FLEXIBILIDADE CURRICULAR

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
LINDA-A-VELHA E QUEIJAS

“O programa do XXI Governo
Constitucional assume como prioridade a
concretização de uma politica educativa
centrada nas pessoas que garanta a
igualdade de acesso à escola pública,
promovendo o sucesso educativo e, por
essa via, a igualdade de oportunidades. “
“Uma escola inclusiva, promotora de
melhores aprendizagens para todos os
alunos e a operacionalização do perfil de
competências que se pretende que os
mesmos desenvolvam, para o exercício de
uma cidadania ativa e informada ao longo
da vida, implicam que seja dada às escolas
autonomia para um desenvolvimento
curricular adequado a contextos
específicos e
às necessidades dos seus alunos. “
in Decreto-Lei n.º 55/2018

de 6 de julho

Problemas identificados:

MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO
1.ª MEDIDA
• PROJETO TURMA +

Disciplinas abrangidas :
Português/ Inglês e Matemática
Operacionalização:
Criação de mais uma turma
(turma+) para cada turma do
7º ano (Turmas B, C, D e E)
A turma + funcionará em
simultâneo com duas das
turmas acima mencionadas e
será constituída por grupos
de alunos retirados das
turmas de origem
O horário e carga horária dos
alunos manter-se-ão.
A definição dos grupos será
feita em conselho de turma e
terá em conta o rendimento
escolar dos alunos, sendo que
todos frequentarão a Turma+
2.ª MEDIDA

Ensinar e Aprender com
Qualidade

• Extensão dos programas

• Coadjuvação, nomeadamente no 7.º A

• Elevado número de alunos por turma

3.ª MEDIDA

• Consolidação das aprendizagens

• Funcionamento de turmas em
desdobramento quinzenal ou semestral
Todas as turmas

7.º ANO - ESPJAL

Tempos
letivos

Modo de funcionamento

Objetivos

Áreas Disciplinares/Disciplinas
Português

4

Projeto Turma+

Consolidação das aprendizagens através da criação
de grupos mais pequenos.

Línguas Estrangeiras:
Inglês
Língua Estrangeira II

Consolidação das aprendizagens.

2
+1
2

Desdobramento de turma (quinzenal)

Promoção da prática da oralidade e da escrita em
grupo reduzido.

Ciências Sociais e Humanas:
História
Geografia
Cidadania e Desenvolvimento (lecionada
em parceria pelos docentes de História
e de Geografia).
Matemática

Codocência
2
+1
2

Apoio em grupo reduzido.
Desdobramento de turma com TIC (semestral)

1
4

Projeto Turma+

Consolidação das aprendizagens através da criação
de grupos mais pequenos.

Ciências Físico-Naturais:
Ciências Naturais
Físico-Química

2+1

Desdobramento semanal

2+1

Educação Artística e Tecnológica:
Educação Visual
Complemento à Educação Artística
(Educação Tecnológica/Arte.com)

Desdobramento semestral
2

TIC

1

Educação Física

3

Desdobramento de turma com Cidadania e
Desenvolvimento (semestral)

* Desenvolvimento da prática experimental em
pequeno grupo

