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  1. Introdução 

 

 1.1. Princípios Orientadores  

 

 O presente Projeto Curricular do Externato Rumo ao Sucesso foi elaborado e aprovado 

pelos respetivos órgãos pedagógicos e teve em linha de conta a identidade específica que nos 

carateriza enquanto Colégio destinado ao ensino de crianças e jovens com N.E.E. (Necessidades 

Educativas Especiais), fundamentado pelo Projeto Educativo. 

 Com efeito, este projeto baseia-se nos princípios gerais consignados no Projeto Educativo 

do Externato Rumo ao Sucesso e pretende ser o ponto de partida para o desenvolvimento das 

competências gerais, transversais, essenciais e específicas de cada disciplina, área disciplinar e 

área não disciplinar, bem como das atividades de enriquecimento curricular. 

 É composto por sete pontos: introdução; caraterização humana sumária; o processo de 

ensino / aprendizagem; a organização e o funcionamento; os projetos curriculares de turma; os 

mecanismos de avaliação e revisão dos projetos curriculares de escola e de turma. 

 

 1.2. Tema do Ano  

 

 A definição de um tema que seja unificador e transversal a toda a Comunidade Educativa 

do Externato Rumo ao Sucesso tem sido, ao longo dos anos, uma marca diferenciadora da atuação 

do Colégio, resultante de longas reflexões e da participação ativa de todos.  

 Assim, a Direção Pedagógica definiu, para o presente ano letivo, o seguinte tema do ano: 

C.R.I.A. – Criatividade, Responsabilidade, Inclusão e Autonomia.  

 Dada a abrangência do tema escolhido, optou-se por definir que o mesmo se subdividiria, 

em cada período letivo. Assim, no primeiro período letivo, dar-se-á uma atenção particular às 

questões relacionadas com a Criatividade; no segundo período letivo, será abordada a questão da 

Responsabilidade, da Inclusão e da Autonomia.  

O tema C.R.I.A. – Criatividade, Responsabilidade, Inclusão e Autonomia, ao ser definido 

como um tema unificador e dinamizador de toda a Comunidade Educativa, visa, sobretudo, a 

nossa intenção em promover, desenvolver e aprofundar atitudes e comportamentos que 

incentivem a nossa comunidade discente a viver plenamente o seu “Eu” e a aceitar o “Outro” com 
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as suas diferenças, vivendo em sociedade de forma ativa e participada, preconizando um mundo 

que se pretende mais justo. 
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 2. Caraterização Humana Sumária  

 

 O Externato Rumo ao Sucesso, sito na Rua Vinha da Salmoura, n.º 11, Azeitão, 2925-381 

Azeitão, desenvolve a sua atividade de ensino no âmbito da área da Educação Especial, estando 

direcionado para o atendimento e acompanhamento a uma população-alvo de alunos com N.E.E. 

(Necessidades Educativas Especiais), a partir dos três anos de idade, no regime de semi-internato 

ou de internato, a frequentar as várias valências de escolaridade (pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 

do Ensino Básico) ou as valências ocupacionais / funcionais.   

  No presente ano letivo, o Externato Rumo ao Sucesso tem uma população discente 

formada por cerca de 80 alunos, com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos. 

 O Externato Rumo ao Sucesso conta com a dinâmica de uma Equipa Multidisciplinar 

diversificada, em que colaboram docentes, técnicos especializados, enfermeira e médico, 

maioritariamente a tempo inteiro e com vínculo efetivo, para além de vários funcionários não 

docentes distribuídos pelos diferentes setores laborais de atividade.  

 Para uma informação mais detalhada sobre os recursos humanos do Externato Rumo ao 

Sucesso, nomeadamente, o organigrama e as respetivas funções, é favor consultar o Projeto 

Educativo do Externato Rumo ao Sucesso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Externato Rumo ao Sucesso – desde 1986 ao serviço da Comunidade 

6 

 

 

 3. Aprendizagens a integrar no Currículo  

 

 O Projeto Curricular de Escola do Externato Rumo ao Sucesso, através do tema C.R.I.A. – 

Criatividade, Responsabilidade, Inclusão e Autonomia, e baseado nos princípios orientadores 

constantes do Projeto Educativo, pretende que os alunos adquiram aprendizagens que assumam 

uma importância determinante nos seus percursos e projetos de vida.  

 Eis, pois, as aprendizagens a integrar no currículo escolar dos alunos. 

 

 Aprender a ser:  

 - Observar e compreender o mundo que nos rodeia, no seu todo universal; 

 - Expressar livremente o nosso pensamento e a nossa imaginação, fomentando a 

criatividade e potenciando-nos como agentes autodidatas em termos da própria formação;    

  - Interiorizar e assumir valores que promovam a autonomia, o espírito crítico e a 

formulação dos próprios juízos, crescendo numa liberdade responsável;  

 - Viver em sociedade, como cidadãos de pleno direito que todos somos, assumindo as 

nossas diferenças, os nossos direitos e os nossos deveres e desenvolvendo atitudes de 

cooperação, solidariedade e cidadania.  

 

 Aprender a conhecer: 

 - Aprender a aprender, através do desenvolvimento e da exercitação de capacidades como 

a atenção, a concentração e a memória;  

 - Questionar, analisar e refletir sobre algo, apresentando uma atitude crítica e 

observadora;  

 - Promover o prazer de conhecer, de descobrir e de compreender, recorrendo a 

metodologias/estratégias de aprendizagem que estimulem a autonomia e a educação ao longo da 

vida.  

 

 Aprender a fazer:  

 - Comunicar com o outro, gerir e resolver conflitos (se necessário), preparando 

progressivamente a sua inserção na sociedade;  
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 - Potenciar os conhecimentos e competências pessoais de cada um, desenvolvendo a 

criatividade, a inovação, a capacidade de iniciativa e a aptidão para o trabalho individual e/ou em 

grupo;  

 - Adquirir, dentro do possível, uma cultura científica que privilegie o domínio das novas 

tecnologias de informação e comunicação;  

 - Construir um projeto de vida num mundo onde a rapidez das mudanças se conjuga com a 

globalização.  

 

 Aprender a viver com o outro:  

 - Promover a descoberta de si mesmo, passando à descoberta do outro e a uma visão 

ajustada do mundo que nos rodeia;  

 - Educar o ser humano para o pluralismo, para a diversidade da espécie humana, para que 

cada indivíduo tome consciência das semelhanças / diferenças de cada qual;  

 - Desenvolver atitudes socializadoras, de relacionamento interpessoal, baseadas na 

promoção de relações de confiança, de cooperação e de amizade.  
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 4. Opções Curriculares 

 

 O Externato Rumo ao Sucesso, no âmbito do seu Projeto Educativo, tem como prioridade 

fundamental a valorização de um ensino de qualidade, em que pretende responder capazmente às 

necessidades educativas especiais de cada um dos seus alunos, através de uma formação 

individualizada em contexto escolar, associada a uma intervenção em contexto social e familiar, 

no sentido de desenvolver competências e saberes que permitam aos nossos alunos poder vir a 

ter um projeto de vida o mais autónomo possível.   

 Para conseguir implementar, desenvolver e consolidar pedagogicamente as nossas 

prioridades, serão seguidamente apresentadas as nossas opções curriculares para o ano letivo. 

  

 4.1. Organização Curricular  

 

 Tendo em conta o contexto educacional em que nos inserimos, foi decidido, no presente 

ano letivo, que os horários dos docentes contemplassem horas destinadas a funções diversas, tais 

como:  

 - Enriquecimento curricular nos grupos/turmas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com aulas de 

Arte Culinária e de Tecnologias de Informação e Comunicação, em articulação com as áreas 

disciplinares de Português, Matemática e Estudo do Meio e em articulação com a área de 

Cidadania e Desenvolvimento; 

- Enriquecimento curricular nos grupos/turmas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, com 

aulas de Arte Culinária, em articulação com as áreas disciplinares de Português e Matemática; 

 - Lecionação da disciplina de Inglês, nos grupos/turmas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico, destinada a alunos que consigam adquirir competências mínimas ao nível do currículo 

dessa área disciplinar;  

 - Reforço dos tempos atribuídos ao ensino / aprendizagem de Português e de Matemática, 

para os alunos com défice acentuado nestas áreas disciplinares e que necessitem de apoio mais 

individualizado, na área de Apoio ao Estuda e no espaço Sala de Estudo (em período definido no 

horário das Atividades de Prolongamento Assistidas); 
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 - Desenvolvimento de atividades experimentais, nas áreas disciplinares de Educação Visual 

e Educação Tecnológica, de caráter o mais prático possível, no laboratório de Educação Visual e 

Tecnológica, para os alunos do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico;  

 - Desenvolvimento do Projeto InfoRumoS – Informática no Rumo ao Sucesso, junto dos 

alunos de todos os anos de escolaridade, se possível; 

 - Desenvolvimento do Projeto de Desporto e Aventura, no âmbito da abordagem do 

Desporto Escolar, articulado para todos os anos de escolaridade;  

 - Realização de vários ciclos culturais de componente musical, literária e plástica;  

 - Realização de projetos promovidos pelo Serviço de Psicologia (S.P.), nomeadamente:  

    # “Rumo ao 2.º C.E.B.”, destinado aos alunos que vão frequentar o 5.º Ano de 

Escolaridade (2.º Ciclo do Ensino Básico) pela primeira vez;  

    # “A minha profissão no futuro”, orientação vocacional destinada aos alunos 3.º Ciclo do 

Ensino Básico, perspetivando um possível ingresso em curso de formação pré-profissional ou 

vocacional ou uma possível integração em meio laboral real.  

 

 4.2. Grelha Curricular  

 

 4.2.1. Grelha Curricular – 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 A distribuição da grelha curricular e carga horária semanal, dos grupos/turmas do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, é bastante flexível e varia de acordo com as necessidades educativas especiais 

que apresentam os alunos que constituem os diversos grupos/turmas, para que a atividade letiva 

seja a mais adaptada e a mais adequada possível a esses alunos, visando exclusivamente o seu 

sucesso educativo e motivações pessoais. 

 Todavia, foi definida uma grelha curricular e carga horária semanal a partir de uma grelha 

curricular norma, a adotar e a adaptar, sempre que possível e tendo em consideração as reais 

competências de cada aluno, por parte dos docentes titulares dos grupos/turmas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, que está de acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho. 
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Eis a grelha curricular norma referente ao 1.º Ciclo do Ensino Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas Carga Horária Semanal 

(x 60 minutos) 

Português 7 

Matemática 7 

Estudo do Meio 3 

Inglês - Opcional 2 (3.º e 4.º anos de escolaridade) 

Educação Artística: 

Artes Visuais 

Expressão Dramática/Teatro 

Dança e Música 

5 

Educação Física  

Apoio ao Estudo 3 (1.º e 2.º anos de escolaridade) 

Oferta Complementar 1 (3.º e 4.º anos de escolaridade) 

Cidadania e Desenvolvimento (Integração Curricular Transversal) 

T.I.C.  (Integração Curricular Transversal) 
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 4.2.2. Grelha Curricular – 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 À semelhança do que se verifica no 1.º Ciclo do Ensino Básico, a distribuição da grelha 

curricular e carga horária semanal, dos grupos/turmas do 2.º Ciclo do Ensino Básico, é bastante 

flexível e varia de acordo com as necessidades educativas especiais que apresentam os alunos que 

constituem os diversos grupos/turmas, para que a atividade letiva seja a mais adaptada e a mais 

adequada possível a esses alunos, visando exclusivamente o seu sucesso educativo e motivações 

pessoais. 

Por conseguinte, é definida uma grelha curricular e carga horária semanal a partir de uma 

grelha curricular norma, a adotar e a adaptar, sempre que possível e tendo em consideração as 

reais competências de cada aluno, por parte dos docentes dos grupos/turmas do 2.º Ciclo do 

Ensino Básico, que está de acordo com a grelha curricular definida no Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 

de julho. 

Segue-se a grelha curricular norma de um grupo/turma do 2.º Ciclo do Ensino Básico, com 

as respetivas disciplinas e a carga horária semanal, de acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 

de julho. 
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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA – GRUPO/TURMA 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

 - Estão previstos os reforços das cargas horárias de frequência das disciplinas de Português 

e Matemática, em horário definido para os grupos/turmas, dos alunos que não apresentem 

competências educativas em algumas das áreas curriculares disciplinares referidas e que 

beneficiem com tal medida organizativa curricular (área curricular Apoio ao Estudo); 

 - Estão previstas as disciplinas de Arte Culinária, Oficina Criativa e Projeto Oficina da 

Música, como disciplinas de complemento curricular do Colégio, para determinados alunos, cujo 

currículo escolar apresente competências mínimas resultantes de acentuadas necessidades 

educativas especiais. 

 

Disciplinas Carga Horária Semanal 

(minutos) 

Português 525 (5.º ano de escolaridade) 

525 (6.º ano de escolaridade) Inglês (Iniciação) - Opcional 

Cidadania e Desenvolvimento 

Matemática 350 (5.º ano de escolaridade) 

350 (6.º ano de escolaridade) Estudo do Meio / Ciências Naturais 

Educação Musical 325 (5.º ano de escolaridade) 

325 (6.º ano de escolaridade) E.V. (Educação Visual) 

E.T. (Educação Tecnológica) 

T.I.C. (Tecnologias de Informação e Comunicação) 

Educação Física 150 (5.º ano de escolaridade) 

150 (6.º ano de escolaridade) 

Apoio ao Estudo 100 (5.º ano de escolaridade) 

100 (6.º ano de escolaridade) 

Complemento à Educação Artística 100 (5.º ano de escolaridade) 

100 (6.º ano de escolaridade) 

Oferta Complementar (Facultativa) 
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 4.2.3. Grelha Curricular – 3.º Ciclo do Ensino Básico  

 
 À semelhança do que se verifica nos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico, a distribuição da 

grelha curricular e carga horária semanal, dos grupos/turmas do 3.º Ciclo do Ensino Básico, é 

bastante flexível e varia de acordo com as necessidades educativas especiais que apresentam os 

alunos que constituem os diversos grupos/turmas, para que a atividade letiva seja a mais 

adaptada e a mais adequada possível a esses alunos, visando exclusivamente o seu sucesso 

educativo e motivações pessoais. 

Por conseguinte, é definida uma grelha curricular e carga horária semanal a partir de uma 

grelha curricular norma, a adotar e a adaptar, sempre que possível e tendo em consideração as 

reais competências de cada aluno, por parte dos docentes dos grupos/turmas do 3.º Ciclo do 

Ensino Básico, que está de acordo com a grelha curricular definida no Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 

de julho. 

Segue-se a grelha curricular do 3.º Ciclo do Ensino Básico, com as respetivas disciplinas e a 

carga horária semanal, de acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho. 
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 DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA – Grupo/Turma 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Disciplinas Carga Horária Semanal 

(minutos) 

Português 200 (7.º ano de escolaridade) 

200 (8.º ano de escolaridade) 

200 (9.º ano de escolaridade) 

Línguas Estrangeiras: 

Inglês (Iniciação) - Opcional 

 

250 (7.º ano de escolaridade) 

250 (8.º ano de escolaridade) 

250 (9.º ano de escolaridade) 

Ciências Sociais e Humanas: 

História 

Cidadania e Desenvolvimento 

275 (7.º ano de escolaridade) 

225 (8.º ano de escolaridade) 

225 (9.º ano de escolaridade) 

Matemática 200 (7.º ano de escolaridade) 

200 (8.º ano de escolaridade) 

200 (9.º ano de escolaridade) 

Ciências Físico-Naturais: 

Estudo do Meio 

Ciências Naturais 

250 (7.º ano de escolaridade) 

300 (8.º ano de escolaridade) 

300 (9.º ano de escolaridade) 

Educação Artística e Tecnológica: 

Educação Visual 

Complemento à Educação Artística 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

175 (7.º ano de escolaridade) 

175 (8.º ano de escolaridade) 

175 (9.º ano de escolaridade) 

Educação Física 150 (7.º ano de escolaridade) 

150 (8.º ano de escolaridade) 

150 (9.º ano de escolaridade) 

  



Externato Rumo ao Sucesso – desde 1986 ao serviço da Comunidade 

15 

 

 
 

Observações: 

 - Estão previstos os reforços das cargas horárias de frequência das disciplinas de Português 

e Matemática, em horário definido para os grupos/turmas, dos alunos que não apresentem 

competências educativas em algumas das áreas curriculares disciplinares referidas e que 

beneficiem com tal medida organizativa curricular (área curricular não disciplinar Apoio ao 

Estudo); 

 - Estão previstas as disciplinas de Arte Culinário, Oficina Criativa e Projeto Oficina da 

Música, como disciplinas de complemento curricular do Colégio, para determinados alunos, cujo 

currículo escolar apresente competências mínimas resultantes de acentuadas necessidades 

educativas especiais. 
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 4.3. Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

 As Atividades de Enriquecimento Curricular são atividades de caráter facultativo, 

orientadas para o enriquecimento cultural e cívico, revestindo-se sobretudo de uma natureza 

eminentemente lúdica e cultural, incidindo particularmente no domínio desportivo, artístico, 

científico, da promoção de normas, atitudes e valores conducentes à inserção dos educandos na 

comunidade e a uma cidadania reflexiva. 

 O Externato Rumo ao Sucesso e a sua Equipa Multidisciplinar, como elementos ativos e 

dinamizadores de todo o processo de ensino/aprendizagem, promovem um conjunto de 

atividades ditas Atividades de Enriquecimento Curricular, assim como de meios que dinamizam e 

personalizam a sua postura educativa, com o objetivo de conseguir uma constante inovação 

pedagógica e uma motivação contínua por parte do seu corpo discente.  

 Saliente-se, em particular, que no Externato Rumo ao Sucesso é possível o acesso pessoal 

de todos os intervenientes da Comunidade Escolar à Internet, o que é um fator determinante na 

era de globalização em que vivemos. 

 Seguem-se, seguidamente, as Atividades de Enriquecimento Curricular disponíveis, no 

presente ano letivo, no Externato Rumo ao Sucesso:  

 
 
 Clubes: 

 

 # Clube das Artes / Oficina Criativa 

 

 Ateliers de Expressão e Educação Plástica de vertente artística: 

 - Pintura em telas;  

    - Pintura em tecido; 

     - Pintura em azulejo; 

      - Pintura em vitral; 

      - Tapeçaria; 

      - Tecelagem e Macramé; 

      - Cerâmica; 

      - Cestaria; 
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 - Etc.  

  

 Os alunos do Externato Rumo ao Sucesso, envolvidos no Clube das Artes (1.º C.E.B.) e na 

Oficina Criativa (2.º e 3.º C.E.B.), participam ativamente na dinâmica que se pretende que o 

Projeto Educativo do nosso Colégio tenha, e de que são exemplo as seguintes atividades:  

 - Participação na decoração dos espaços físicos do Externato Rumo ao Sucesso; 

 - Participação em exposições de pintura (organizadas pelas Câmaras Municipais locais e por 

outras entidades da Comunidade local); 

 - Participação em exposições e feiras de expressão plástica e artística (organizadas pelas 

Câmaras Municipais locais e por outras entidades da Comunidade local); 

 - Organização de exposições de apresentação dos diversos trabalhos realizados pelos 

alunos do Externato Rumo ao Sucesso, no âmbito do Clube das Artes / Oficina Criativa, com 

periodicidade trimestral, abertas à Comunidade em geral e aos Encarregados de Educação e 

Famílias dos alunos em particular. 

 

 # Clube da Matemática Divertida 
 
 

O Clube da Matemática Divertida constitui-se sobretudo como um espaço e um tempo que 

permitirá operacionalizar e reforçar, de uma forma integradora, o gosto pela Matemática. 

Tendo em conta as graves dificuldades e as inúmeras carências que os alunos têm na 

aprendizagem da disciplina de Matemática, realidade a que o nosso Colégio não é indiferente, 

este Clube pode e deve contribuir para que esse “fatalismo” possa ser encarado de forma mais 

sorridente, para que as matérias possam ser tornadas em jogos aplicáveis ao real, para que a 

Matemática não seja considerada uma disciplina inatingível... O Clube da Matemática Divertida 

pretende, pois, ser uma alternativa educativa para todos os nossos alunos que apresentam 

insucesso escolar e desmotivação pela área disciplinar da Matemática, nas suas diversas variantes. 

O Clube da Matemática Divertida pretende ainda ser, acima de tudo, um espaço de fascínio e de 

criatividade, gerador do gosto pela Escola, através do convite indeclinável ao aluno para que 

venha “jogar um jogo”. Universalmente reconhecida a importância da atividade lúdica, os jogos 

ocupam aqui um lugar de relevo. Neste caso, o jogo irá proporcionar ao aluno a abordagem 

intuitiva de conceitos matemáticos concretos e/ou abstratos, favorecer a sua interação com os 

pares, permitir o respeito pelo ritmo de cada aluno e a possibilidade de sucesso.  
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Em suma, pretende-se que a capacidade motivadora do Clube da Matemática Divertida leve o 

aluno à reconciliação com a disciplina de Matemática, em que os jogos devem constituir um 

espaço privilegiado entre as metodologias da Educação Matemática, sendo um pólo de atração 

para todos. 

 Os principais objetivos definidos para o Clube da Matemática Divertida, atividade de 

enriquecimento curricular devidamente enquadrada no Projeto Educativo do Externato Rumo ao 

Sucesso, são os seguintes: 

 - Otimizar as condições de aprendizagem, de forma a promover o sucesso educativo das  

crianças/jovens com necessidades educativas especiais (N.E.E.), facilitando a sua inserção social; 

 - Facultar aos alunos processos de aprender a aprender e condições que despertem  neles  

o gosto pela aprendizagem da Matemática; 

 - Descobrir a parte lúdica da Matemática e desenvolver a curiosidade de aprender; 

 - Ocupar educativamente os tempos livres dos alunos. 

 
 # Clube de Xadrez 

 

 Desde sempre que os jogos parecem constituir uma inesgotável fonte de interesse para a 

maioria dos alunos, em geral. Afinal, jogar é, quase sempre, uma atividade envolvente. E, embora 

o caráter lúdico do jogo seja aquele que, por norma, lhe surge associado, e que, muito 

provavelmente, é a fonte do seu poder atrativo, a faceta eminentemente didática, que também 

frequentemente lhe está associada, é igualmente bem conhecida. 

  Com efeito, um bom jogo pode constituir muito mais do que uma agradável diversão. Se, 

por um lado, as caraterísticas lúdicas da atividade poderão dar um contributo significativo para a 

motivação do jogador, por outro lado, o empenhamento em encontrar uma estratégia vencedora 

poderá dar origem a uma reflexão sobre o jogo e levar a aprendizagens diversas. Jogar nas aulas 

surge, assim, como uma atividade potencialmente enriquecedora, em que o aluno assume um 

papel ativo na procura do conhecimento. Cabe ao aluno analisar as situações que se lhe vão 

colocando ao longo do jogo, refletindo sobre as suas jogadas e as dos seus adversários, numa 

tentativa de melhorar a sua estratégia de atuação. Este tipo de atividade pode, pois, dar um forte 

contributo para o desenvolvimento de aspetos tão importantes como a confiança em si próprio ou 

o raciocínio e o conhecimento de conteúdos específicos envolvidos no jogo. 
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 Perante as potencialidades atribuídas à utilização didática de jogos, o Clube de Xadrez 

existe por ser o resultado da vontade dos nossos alunos, embora exista só e apenas para um grupo 

diminuto de alunos, cujo interesse pelo xadrez foi determinante para que alguns docentes se 

envolvessem na implementação e funcionamento deste Clube. O Clube de Xadrez não é, pois, um 

Clube que seja de esperar que venha a ser alvo de uma grande utilização por parte do corpo 

discente do nosso Colégio, mas que é importante continuar a manter, para assim conseguir 

corresponder ao interesse lúdico de alguns alunos, pois, sempre que possível, a Escola deve 

proporcionar a todos os alunos as atividades de enriquecimento curricular de que os alunos 

gostem. De qualquer modo, uma das formas encontradas para que mais alunos aderissem ao 

Clube do Xadrez passou pela criação de diferentes níveis de dificuldade dentro do jogo, de forma a 

tornar-se, assim, possível, manter o interesse de alunos com níveis de conhecimento e 

aprendizagem distintos. 

 

 # Clube Magia das Letras 

 

Há alunos que necessitam de uma educação diferente ou, se se preferir, de uma educação 

especial. Minimizar essa realidade é comprometer as expetativas de potencialização das 

capacidades das crianças e jovens com necessidades educativas especiais (N.E.E.). Deve-se, pois, 

procurar converter o aluno no agente fundamental do processo educativo e dotá-lo dos 

instrumentos que lhe permitam construir-se a si mesmo como pessoa autónoma, sem nunca 

descurar as suas capacidades reais.  

É necessário ensinar os alunos a aprender a pensar, como forma de superação das suas 

dificuldades, objetivando sempre o direito de cada qual ao sucesso e à formação pessoal e social. 

Assim sendo, tendo em conta as dificuldades e as inúmeras carências que os alunos têm na 

aprendizagem do Português, o Clube Magia das Letras pretende ser um novo espaço educativo,  

pretende ser uma alternativa ao insucesso escolar, nas suas diversas variantes, na disciplina de 

Português. 

Como objetivo suprassumo, o Clube Magia das Letras pretende tornar a leitura e a escrita 

mais aprazível à adesão dos alunos. Em suma, a capacidade motivadora do Clube Magia das Letras 

pretende levar os alunos à reconciliação com a área disciplinar da Língua Portuguesa. 

Os principais objetivos definidos para o Clube Magia das Letras, enquadrados no Projeto  

Educativo do Externato Rumo ao Sucesso, são os seguintes: 
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 - Facultar aos alunos processos de aprender a aprender e condições que despertem o gosto 

pela aprendizagem da Língua Portuguesa; 

 - Descobrir a parte lúdica da Língua Portuguesa; 

 - Desenvolver a curiosidade e o gosto de aprender; 

 - Fomentar no aluno o gosto pela leitura; 

 - Fomentar no aluno o gosto e domínio da escrita; 

 - Promover a auto-estima do aluno. 

 

 # Clube Pinheirinhos 

 

Os Clubes são uma importante ferramenta no alcance do sucesso de um Projeto Educativo 

de uma Escola, dado que vão ao encontro de uma «escola-viva». Aqui, os alunos podem entrar em 

contacto com a realidade que os rodeia através de atividades de que gostam e, assim, adquirir 

competências fundamentais através da frequência de «disciplinas-fantasia». 

 O Clube Pinheirinhos é um exemplo concreto de uma «disciplina-fantasia», que está a dar 

timidamente os seus primeiros passos e pretende ser um espaço onde a preocupação ambiental 

terá uma enorme relevância. Consistirá, numa primeira fase, na sensibilização dos alunos para a 

manutenção da limpeza dos espaços físicos de todo o Colégio, quer sejam espaços interiores ou 

exteriores, promovendo o domínio de conceitos como a reciclagem e a compostagem, a um nível 

duplamente apoiado numa fundamentação teórica e num caráter mais prático. 

 

 # InfoRumoS – Projeto Informática no Rumo ao Sucesso. 

 

 O InfoRumoS é, conforme o próprio nome indica, um Clube / Projeto que visa promover a 

iniciação ou contacto continuado dos nossos alunos com as T.I.C. (Tecnologias de Informação e 

Comunicação). Decorre em tempos letivos e em tempos extra-curriculares, nas Salas de 

Computadores do Externato Rumo ao Sucesso.  

 As atividades propostas compreendem: 

 - A utilização adequada de computadores (laptops e desktops); 

 - A utilização adequada de impressoras e scanners; 

 - A familiarização com software diverso, na óptica do utilizador (Windows, Word, Excel, 

Power Point, etc.); 
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 - A navegação na Internet; 

 - A familiarização com o Outlook (correio electrónico); 

 - A utilização adequada do retroprojetor e data-show; 

 - A utilização adequado dos Quadros Interativos; 

 - A utilização de outros meios audiovisuais (televisão, vídeo, DVD, etc.); 

 - Etc.  

 

 # Desporto e Aventura:  

  Desporto Escolar: Golfe; Futebol; Basquetebol; Voleibol; Atletismo;  

                                                            Actividades Gímnicas; Dança.  

  Outras: Natação; B.T.T. . 

 

 Promove atividades de complemento curricular em estreita ligação com a disciplina de 

Educação Física. O Desporto Escolar tem como objetivo promover as atividades no interior da 

Comunidade Educativa, bem como a interatividade com o meio circundante, para além da 

promoção de estilos de vida ativos e saudáveis. 

 Eis alguns exemplos de atividades a desenvolver: 

            - Aulas de Golfe no Clube de Golfe da Quinta do Peru; 

 - Torneios de futebol internos e inter-escolas; 

 - Torneios de basquetebol internos e inter-escolas; 

 - Torneios de Voleibol internos e inter-escolas;  

 - Participação em provas de atletismo; 

 - Participação em Corta-Matos; 

 - Passeios/Percursos em B.T.T.; 

 - Participação em Gincanas lúdico-desportivas; 

 - Jogos tradicionais; 

 - Eventos desportivos organizados no Externato Rumo ao Sucesso; 

 - Eventos desportivos organizados pelas Câmaras Municipais ou Entidades locais. 

 

 

 

 



Externato Rumo ao Sucesso – desde 1986 ao serviço da Comunidade 

22 

 

 

 # Oficina Expressão Dramática. 

  

 Atividade extracurricular que conta com a participação de alunos de todos os níveis de 

ensino, tendo como objetivo desenvolver capacidades de expressão artística, de relacionamento 

com os outros e consigo próprio. Embora não tenha sido definido como um objetivo primordial 

desta Oficina, a produção e apresentação de espetáculos tem grande acolhimento, quer da parte 

dos participantes, quer da parte da Comunidade Educativa. 

 
 
 Projetos: 
 
 
 # Centro de Recursos Educativos / Biblioteca Escolar 
 
 
 Trata-se de um espaço de livre acesso, onde se concentram variados recursos educativos 

multimédia, que funciona como um pólo dinamizador da vida escolar, no âmbito da informação, 

educação, cultura e lazer. Destina-se à consulta e produção de documentos em diferentes 

suportes, dispondo de espaços flexíveis e articulados, equipamento específico e fundo documental 

diversificado. 

 

 # Coro do Externato Rumo ao Sucesso 

 

 O Externato Rumo ao Sucesso tem um Coro, que é formado por um grupo de alunos com 

capacidades vocais excecionais, provenientes dos vários níveis de escolaridade e de uma faixa 

etária alargada.  

 Este projeto é orientado e desenvolvido pelo Professor de Educação Musical. 

 Refira-se que o Coro do Externato Rumo ao Sucesso já realizou atuações no âmbito de 

atividades desenvolvidas dentro da Comunidade Educativa, assim como já aceitou convites para 

participar em eventos na Comunidade Local, direcionados para o público em geral.  

Refira-se, ainda, a título de curiosidade, que o Externato Rumo ao Sucesso tem um hino do Colégio 

que é cantado pelo Coro e que já foram realizados projetos que tiveram como produto final a 

gravação de CDs com as músicas cantadas pelos nossos alunos do Coro.   
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 # Orquestra Musical de Percussão do Externato Rumo ao Sucesso 

 

 A Orquestra Musical de Percussão do Externato Rumo ao Sucesso é um grupo musical 

formado por um grupo de alunos muito heterogéneo, proveniente dos vários níveis de 

escolaridade e de uma faixa etária alargada, com uma apetência e sensibilidades musicais 

preponderantes.  

 Este projeto é orientado e desenvolvido pelo Professor de Educação Musical. 

 Refira-se que a Orquestra Musical de Percussão do Externato Rumo ao Sucesso já realizou 

atuações no âmbito de atividades desenvolvidas dentro da Comunidade Educativa, assim como já 

aceitou convites para participar em eventos na Comunidade Local, direcionados para o público em 

geral. Refira-se, como motivo de orgulho, a atuação da Orquestra Musical de Percussão do 

Externato Rumo ao Sucesso, a convite da Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de 

Setúbal, na Sessão Solene do Dia do Município de Setúbal, que ocorre no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, em Setúbal, no dia 15 de Setembro. A Orquestra Musical de Percussão do Externato 

Rumo ao Processo, sempre que convidada, tem presença no Festival de Música de Setúbal, que 

ocorre anualmente no distrito de Setúbal e é um evento musical copatrocinado pela Câmara 

Municipal de Setúbal e pela Fundação Helen Trust.  

 
 # Oficina da Música 
 
 
 A Oficina da Música é um projeto de expressão e criação musical, em que o 

desenvolvimento auditivo e a exploração da voz ou de instrumentos musicais constituem-se como 

atividades de estimulação sensorial e de expressão corporal. 

 Eis algumas das atividades realizadas no âmbito deste Projeto:   

 - Dizer rimas e lengalengas; 

 - Cantar canções e reproduzir pequenas melodias, experimentando novos sons vocais; 

 - Experimentar percussão corporal e utilizá-la no acompanhamento de canções; 

 - Movimentar-se livremente a partir de sons vocais e instrumentais, melodias e canções; 

- Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objetos; 

 - Utilizar e/ou construir instrumentos musicais; 

 - Contactar com várias formas de representação sonora e musical; 

 - Participar em danças tradicionais e infantis. 
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 # Piscina Interior (Climatizada) e Piscina Exterior  
 

 O Externato Rumo ao Sucesso dispõe de: 

 - Uma piscina interior, coberta e aquecida, inserida em Pavilhão Gimnodesportivo, nas 

instalações do Externato Rumo ao Sucesso (destinada quer para algumas atividades de teor lúdico, 

quer para fins terapêuticos); 

 - Uma piscina exterior, de grandes dimensões, inserida na Quinta Pedagógica do Externato 

Rumo ao Sucesso, «Quinta da Vinha» (destinada quer para atividades de teor lúdico, quer para 

assegurar aulas de Natação). 

 
 # Projeto “Arte Culinária” 

 
 Conscientes do grande desafio que é preparar os nossos alunos em termos da conquista de 

autonomias, não será difícil apoiar incondicionalmente iniciativas no âmbito da área de atuação 

das A.V.D. – Atividades da Vida Diária, em que se perspetiva a “construção do próprio saber”. 

 Este projeto específico visa, em termos gerais, a aquisição de autonomias de caráter 

funcional, por parte dos nossos alunos, no sentido de adquirirem competências que lhes permitam 

desempenhar satisfatoriamente, obedecendo a critérios de segurança e higiene, um conjunto de 

operações e procedimentos básicos de preparação de alimentos e/ou confeção de refeições 

simples ou mais complexas. As competências adquiridas nesta área têm como objetivo o seu uso 

prático, quer individualmente, quer em cooperação com os seus pares ou com os seus familiares, 

no dia-a-dia.      

 
 # Projeto “Educação para a Saúde” 

 

 Este projeto visa, em termos gerais, a promoção da saúde no nosso Colégio, através de 

políticas e práticas que, no presente ano letivo, terão quatro vertentes de incidência: 

 - Alimentação; 

 - Atividade física; 

 - Sexualidade e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; 

 - Consumo de substâncias psicoativas, tabaco, álcool e drogas. 
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 # Projeto “Madrinhas e Afilhados” 

 

 O Projeto “Madrinhas e Afilhados” tem como objetivo facilitar o processo de adaptação 

dos alunos mais novos e mais “pequenos”, que chegam ao Externato Rumo ao Sucesso para 

frequentar a valência de Internato, para além da valência de Ensino. Outro dos objetivos é 

desenvolver o sentimento de ser e estar em família, nos alunos que frequentam o Colégio em 

regime de internato. Assim sendo, as alunas de faixa etária superior aos 16 anos de idade 

“apadrinham” os (as) alunos (as) novos (as) mais pequenos (as); estes alunos (as) são os 

“afilhados” dessas alunas. Assim, essas alunas mais velhas, que conhecem bem o Colégio, ajudam 

os mais novos no recreio e nos restantes espaços físicos e ajudam-nos, também, nos Internatos, 

aconselhando-os no sentido de tornarem mais produtiva e agradável a sua frequência. 
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 4.4. Atividades de Prolongamento Assistidas (A.P.A.) – Alunos em Regime de Internato 

  

 No âmbito da Lei de Bases da Educação, no que diz respeito às Atividades de Prolongamento, 

pretende-se, neste período/espaço, desenvolver as atividades de animação socioeducativa, que têm 

como grande objetivo envolver as crianças ou jovens, valorizando o prazer de estar e conviver, em 

detrimento da preocupação com as aprendizagens, contribuindo-se, assim, para um maior e mais 

saudável desenvolvimento global dos alunos. Saliente-se que as atividades de animação 

socioeducativa permitem o desenvolvimento de experiências, não contempladas no Currículo 

Escolar, mas igualmente estimulantes. A mudança e alternância de espaços físicos são muito 

importantes, devendo, sempre que possível, ser privilegiado o espaço exterior, pois este permite 

vivenciar experiências diversificadas.  

 Antes do início da atividade curricular letiva, no período horário das 09h00 às 10h00, e após o 

termo da atividade curricular letiva, no período horário das 17h.00 às 19h.00, decorrem as Atividades 

de Prolongamento Assistidas (A.P.A.). Os alunos são distribuídos pelos diferentes espaços do 

Externato Rumo ao Sucesso (salas polivalentes, pavilhão gimnodesportivo, campos desportivos, etc.), 

de acordo com as suas preferências pessoais, estando permanentemente acompanhados por 

docentes (educadores de infância, professores de 1.º C.E.B., professores de 2.º e 3.º C.E.B., professor 

de Educação Musical, professor de Educação Visual e Tecnológica, professore de Educação Física, 

etc.) e por assistentes educativos. As A.P.A. – Atividades de Prolongamento Assistidas – contemplam 

áreas lúdicas diversificadas, de que são exemplo as seguintes: Desporto e Aventura, Oficina da 

Música, Clube Magia das Letras, Clube da Matemática Divertida, Clube das Artes, etc.. 

 Os alunos do Externato Rumo ao Sucesso que frequentam o 1.º, 2.º ou 3.º Ciclos do Ensino 

Básico podem também frequentar a “Sala de Estudo”, com uma periodicidade de uma a duas vezes 

por semana, onde terão apoio escolar complementar em áreas curriculares em que apresentem 

dificuldades e onde realizarão os trabalhos de casa das várias disciplinas.  

As “Salas de Estudo” são asseguradas por professores do Ensino Básico.   

 Os elementos que integram o corpo técnico do Externato Rumo ao Sucesso (terapeutas da 

fala, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogas, etc.), durante o período de A.P.A. - 

Atividades de Prolongamento Assistidas, continuam a assegurar sessões terapêuticas individuais e/ou 

em grupo aos alunos.  
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 4.5. Áreas de Desenvolvimento / Reeducação  
 
  

 # Fisioterapia. 

  

 # Hidroterapia (as sessões decorrem em piscina coberta e aquecida, no Pavilhão 

Gimnodesportivo do próprio Colégio). 

  

 # Terapia da Fala. 

  

 # Terapia Ocupacional. 

 

 # Musicoterapia. 

  

 # SANEE – Serviço de Apoio em Necessidades Educativas Especiais (assegurado por 

docentes especializados em N.E.E.).   

  

 Refira-se que o SANEE – Serviço de Apoio em Necessidades Educativas Especiais é um 

serviço especializado, assegurado por docentes especializados em N.E.E. (Necessidades Educativas 

Especiais), que se destina a avaliar todos os alunos que frequentam o Externato Rumo ao Sucesso 

e a promover a existência de condições que assegurem a plena integração educativa dos alunos, 

quer ao nível escolar, quer ao nível terapêutico. 

  

 # SPO - Serviço de Psicologia e Orientação (acompanhamento psicológico e social; 

acompanhamento pedagógico; orientação vocacional).  

  

 Observe-se que o Serviço de Psicologia desenvolve, primordialmente, atividades de 

orientação escolar e de apoio psicológico, através de um atendimento direto à Comunidade 

Educativa Discente.  

 O acompanhamento vocacional dos alunos que concluem com aproveitamento o 9.º Ano 

de Escolaridade (3.º Ciclo do Ensino Básico) é outra das vertentes de intervenção do Serviço de 

Psicologia do Colégio.  
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 A avaliação de casos individuais de alunos e a sua eventual reorientação educativa é, 

também, uma das suas vertentes de intervenção.  

 Com efeito, o Serviço de Psicologia faz o apoio escolar a alunos, a professores, a pais, a 

encarregados de educação e a outros intervenientes no processo escolar educativo (sugestões de 

metodologias, estratégias, atividades, etc.), no âmbito da Psicologia e do Serviço Social, onde são 

abordados problemas de relacionamento inter-pessoal com colegas ou professores, dúvidas sobre 

orientação escolar, projetos de vida, relações afetivas, sexualidade, drogas, etc.  

  No seu âmbito de atuação, está prevista, ainda, a preparação de sessões contínuas de 

orientação escolar e de outras sessões pontuais de atendimento direto a determinados alunos. 

 

 # Serviço de Saúde Escolar (para todos os alunos) e Serviço de Acompanhamento Médico 

(para todos os alunos a frequentar em regime de internato), assegurado por médico e enfermeira, 

ambos do quadro laboral do Externato Rumo ao Sucesso. 

  

 Este Serviço desenvolve atividades de interesse para a Comunidade Educativa, em parceria 

com os Centros de Saúde e os Delegados de Saúde da zona em que está inserido o Externato 

Rumo ao Sucesso. Nomeadamente, são desenvolvidas ações sobre saúde em meio escolar, 

formação especializada de pais e encarregados de educação e demais elementos da Comunidade 

Escolar, campanhas de sensibilização para determinados assuntos da área da Saúde, como sejam a 

higiene oral e a vacinação, etc. 

 Em termos individuais, é assegurado o acompanhamento médico aos alunos que 

frequentam o Colégio em regime de internato, sendo frequentes as deslocações com estes a 

consultas de rotina em hospitais onde são acompanhados clinicamente. É, ainda, assegurada a 

necessária articulação entre os respetivos médicos assistentes (pedopsiquiatras, psiquiatras, 

neurologistas, ortopedistas, entre outros) e o médico do Colégio.   
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 4.6. Aspetos do Ensino e da Aprendizagem 

 

 4.6.1. Currículo Nacional do Ensino Básico – Adequação Curricular 

 

 «A escola encontra-se hoje perante uma situação complexa e premente de melhoria do 

nível educativo real das populações. O grande problema da escola é o de responder 

satisfatoriamente a todos, garantindo-lhes um bom apetrechamento educativo – sendo que esses 

todos são cada vez mais diferentes.», (Roldão, 1998).  

 É, pois, importante, a adequação que cada escola faz do Currículo Nacional do Ensino 

Básico. Mais, essa adequação do Currículo Nacional deve ser pensada para o contexto educacional 

em que a escola se insere e para a efetiva aprendizagem dos seus reais alunos. 

 No Currículo Nacional do Ensino Básico são definidas as competências de carater geral a 

desenvolver ao longo de todo o Ensino Básico, assim como as competências específicas que dizem 

respeito a cada uma das disciplinas e áreas disciplinares.  

A noção de competência integra conhecimentos, capacidades e atitudes e pode ser entendida 

como saber em ação. 

 

 4.6.1.1. Competências Gerais 

 

 A clarificação das competências a alcançar no final da Educação Básica toma como 

referenciais os pressupostos da Lei de Bases do Sistema Educativo, sustentando-se num conjunto 

de valores e de princípios enunciados no Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB) e que 

seguidamente se transcrevem: 

 - A construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e social; 

 - A participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica; 

 - O respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às suas 

pertenças e opções; 

 - A valorização de diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão; 

 - O desenvolvimento do sentido de apreciação estética do mundo; 

 - O desenvolvimento da comunicação intelectual, do gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo 

estudo; 
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 - A construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e preservação do 

património natural e cultural; 

 - A valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos que 

regulam o relacionamento com o saber e com os outros. 

 

 À luz dos princípios acima enunciados, se equacionarmos todas as competências que 

gradualmente deverão ser promovidas, ao longo da Educação Básica de um aluno, constata-se que 

as competências a adquirir são entendidas numa perspetiva transversal e concebidas como 

saberes em uso, imprescindíveis para a qualidade de vida pessoal e social de todos.  

 São, pois, consideradas dez competências gerais, que o aluno deverá ser capaz de colocar 

em prática, aquando da conclusão da sua Educação Básica: 

 1) Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e 

para abordar situações e problemas do quotidiano; 

 2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e 

tecnológico para se expressar; 

 3) Usar corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar o pensamento próprio; 

 4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e 

para apropriação de informação; 

 5) Adotar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem, adequadas aos 

objetivos visados; 

 6) Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 

mobilizável; 

 7) Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

 8) Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

 9) Cooperar com outros em tarefas e projetos comuns; 

 10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspetiva pessoal e 

interpessoal, promotora da saúde e da qualidade de vida. 

 

 O desenvolvimento destas competências gerais pressupõe que todas as áreas curriculares 

atuem em convergência e explicitem a forma como se pretende operacionalizar a sua articulação 
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transversal em cada campo específico do saber e, nomeadamente, no contexto de aprendizagem 

do aluno.  

 O CNEB – Currículo Nacional do Ensino Básico explicita, ainda, um conjunto de ações 

relativas à prática docente, em termos de metodologias e recursos, que se reconhecem essenciais 

para o adequado desenvolvimento de cada competência nas diferentes áreas e dimensões do 

currículo da Educação Básica. 

 

 4.6.2. A Educação Especial e os Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

  

 4.6.2.1. Enquadramento no Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho 

 

 A Educação Especial pressupõe a prestação de apoios educativos que têm como objetivo 

primordial a promoção de respostas pedagógicas diversificadas, adequadas às necessidades 

específicas individuais e ao desenvolvimento global do aluno com N.E.E. (Necessidades Educativas 

Especiais).  

 A designação “aluno com N.E.E. (Necessidades Educativas Especiais)” refere-se a alunos 

que exigem recursos ou adaptações especiais no processo de ensino/aprendizagem, não comuns à 

maioria dos alunos da sua idade, por apresentarem dificuldades ou incapacidades que se refletem 

numa ou mais áreas de realização da aprendizagem. 

 Esta classificação baseia-se, por um lado, em critérios pedagógicos, e por outro lado, em 

critérios de avaliação especializada de diferentes áreas da saúde, cabendo à escola assegurar as 

respostas adequadas às necessidades dos seus alunos.  

 Compete ao Órgão de Administração e Gestão do Externato Rumo ao Sucesso, na figura da 

Direção Pedagógica, e à Equipa Multidisciplinar do Externato Rumo ao Sucesso, na figura de 

docentes e técnicos especializados, decidir sobre as condições de aplicabilidade de um regime 

educativo especial a cada aluno, com a identificação das necessidades detetadas e com a 

indicação do tipo de apoio especializado que é considerado mais adequado.  

 As situações menos complexas, cuja avaliação não exige especialização de métodos, podem 

dar lugar a uma proposta conjunta dos professores do ensino básico em articulação com os 

docentes de N.E.E. e com as(os) psicólogas(os), no sentido de definir, implementar e desenvolver 

medidas de apoio pedagógico acrescido, de caráter pessoal e/ou individual, com ou sem 
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adaptações nos processos de matrícula ou de avaliação. Estas medidas constam no Relatório 

Técnico Pedagógico (R.T.P.) do aluno, de acordo com o Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho.  

 As situações mais complexas, por outro lado, dão lugar a propostas formais 

consubstanciadas no Relatório Técnico Pedagógico (R.T.P.) e no Programa Educativo Individual 

(P.E.I.) do aluno, de acordo com o Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, em que intervêm, para 

além do corpo docente previamente referido, os elementos do corpo técnico especializado 

considerados necessários em cada caso. 

 Situações como: perturbações da comunicação, da linguagem e da fala, perturbações 

graves do domínio emocional / personalidade, doenças crónicas ou graves problemas de saúde, 

que afetem negativamente o rendimento escolar dos alunos, devem sempre ser ponderadas. 

 As medidas educativas destinadas a alunos com necessidades educativas especiais estão 

previstas no Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, que revogou o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de 

Janeiro. 

 

4.6.2.2. Apoios Educativos no Externato Rumo ao Sucesso 

 

Como breve caraterização, refira-se que o Externato Rumo ao Sucesso – Educação Especial 

tem como objetivos principais promover o sucesso educativo das crianças/jovens com 

Necessidades Educativas Especiais (N.E.E.) e a respetiva inserção na sociedade.  

O Externato Rumo ao Sucesso dispõe das valências de semi-internato e internato. 

 

 Os objetivos gerais do Projeto Educativo do Externato Rumo ao Sucesso são: 

a) Proporcionar ao Colégio um ambiente salutar, onde a diferença enriqueça e valorize 

cada interveniente da Comunidade Educativa; 

b) Fomentar a participação nas atividades da vida diária de cada aluno, de acordo com as 

suas capacidades, promovendo relações de cooperação, co-responsabilidade e solidariedade; 

c) Fomentar a interação dos seus alunos com a comunidade; 

d) Promover condições de bem-estar e qualidade de vida, de acordo com as necessidades e 

através de um ambiente equilibrado e salutar; 

e) Desenvolver estratégias de reforço da auto-estima de cada aluno e incrementar a sua 

autonomia pessoal e social. 
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  O Externato Rumo ao Sucesso, na sua valência de ensino, enquanto Colégio de Educação 

Especial, e de acordo com o seu Projeto Educativo, procura proporcionar aos seus alunos as 

necessárias adaptações das condições em que se processam o seu ensino/aprendizagem. 

As adaptações referidas, que se traduzem na aplicação de medidas de regime educativo especial, 

constam no Relatório Técnico Pedagógico (R.T.P.) e mo Programa Educativo Individual (P.E.I.) de 

cada aluno, elaborado ou reajustado no início de cada ano letivo e, se necessário, reajustado ao 

longo do ano letivo.  

 Refira-se, ainda, que o apoio aos alunos do Ensino Básico é, por nós, considerado como 

prioritário, pelo que se procura proporcionar-lhes uma maior carga horária individualizada, para 

além do fato de estarem inseridos em grupos/turmas reduzidos. 

 Em termos curriculares, por exemplo, procura-se que muitas das dificuldades académicas 

apresentadas pelos alunos possam ser ultrapassadas nas aulas da área não disciplinar de Apoio ao 

Estudo. É, ainda, dada prioridade às seguintes disciplinas: Português e Matemática. 

 A elaboração do Relatório Técnico-Pedagógico (R.T.P.) e, sempre que necessário, do 

Programa Educativo Individual (P.E.I.) de cada aluno, é realizada pelos docentes titulares, 

intervenientes no percurso educativo do aluno. Estes documentos são avaliados de forma 

contínua, participada e formativa.  

A terminar, é importante referir que, concebidos como atividades de enriquecimento do 

currículo, os Clubes e os Projetos são recursos educativos com objetivos diversos no âmbito do 

apoio ao processo de ensino/aprendizagem, nomeadamente no que se relaciona com a aquisição 

de competências, o desenvolvimento da aprendizagem e a superação de dificuldades de 

aprendizagem. São exemplo disso, o Clube Magia das Letras e o Clube Matemática Divertida.  
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 4.7. Competências das estruturas de Coordenação Pedagógica 

 

 As diferentes estruturas de Coordenação Pedagógica existentes no Externato Rumo ao 

Sucesso, bem como as suas competências, encontram-se definidas no capítulo VIII do 

Regulamento Interno. 

 

 4.8. Critérios de formação dos Grupos/Turmas 

 

 A constituição/formação dos grupos/turmas, à semelhança da organização dos horários, 

tem como pressuposto fundamental a criação de condições educativas adequadas a todos os 

alunos e às suas necessidades educativas especiais.  

 Por conseguinte, ao longo do percurso escolar de cada um dos nossos alunos, procuramos 

privilegiar o seu sucesso educativo em termos curriculares e viabilizar a execução do seu currículo 

escolar, definido para cada um deles pelos vários elementos da Equipa Multidisciplinar 

intervenientes. 

 Assim sendo, a população escolar atendida pelo Externato Rumo ao Sucesso está 

distribuída, em geral, em grupos/turmas cuja formação tem em consideração, sobretudo, critérios 

psico-educativos adequados. Sempre que possível, na constituição dos grupos/turmas, são tidos 

em consideração, também, critérios como os níveis educacionais e a faixa etária. 

 Numa fase inicial, os grupos/turmas são constituídos com base nos níveis de escolaridade e 

procura-se que sejam equilibrados no que respeita ao género e à idade. Porém, numa fase 

posterior, analisam-se cuidadosamente os currículos educativos elaborados para cada aluno, onde 

constam as competências de cada aluno, e adaptam-se os horários e as atividades dos 

grupos/turmas às necessidades educativas especiais apresentadas por cada um dos alunos.  

Assim, no caso particular do 2.º ou 3.º Ciclos do Ensino Básico, os grupos/turmas são flexíveis e 

rotativos, podendo existir alunos que pertençam a mais do que um grupo/turma, consoante um 

aluno tenha ou não conhecimentos para frequentar uma determinada disciplina ou necessite de 

reforço educativo em determinada matéria curricular.  

Por outro lado, ainda no caso particular de alunos administrativamente matriculados no 2.º ou 3.º 

Ciclos do Ensino Básico, de acordo com as competências constantes no currículo escolar de um 

aluno, pode esse aluno estar inserido em grupo/turma em que são trabalhadas competências 
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educativas ao nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico, dado não ser possível a integração do aluno em 

grupo/turma com frequência de uma matriz curricular com conteúdos programáticos de 2.º ou 3.º 

Ciclos do Ensino Básico. 

 Procura-se que o número de alunos por grupo/turma não ultrapasse os doze alunos.  

 Ao longo do ano letivo, é, por vezes, necessário reestruturar e reorganizar os 

grupos/turmas definidos, em prol de se procurar, assim, desenvolver um bom relacionamento 

interpessoal e uma cada vez maior qualidade do ensino/aprendizagem do corpo discente, em 

consequência de o Externato Rumo ao Sucesso ser um Colégio para onde são transferidos alunos 

ao longo do ano letivo e, por conseguinte, não poder ficar indiferente à necessidade de integrar 

com sucesso esses alunos. 

 

 4.9. Gestão do tempo escolar e organização dos horários dos grupos/turmas 

 

 O Externato Rumo ao Sucesso funciona de Segunda a Sexta-feira, das 10h00 às 16h30. 

 O horário dos grupos/turmas é distribuído pelos dias da semana, de Segunda a Sexta-feira, 

de acordo com os conteúdos programáticos inerentes a cada nível de escolaridade. 

 De realçar, ainda, que os horários dos grupos/turmas são construídos para que a sua 

organização seja a mais vantajosa para cada um dos alunos. Assim, em cada ano de escolaridade, 

seja no 1.º Ciclo do Ensino Básico, seja no 2.º ou 3.º Ciclos do Ensino Básico, todos os 

grupos/turmas têm um horário comum definido, que visa essencialmente privilegiar o percurso 

educativo de cada aluno.  

 As atividades letivas organizam-se em blocos de tempo com 60 a 75 minutos. 

 A generalidade dos docentes titulares acompanha as suas turmas, ao longo do dia, na 

alternância entre as várias áreas curriculares disciplinares, as várias áreas curriculares não 

disciplinares e as atividades de enriquecimento curricular. 

 Ao longo da semana, no início da manhã e no fim de tarde, decorrem as Atividades de 

Prolongamento Assistidas (A.P.A.) e a organização de um conjunto diversificado de atividades de 

coordenação e planificação. 

 Sempre que necessário, são realizadas reuniões extraordinárias de docentes e/ou de 

docentes e técnicos, de Segunda a Sexta-feira, em dia a designar. 
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 4.10. Distribuição do serviço dos Corpos Docente e Técnico  

 

 A distribuição do serviço, quer dos elementos do Corpo Docente, quer dos elementos do 

Corpo Técnico, é sempre objeto de uma reflexão coletiva no âmbito da dinâmica educativa que se 

pretende para o Externato Rumo ao Sucesso.  

 Assim, propõe-se que esta distribuição se subordine aos seguintes princípios orientadores: 

 - Possibilitar a cada docente titular o acompanhamento dos seus alunos ao longo dos 

diferentes anos de escolaridade do mesmo ciclo; 

 - Possibilitar a cada técnico o acompanhamento terapêutico dos seus alunos ao longo dos 

diferentes anos de frequência; 

 - Assegurar o contributo de todos os docentes e técnicos para o dia-a-dia da atividade 

letiva do Colégio, em toda a sua diversidade, tendo em consideração as preferências de cada um, 

em termos curriculares e em termos pessoais. 

 

 Por último, refira-se que a distribuição de serviço aos Corpos Docente e Técnico, a efetuar 

pela Direção Pedagógica do Externato Rumo ao Sucesso, terá como primeira prioridade o 

equilíbrio dos horários dos alunos e o interesse coletivo em geral, subordinando-se aos princípios 

orientadores enunciados, tendo em conta as preferências manifestadas e respeitando a posição 

relativa de cada docente/técnico no que se refere à respetiva graduação profissional. 

 

 4.11. Organização do Conselho Pedagógico 

 

 O Conselho Pedagógico do Externato Rumo ao Sucesso é formado pela Direção Pedagógica, 

Corpo Docente e Corpo Técnico.  

 O Conselho Pedagógico, formado pela totalidade dos elementos da Equipa Multidisciplinar 

do Externato Rumo ao Sucesso, tem uma Reunião Mensal que, conforme o próprio nome indica, 

ocorre com uma periodicidade mensal, de que é lavrada a respetiva ata, de onde constam a 

agenda de trabalhos, as propostas e as decisões. 

O horário destas reuniões é das 16h00 às 18h00 (duração de duas horas), à segunda-feira 

(segunda segunda-feira de cada mês). 
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 É objeto destas Reuniões, de caráter mais geral, uma ordem de trabalhos que envolva, de 

uma forma mais ampla, o Projeto Educativo do Colégio. A título exemplificativo:  

- a implementação e desenvolvimento de Projeto(s); 

- a reflexão e avaliação do trabalho desenvolvido; 

- a elaboração de material didático; etc. 

 

 No início de cada ano letivo, no mês de Setembro, ocorre uma Reunião Geral da Equipa 

Multidisciplinar, que é feita no sentido de informação/orientação de natureza multidisciplinar 

mais abrangente, ao nível do Calendário Escolar, do Projeto Educativo, do Projeto Curricular de 

Escola e do Regulamento Interno do Externato Rumo ao Sucesso. 

 No início do ano letivo, nos grupos/turmas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, o docente titular e 

os outros docentes e técnicos intervenientes no Programa Educativo definido para os alunos que 

constituem o grupo/turma em causa, reúnem todos, para fazer uma primeira análise do 

grupo/turma e estabelecer estratégias de intervenção ajustadas às caraterísticas dos alunos. 

 No início do ano letivo, nos grupos/turmas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, os vários 

docentes e técnicos intervenientes no Programa Educativo definido para os alunos que constituem 

o grupo/turma em causa, assim como o elemento que assume a Direção de Turma, reúnem todos, 

para fazer uma primeira análise do grupo/turma e estabelecer estratégias de intervenção 

ajustadas às caraterísticas dos alunos. 

 Nos vários ciclos de escolaridade do Ensino Básico, os Conselhos de Turma reúnem, para 

avaliação, ordinariamente no final de cada período e extraordinariamente sempre que necessário.  

Acrescem, ainda, reuniões mensais para preparação e coordenação do Projeto Curricular de 

Turma, sempre que for possível e viável a sua implementação e desenvolvimento num 

grupo/turma. 

 As Reuniões de Avaliação com os Encarregados de Educação dos alunos ocorrem no termo 

dos períodos letivos e são feitas pelo docente titular da turma a que pertence o aluno e, também, 

por todos os docentes/técnicos intervenientes no processo de ensino/aprendizagem do aluno.  

Nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, as Reuniões de Avaliação com os Encarregados de Educação 

contam com a presença de todos os docentes do Conselho Pedagógico e do Diretor de Turma, 

para além dos técnicos intervenientes no percurso educativo dos alunos. 

 Porém, sempre que necessário, os Encarregados de Educação podem ser convocados para 

reunir com os elementos da Equipa Multidisciplinar que acompanham o seu educando, visando a 
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resolução de situações consideradas pontuais ou recorrentes no que diz respeito ao percurso 

educativo do aluno.  

 Ao longo do ano letivo, efetuam-se ainda reuniões com outras Instituições / Entidades / 

Serviços, decorrendo estas por solicitação externa ou por iniciativa interna do Externato Rumo ao 

Sucesso. São exemplo disso, as reuniões que têm lugar com Câmaras Municipais, Hospitais, Centros 

de Saúde, Centros de Reabilitação, Tribunais de Família e de Menores, Comissões de Proteção e 

Promoção de Menores, Serviços de Ação Social do Ministério da Solidariedade Social, Escolas do 

Ensino Básico Regular, Associações e Cooperativas de Educação Especial, etc. 

 

 4.12. Ocupação plena dos tempos escolares dos alunos 

 

 No presente ano letivo, mantém-se definido que, no caso de falta de um elemento do 

Corpo Docente que exerça as funções de docente titular de um grupo/turma do Ensino Básico, se 

verifique o seguinte procedimento: 

 - Se a falta é previsível, o docente titular a faltar deve entregar, previamente, no Gabinete 

de Recursos Humanos, o plano de aula e fichas de trabalho, com a descrição das tarefas/atividades 

a desenvolver com o grupo/turma de alunos;  

 - Se a falta não for previsível, o docente substituto deverá recorrer ao uso e aplicação de 

fichas de trabalho de cada área/disciplina (disponíveis no Gabinete de Recursos Pedagógicos), 

recolhendo-as e entregando-as posteriormente ao docente titular do grupo/turma, que as deverá 

corrigir, ficando ao seu critério a sua inclusão no contexto do processo de ensino/aprendizagem de 

cada aluno; 

- Sempre que haja necessidade que seja feita uma substituição, esta deve ser 

preferencialmente feita por colaboradores com a mesma categoria profissional e o grupo/turma 

deve ser mantido; 

 - Caso não seja possível o procedimento anterior, os alunos do grupo/turma em que se 

verifique a ausência do docente titular devem ser divididos em diferentes subgrupos e distribuídos 

pelas diferentes salas, na medida do possível, de acordo com o que se considere o seu melhor 

enquadramento. 
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 4.13. Critérios de Avaliação 

 

 4.13.1. Critérios Gerais de Avaliação 

 

 4.13.1.1. Enquadramento Legal 

 

 A avaliação das aprendizagens dos alunos do Ensino Básico é regulada por Portarias e 

Documentos/Despachos Normativos que definem o seguinte: 

 - Compete ao Conselho Pedagógico, enquanto órgão de gestão pedagógica de uma escola, 

definir, anualmente, os Critérios Gerais de Avaliação e aprovar os critérios de cada disciplina e 

área curricular não disciplinar sob proposta dos grupos de docência;  

 - Os Critérios de Avaliação constituem-se como referenciais comuns no interior da escola, 

sendo que deverão ser operacionalizados pelo Conselho de Turma; 

 - O Conselho de Turma é o órgão que analisa as avaliações propostas por cada professor 

relativamente à disciplina que leciona e é responsável pela classificação atribuída ao aluno no final 

de cada período letivo. 

 

 4.13.1.2. Princípios 

  

 Os objetivos curriculares da aprendizagem incluem, em todas as disciplinas, o 

desenvolvimento de competências nos domínios dos conhecimentos disciplinares, das 

capacidades e das atitudes e valores que contribuam para uma formação e uma educação sólidas. 

São de valorizar aspetos como o trabalho em equipa e a intervenção no mundo circundante, 

segundo os valores da cidadania, da democracia e da formação humanista. 

 A avaliação das aprendizagens orienta-se pelos seguintes princípios: 

  

 1. Da Consistência 

 - A avaliação deve ser parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e ser 

coerente com ele; 

 - As tarefas de ensino e de aprendizagem devem, sempre que possível, coincidir com as 

tarefas e atividades de avaliação, representando, neste caso, o tempo empregue na sua execução 

um claro benefício para a aprendizagem; 
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 - Defende-se uma evolução na aprendizagem que privilegie a resolução de problemas ou 

atividades investigativas, para além da memorização e repetição; 

 - Defende-se uma evolução no ensino em direção ao questionar e ouvir, mais do que 

apenas ao dizer.  

  

 2. Do Incremento da Qualidade das Aprendizagens 

 - Embora a avaliação seja feita com várias finalidades, o seu principal objetivo é promover a 

aprendizagem dos alunos e informar os professores para a tomada de decisões sobre o ensino; 

 - A avaliação deve, portanto, permitir ao estudante ser um elemento ativo, reflexivo e 

responsável da sua aprendizagem e ao professor providenciar oportunidades e meios que 

facilitem essa aprendizagem, devendo, para isso, propor aos estudantes um conjunto de tarefas 

de extensão e estilos variáveis, algumas individuais e outras realizadas em trabalho cooperativo, 

de modo que, no conjunto, reflitam equilibradamente as finalidades do currículo. 

 

 3. Da Transparência 

 - A informação sobre o processo de avaliação deve estar disponível para todos aqueles que 

por ele são afetados; 

 - Os professores devem reunir-se para discutir os objetivos da aprendizagem, as 

expetativas, o trabalho dos alunos e os critérios de classificação;  

 - Uma avaliação transparente envolve a partilha de responsabilidades pelos alunos, pelos 

professores e pelos encarregados de educação. 

  

 4. Da Continuidade 

 - A cada professor é pedido que se assegure de que, em cada momento, está munido dos 

registos e dos argumentos que, também a cada momento, usará para justificar as avaliações 

feitas; 

 - Os resultados da avaliação de um aluno destinam-se a informar o próprio aluno, o 

professor, os encarregados de educação, a escola e a comunidade, a respeito do seu progresso 

nos diferentes domínios de aprendizagem; 

 - Considera-se que a avaliação/classificação do 2.º Período Letivo de um Ano Escolar 

deverá refletir a apreciação do trabalho desenvolvido neste período letivo, tendo também em 
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conta o trabalho que o aluno tenha desenvolvido no 1º Período Letivo e dando a justa valorização 

à evolução que, entretanto, tenha sido observada; 

 - Deve ser claro para todos os intervenientes no processo que é no fim do 2º Período Letivo 

que se faz a avaliação global final do ano letivo, sendo esse o momento de reanalisar todo o 

percurso do aluno e de ter em conta o peso relativo de tudo o que realizou, fazendo-se, então, 

"um juízo globalizante" sobre o grau de desenvolvimento que atingiu, tendo como referência os 

objetivos fixados. 

 

 5. Da Diversidade dos Intervenientes 

 - O processo de avaliação é conduzido pelo professor ou equipa de professores 

responsáveis pela organização do ensino e da aprendizagem, envolvendo, também: 

 # os alunos, através da sua auto - avaliação; 

 # os encarregados de educação, nos termos definidos na legislação em vigor e no 

regulamento interno da escola; 

 # Os técnicos dos serviços especializados de apoio educativo;  

 # Outros docentes implicados no processo de aprendizagem dos alunos; 

 # Os Diretores Pedagógicos do Externato Rumo ao Sucesso, caso se justifique. 

 

 6. Da Diversidade de Técnicas e Instrumentos de Avaliação 

 - No processo de avaliação, deve recorrer-se a uma diversidade de modos e instrumentos 

de avaliação: 

 # Observação do trabalho na aula; 

 # Relatórios e outras produções escritas (testes, fichas de avaliação sumativa); 

 # Situações de discussão e outras comunicações orais; 

 # Projetos, etc.; 

 - As práticas pedagógicas devem valorizar tarefas que promovam o desenvolvimento do 

raciocínio dos alunos; 

 - A aprendizagem deve reforçar-se, sempre que possível, com a utilização de materiais que 

impliquem o envolvimento do estudante, nomeadamente materiais e tecnologias diversas; 

 - Há que ter em conta a avaliação informal mais ou menos intuitiva que ocorre durante o 

processo de aprendizagem; 
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 - Há que saber dosear a utilização de técnicas e instrumentos de avaliação, racionalizando-

os no sentido de potenciar o seu valor e esbater as dificuldades do seu uso. 

 

 O cumprimento rigoroso dos princípios anteriormente enunciados não invalida que a 

avaliação dos alunos seja um processo complexo.  

 Avaliar os alunos é muito mais do que classificar e há uma grande dificuldade em "pesar" o 

desenvolvimento de capacidades e competências (a capacidade de resolver problemas, a 

capacidade de exploração e formulação de conjeturas, as competências a nível do raciocínio e da 

comunicação, o desenvolvimento de uma atitude positiva face à disciplina em causa, o espírito 

crítico, …). A avaliação é, além disso, subjetiva e há que assumi-la como tal. 

 

 4.13.2. Quadro de Referência da Avaliação 

 

 A avaliação da aprendizagem dos alunos do Externato Rumo ao Sucesso, de acordo com o 

definido nos princípios atrás enunciados, abrange os seguintes domínios: 

 

 A) Domínio das Atitudes e Comportamentos - Saber Ser e Saber Estar 

 Aspetos a observar: 

 - Responsabilidade – pontualidade, cumprimento de prazos de planificação e de 

apresentação de trabalhos, comparência com o material necessário, …; 

 - Empenho na aprendizagem (na aula, trabalhar com interesse e responsabilidade, 

colocando as suas dúvidas; em casa, estudar o manual ou outros materiais, consolidar as 

aprendizagens, …); 

 - Cooperação ativa, respeitando as normas de conduta (saber ouvir, intervir com qualidade 

de forma espontânea ou solicitada, criar bom ambiente de trabalho, participar de forma ativa, ser 

cooperante e solidário na realização das tarefas, ...); 

 - Autonomia – reflexão sobre as aprendizagens, encontrar estratégias de remediação, 

espírito de iniciativa, etc. 

 

 B) Domínio dos Conhecimentos e Competências - Saber e Saber Fazer 

 Aspetos a considerar: 

 - Saberes de natureza técnico – científica, relativos às diferentes disciplinas; 
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 - Capacidades de: 

 1. Mobilizar saberes culturais, científicos, tecnológicos e linguísticos para compreender a 

realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano; 

 2. Usar adequadamente linguagens de diferentes áreas do saber cultural, científico e 

tecnológico para se expressar; 

 3. Usar corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar pensamento próprio; 

 4. Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 

mobilizável; 

 5. Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

 6. Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspetiva pessoal e 

interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida. 

 

 Estes domínios serão avaliados pelos seguintes instrumentos: 

 - Grelhas de observação e listas de verificação; 

 - Portefólios, diários de bordo e cadernos diários; 

 - Trabalhos de grupo com apresentação escrita ou oral, realizados com observação direta; 

- Trabalhos de grupo com apresentação escrita, realizados sem observação direta; 

 - Trabalhos experimentais; 

 - Trabalhos individuais com apresentação oral ou escrita, realizados com ou sem 

observação direta; 

 - Testes / Fichas de Avaliação Sumativa, sempre que possíveis. 

 

 A avaliação sumativa exprimirá uma interpretação tão rigorosa quanto possível dos dados 

colhidos durante o processo de ensino / aprendizagem em que se observaram, e continuamente 

se comunicaram, não apenas as aquisições do domínio cognitivo mas também as atitudes e 

capacidades, ou seja, exprimirá o saber, o saber fazer, o saber ser, o saber estar e o saber tornar-

se.  

 Importa, ainda, ter presente que, ao longo do processo de aprendizagem, os alunos 

manifestam competências que não são do domínio disciplinar restrito. São competências 

transversais que também têm expressão na avaliação sumativa e, portanto, devem ser tomadas 

em conta. 
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 4.13.3. Avaliação do Ensino Básico 

 

 No 1.º Ciclo do Ensino Básico, a informação resultante da avaliação sumativa interna é 

qualitativa e descritiva sobre a evolução do aluno. 

 No 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, a informação resultante da avaliação sumativa interna: 

 - Conduz à atribuição de uma classificação, numa escala de níveis de 1 a 5, em todas as 

disciplinas, a qual pode ser acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação 

descritiva sobre a evolução do aluno; 

 - Expressa-se de forma descritiva nas áreas curriculares não disciplinares, conduzindo, 

também, à atribuição de uma menção qualitativa (Não satisfaz. Satisfaz, Satisfaz bem), a qual 

pode ser acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a 

evolução do aluno. 

 

 Correspondência entre a avaliação realizada em cada disciplina e os níveis de classificação 

de final de período: 

 Transição ao 6.º Ano de Escolaridade (2.º C.E.B.) e ao 7.º Ano de Escolaridade (3.º C.E.B.): 

 A decisão de progressão de um aluno para o ano de escolaridade seguinte é considerada 

uma decisão pedagógica e que deverá ser tomada pelo Conselho de Turma, considerando: 

 a) Nos anos terminais de ciclo, que o aluno desenvolveu as competências necessárias para 

prosseguir com sucesso os seus estudos no ciclo ou nível de escolaridade subsequente; 

 b) Nos anos não terminais de ciclo, em que as competências demonstradas pelo aluno 

permitem o desenvolvimento das competências essenciais definidas para o final do respetivo ciclo. 

 Ou seja: 

 A decisão de progressão de cada aluno é uma decisão pedagógica tomada pelo Conselho 

de Turma que tem, obrigatoriamente, de considerar que as competências demonstradas pelos 

alunos permitem o desenvolvimento das competências essenciais definidas para o final do 

respetivo ciclo. 

Portanto, a decisão de retenção de um aluno em ano não terminal de ciclo só pode ser tomada se, 

tendo por referência as competências essenciais de final de ciclo, o aluno demonstrou estar a uma 

grande distância de as desenvolver em tempo útil, isto é, até ao fim do respetivo ciclo. 
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O que é relevante nessa decisão é a análise global das aprendizagens feitas e conducentes ao 

desenvolvimento de competências e não o número de níveis negativos, nem a natureza das 

disciplinas ou das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares. 

 Tendo sempre presente o acima referido e procurando que os critérios de avaliação sejam 

ajustados ao processo de ensino/aprendizagem desenvolvido ao longo do ano e se pautem por 

parâmetros que permitam assegurar uma Educação de qualidade, é sentida a necessidade de 

definir algumas orientações para a concretização dessa mesma avaliação. 

Uma excessiva ambiguidade e falta de objetividade (associadas ao ato de avaliar) podem conduzir 

a que casos muito semelhantes, analisados em contextos diferentes, sejam tratados de formas 

muito distintas e, portanto, conduzam a injustiças. 

 Assim, adotam-se as seguintes orientações: 

 1. No 5.º e 6.º Anos de escolaridade, a avaliação deverá incidir sobre os 

objetivos/competências definidos, ao longo do ano, no Relatório Técnico-Pedagógico (R.T.P.) e 

Programa Educativo Individual (P.E.I.) de cada aluno. 

 2. O aluno deve ser, sempre que possível, envolvido na sua avaliação através de um 

processo de auto - avaliação. 

Nível Percentagem Informação Descritiva 

5 90 a 100% Excelente 

4 70 a 89% Satisfaz Bastante 

3 50 a 69% Satisfaz 

2 20 a 49% Não Satisfaz 

1 0 a 19% 

 

 3. Progridem para o 6.º ou 7.º Anos de Escolaridade os alunos que obtenham menos de 

quatro níveis ou menções negativas, desde que não se enquadrem na situação que a seguir se 

discrimina: 

 a) Os alunos que obtenham três níveis negativos e que envolvam Português e Matemática 

(Português + Matemática + uma disciplina), pode ser decidida a sua retenção, de forma 

fundamentada, por pelo menos dois terços dos professores que integram o Conselho de Turma. 

 4. A progressão para o 6.º ou 7.º Anos de Escolaridade dos alunos que obtenham mais de 

três níveis ou menções negativas, poderá ser decidida, de forma fundamentada, por pelo menos 

dois terços dos professores que integram o Conselho de Turma. 



Externato Rumo ao Sucesso – desde 1986 ao serviço da Comunidade 

46 

 

 5. Para a aplicação dos critérios anteriores não são consideradas as áreas curriculares não 

disciplinares ou de complemento curricular. 

 

 4.13.4. Ponderações 

 

 Em respeito pelos normativos e pelas considerações anteriores, é definida a seguinte 

distribuição para a ponderação dos diferentes domínios de avaliação: 

 

Domínios Ponderação - Ensino Básico 

Atitudes e Comportamentos – Saber Ser e Saber Estar 10% a 30% 

Conhecimentos e Competências – Saber e Saber fazer 70 % a 90% 

 

 Cada grupo de docência explicitará, relativamente às diferentes disciplinas que leciona: 

 - a forma como distribui a percentagem correspondente a cada um dos domínios; 

 - a forma como reflete, em cada momento de avaliação, a evolução da aprendizagem do 

aluno. 

 

 4.13.5. Critérios Específicos de Avaliação 

 

 Estes critérios serão definidos anualmente em grupo disciplinar para cada ano letivo.  

 Cada professor dará conhecimento, sempre que possível, aos seus alunos e aos 

encarregados de educação, dos critérios específicos de avaliação definidos para a(s) sua(s) área(a) 

disciplinar(es). 
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 4.14. Abertura ao Exterior 
  
 4.14.1. Com o Grupo Concelhio das Deficiências e  
                           com o CLAS (Conselho Local de Ação Social) - Câmara Municipal de Setúbal  
 
 - Reuniões no âmbito de atuação das entidades referidas: 
 
 - Intercâmbio desportivo e lúdico com outras Instituições/Entidades do distrito de Setúbal; 
 
 - Participação em atividades culturais (musicais e teatrais) junto da Comunidade Local; 
  
 - Participação em diversos torneios desportivos no âmbito do Desporto Escolar; 
 
 - Organização e participação em Seminários/Encontros dirigidos a toda a Comunidade 
Educativa (Encarregados de Educação e familiares dos nossos alunos, docentes e técnicos, etc.).  
 
 

4.14.2. Parcerias e Protocolos 

 

 - Clube de Golfe da Quinta do Peru. 
  

- Centro de Saúde de Vila Nogueira de Azeitão. 
 

- Grupo Concelhio das Deficiências (Câmara Municipal de Setúbal). 
 

- Junta de Freguesia de Azeitão (São Simão). 
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 4.15. Formação Interna 
 
 
 - Realização de encontros de formação e reflexão por grupos/turmas;  

 - Realização de reuniões e/ou encontros de Pais/Encarregados de Educação de caráter 

informativo e formativo;  

 - Formação contínua de docentes e técnicos, através de formações pedagógicas e 

científicas;  

 - Realização de projetos promovidos pelo Serviço de Psicologia e Orientação, na área do 

desenvolvimento pessoal, social e vocacional, destinados a toda a Comunidade Educativa;  

 - Promoção de atividades várias, no âmbito da educação, sobre os seguintes temas:  

  # Saúde (Alimentação, Treino de Posturas, Gripe, Primeiros Socorros);  
 
  # Segurança e prevenção de situações de risco;  
 
  # Ambiente e conservação do património;  
 
  # Direitos humanos;  
 
  # Sexualidade.  

 

 Ao nível do Corpo Docente, pretende-se, ainda, desenvolver um Projeto de Formação 

Interna, de caráter mais contínuo e prolongado, dentro das temáticas que englobam o Decreto-Lei 

n.º 54/2018 de 6 de julho.  

  

 4.16. Equipamentos / Inovações Tecnológicas  
 
 
 - Renovação da página da Internet do Externato Rumo ao Sucesso;   
 

 - Melhoria do equipamento nas Salas de T.I.C. (Tecnologias de Informação e Comunicação). 
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 5. Avaliação e revisão do Projeto Curricular de Escola  

 

 O Projeto Curricular de Escola tem a duração de três anos, no final dos quais é avaliado de 

forma a permitir a elaboração de um novo projeto para os três anos seguintes. Avaliações 

intermédias anuais permitirão atualizações do mesmo. 

 A reformulação do projeto só será possível após a avaliação do mesmo. Assim, deve ser 

criada uma equipa de acompanhamento do Projeto Curricular de Escola, que definirá os 

instrumentos de avaliação a serem utilizados. Após aplicação desses instrumentos, a equipa 

deverá apontar as insuficiências e/ou lacunas detetadas e apresentar hipóteses de alteração. 

 O Projeto Curricular de Escola será desenvolvido e concretizado tendo em conta as 

caraterísticas específicas de cada grupo/turma, bem como as caraterísticas específicas dos alunos 

que as constituem. 

 O Projeto Curricular de Escola é avaliado de forma informal ao longo de cada ano letivo, 

sendo reformulado e alvo de adaptações pontuais sempre que necessário 

 No termo do presente ano letivo, será realizada uma avaliação do Projeto Curricular de 

Escola do Externato Rumo ao Sucesso. 

 A avaliação do Projeto Curricular de Escola terá como objetivos primordiais, por um lado, a 

revisão de todos os parâmetros previamente definidos neste documento e, por outro lado, a 

revisão do presente documento pedagógico e, se necessário, a sua atualização.   

 A avaliação final do Projeto Curricular de Escola é da competência da Direção Pedagógica, 

após consultados todos os elementos da Equipa Multidisciplinar, em Reunião Mensal da Equipa 

Multidisciplinar, a ocorrer no termo do presente ano letivo, em que se fará uma reflexão das 

estratégias implementadas, de modo a melhorar e potenciar a concretização prática do Projeto 

Educativo do Externato Rumo ao Sucesso. 

 


