crédito horário e à RCL.

Frequência facultativa

600

1100

(a)1 dos tempos ocorre em turnos para desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, conforme legislação em vigor.

(b) A funcionar no 5º ano, 50 min. com 1 professor de EVT e 100 min. em par pedagógico com recurso a 2 horas de crédito.

525 525

Ed Artística e 

Tecnológica

               Anexo I – 2 
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Componentes 

do currículo
Disciplinas DL 55/2018 Proposta DL 55/2018 Proposta DL 55/2018 Proposta DL 55/2018 Proposta

Português (a) 200 200 4 200 200 4 200 200 4 600 600

Inglês (a) 100 2 150 3 150 3 400

LEII 150 3 100 2 100 2 350

0

História 100 2 100 2 100 2 300

Geografia 100 2 100 2 100 2 300

Cidadania e 

Desenvolvimento (d) 50 1 50 1 100

Matemática 200 200 4 200 200 4 200 200 4 600 600

C Naturais (b) 150 3 100 2 150 3 400

Físico-Química (b) 100 2 150 3 100 2 350

Ciência, Cidadania e 

Sustentabilidade (e)
50 1 50

Laboratório de Cálculo (c) 50 1 50

Ed Visual 100 2 100 2 150 3 350

Complemento EA - Ateliê das 

Expressões / Profissões  (f)
50 1 50 1 100

TIC 50 1 50 1 100

Ed Física 150 150 3 150 150 3 150 150 3 450 450

Total 1500 1500 30 1500 1500 30 1500 1500 30 4500 4500

EMR 50 1 50 1

Ateliês / Clubes / Aulas Prep 

Exame (g)

(d) Disciplina de articulação disciplinar a atribuir ao diretor de turma  e/ou a um docente da componente de CSH para desenvolver as aprendizagens de Cidadania e Desenvolvimento, promover a 

articulação interdisciplinar / projetos do agrupamento, e realizar a Assembleia de Turma. Quando não for possível atribuir ao DT, esta hora será coincidente com uma das horas de DT, para permitir a 

realização da assembleia de turma.

(e) Disciplina de articulação disciplinar na área das Ciências para promover a concretização de projetos do agrupamento que permitam o desenvolvimento do pensamento científico numa perspetiva 

de sustentabilidade (em articulação com projetos ambientais como o Programa Eco-Escolas), desenvolver as aprendizagens de Cidadania e Desenvolvimento e realizar a Assembleia de Turma. Quando 

não for possível atribuir ao DT, esta hora será coincidente com uma das horas de DT, para permitir a realização da assembleia de turma.

(f) Disciplina a ser lecionada em par pedagógico de forma a promover a articulação entre duas áreas artísticas, no 7º ano (Música e Teatro), e do saber-fazer, no 8º ano (ET e EV), com recurso a 2 horas de 

crédito.

(h) Eliminação das disciplinas de Oferta Complementar com ganho de 3 horas de crédito.

(g) Com recurso a horas de crédito / RCL

175 175 525

Matemática e 

Ciências 250 300 300 850

Frequência facultativa

(a) 1 dos tempos ocorre em desdobramento para desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, conforme legislação em vigor.

(b) 1 dos tempos ocorre em desdobramento, de acordo com a legislação em vigor, de forma a promover o ensino experimental.

(c) Disciplina a funcionar no 9º ano (FQ e Mat) em par pedagógico, com recurso a 1 hora de crédito, desde que disponível, e com o objetivo de promover uma maior articulação interdisciplinar no 

desenvolvimento do cálculo matemático e raciocíno lógico.

Línguas
250 250 250 750

Ciências Sociais 

e Humanas
275 225 225 725

Ed Artística e 

Tecnológica
175

Plano de Inovação Curricular - 3º Ciclo - 2020/2021 a 2022/2023 (h)
7º Ano (2020/2021 ) Tempos 

Letivos 

(50m)

8º Ano (2021/2022) Tempos 

Letivos 

(50m)

9º Ano (2022/2023)
Tempos Letivos 

(50m)

Total de Ciclo       Anexo I - 3 
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Componentes 

do currículo
Disciplinas DL 55/2018 Proposta DL 55/2018 Proposta DL 55/2018 Proposta DL 55/2018 Proposta

Português (a) 180 200 4 180 200 4 200 200 4 560 600

LE I/II/III 150 150 3 150 150 3 300 300

Filosofia 150 150 3 150 150 3 300 300

Ed Física 150 150 3 150 150 3 150 150 3 450 450

Trienal 250 250 5 250 250 5 270 350 7 770 850

Bienal 1 (b) 270 ou 315 350 7 270 ou 315 350 7 540 / 630 700

Bienal 2 (b) 315 350 7 315 350 7 540 / 630 700

Anual 1 150 150 3 150 150

Anual 2 150 150 3 150 150

Cidadania e 

Desenvolvimento (c)
50 1 50 1 50 1 150

Total 1575 ou 1620 (d) 1650 33 1575 ou 1620 (d) 1650 33 1035 1050 21 4095 a 4275 4350

EMR 50 1 50 1 50 1

(d) 1575 min quando nas disciplinas bienais uma opção for de 270' e outra de 315'; 1620 min quando  nas disciplinas bienais as duas opções forem de 315'.

(c) 1 tempo semanal de frequência obrigatória até atingir as 15 semanas de aulas no 10º ano, 14 semanas no 11º ano, e 11 semanas no 12º ano  (resultante dos 20', no 10º e 11º anos, e 15', no 

12º ano, em excesso na matriz em comparação com o DL 55/2018). Disciplina de articulação disciplinar para desenvolver as aprendizagens de Cidadania e Desenvolvimento e realizar a 

Assembleia de Turma. A atribuir preferencialmente a docentes de disciplinas de exame, que lecionarão aulas de preparação para exame após o período de frequência obrigatória.

(a) 1 dos tempos ocorre em turnos para desenvolvimento da oralidade e da produção escrita.

(b) 3 dos tempos ocorre em turnos, de acordo com a legislação em vigor, de forma a promover o ensino experimental.

Flexibilização Curricular - Ensino Secundário / Curso de Ciências e Tecnologias
10º Ano 11º Ano 12º Ano Total de Ciclo

Tempos 

Letivos 

(50m)

Tempos 

Letivos 

(50m)

Tempos 

Letivos 

(50m)

Específica 

Geral

  Anexo I - 4 
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Componentes 

do currículo
Disciplinas DL 55/2018 Proposta DL 55/2018 Proposta DL 55/2018 Proposta DL 55/2018 Proposta

Português (a) 180 200 4 180 200 4 200 200 4 560 600

LE I/II/III (a) 150 150 3 150 150 3 300 300

Filosofia 150 150 3 150 150 3 300 300

Ed Física 150 150 3 150 150 3 150 150 3 450 450

Trienal 250 250 5 250 250 5 270 350 7 770 850

Bienal 1 270 300 6 270 300 6 540 / 630 600

Bienal 2 270 300 6 270 300 6 540 / 630 600

Anual 1 150 150 3 150 150

Anual 2 150 150 3 150 150

Cidadania e 

Desenvolvimento (b)
50 1 50 1 50 1 150

Total 1530 1550 31 1530 1550 31 1035 1050 21 4095 a 4275 4150

EMR 50 1 50 1 50 1

(a) 1 dos tempos ocorre em turnos para desenvolvimento da oralidade. 

(b) 1 tempo semanal de frequência obrigatória até atingir as 15 semanas de aulas no 10º ano, 14 semanas no 11º ano, e 11 semanas no 12º ano  (resultante dos 20', no 10º e 11º anos, e 15', 

no 12º ano, em excesso na matriz em comparação com o DL 55/2018). Disciplina de articulação disciplinar para desenvolver as aprendizagens de Cidadania e Desenvolvimento e realizar a 

Assembleia de Turma. A atribuir preferencialmente a docentes de disciplinas de exame, que lecionarão aulas de preparação para exame após o período de frequência obrigatória.

Geral

Específica 

Flexibilização Curricular - Ensino Secundário / Curso de Ciências Socioeconómicas /           

Curso de Línguas e Humanidades / Curso de Artes Visuais
10º Ano Tempos 

Letivos 

(50m)

11º Ano Tempos 

Letivos 

(50m)

12º Ano Tempos 

Letivos 

(50m)

Total de Ciclo

Anexo I - 5 
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CALENDA RIO ESCOLAR (2020/2021)
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DOCUMENTOS CURRICULARES  
DAS NOVAS DISCIPLINAS 

 
 - APRENDIZAGENS ESSENCIAIS - 

 

 

 

 

 

 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III - 1 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

35 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

36 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

37 

 

 

 

 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

38 

 Anexo III - 2 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

39 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

40 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

42 

 

Anexo III - 3 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

43 

 

 

 

 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

44 

 

Anexo III - 4 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

45 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

46 

 

Anexo III – 5 

 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

47 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

48 

 

 

 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

49 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

50 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

51 

 

Anexo III – 7 

 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

52 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

53 

 

Anexo III – 8 

 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

54 

 

Anexo III – 9 

 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

55 

 

 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

56 

 

Anexo III – 10 

 

 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 

57 



                             PLANO DE INOVAÇÃO 2020 - 2023 

 

__________________________________________________________________ 
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - Lagoa 58 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

 

 

PERCURSO CURRICULAR ALTERNATIVO 
(PCA) 

 

- MATRIZES CURRICULARES -
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