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Programa

Equipa Regional de Lisboa e Vale do Tejo

10:00 Abertura

Enquadramento da AFC

10:20 Sessões paralelas – Grupos de Trabalho

Tema A / Tema B / Tema C

11:20 Intervalo

11:30 Sessões paralelas – Grupos de Trabalho
Tema A / Tema B / Tema C

12:30 Almoço livre

14:00 Sessões paralelas – Grupos de Trabalho

Tema A / Tema B / Tema C

15:00 Sistematização

16:30 Conclusão dos Trabalhos



Equipa Regional de Lisboa e Vale do Tejo



Ensino Básico Ensino Secundário

1.º ciclo:
- área de natureza transdisciplinar
- objeto de avaliação/Classificação 

Registos Avaliação

2.º e 3.º ciclos: disciplina
- disciplina autónoma
- objeto de avaliação/ Classificação

- Organização é decisão da escola 
(Disciplina autónoma,  em 
coadjuvação, em justaposição, 
abordagem de temas e projetos sob 
coordenação de um dos 
professores…)

- Registo da participação nos projetos 
no certificado dos alunos

Cidadania e Desenvolvimento

Garantir
classificação nos 

registos de 
avaliação (1º, 2º e 

3ºCiclos) e 
registo da 

participação nos 
projetos (ES)



Obrigatório para todos Pelo menos em dois ciclos EB Opcional 

Definir a 
Estratégia 

de Educação 
para a 

Cidadania 
de Escola

Cidadania e Desenvolvimento

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC)

1.º Grupo 2.º Grupo 3.º Grupo



A Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola deve contemplar:

• Os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver em cada ciclo e ano de
escolaridade;

• O modo de organização do trabalho;

• Os projetos a desenvolver pelos alunos, assim como as respetivas aprendizagens;

• As parcerias a estabelecer com entidades da comunidade numa perspetiva de
trabalho em rede, com vista à concretização dos projetos;

• A avaliação das aprendizagens dos alunos;

• A avaliação da estratégia de educação para a cidadania da escola.



Avaliação das e para as aprendizagens

• A avaliação visa a melhoria da qualidade das aprendizagens
• Baseia-se num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se

explicitam, enquanto referenciais:
• as aprendizagens a realizar pelos alunos;
• os desempenhos esperados;
• os procedimentos de avaliação.

• A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, e fornece ao
professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes
informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das
aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria

Avaliação é 
parte 

integrante do 
ensino e da 

aprendizagem
Princípios



Avaliação das e para as aprendizagens

• Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos
diversificados e adequados às finalidades, ao objeto, ao tipo de informação a
recolher e aos destinatários, que variam em função da diversidade e
especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos

• A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes
adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória

Avaliação é 
parte 

integrante do 
ensino e da 

aprendizagem
Princípios



Avaliação das e para as aprendizagens

Critérios de avaliação
Referenciais
de avaliação



Avaliação das e para as aprendizagens

Critérios de avaliação

• Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens
específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de
desempenho, em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

• Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos 
domínios e temas assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que 
respeita à valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e ou 
experimental das aprendizagens a desenvolver.

Referenciais
de avaliação



Avaliação das e para as aprendizagens

• Ao saber, em cada momento, o que é esperado dele, o aluno
pode mais facilmente regular o seu trabalho

• A explicitação, aos alunos, como rotina pedagógica, das
aprendizagens e desempenhos esperados, em cada disciplina
/componente do currículo, facilita:

• a autorregulação das aprendizagens;
• o feedback sobre os percursos de melhoria;
• a informação/envolvimento dos encarregados de educação.

Referenciais
de avaliação



Monitorização das práticas desenvolvidas

• Através da monitorização é possível medir a eficácia dos novos
processos implementados, assim como identificar eventuais
constrangimentos que limitem os resultados esperados.

• A melhoria contínua dos processos implementados depende
diretamente da capacidade da monitorização da sua execução, não
podendo, por isso, assentar apenas em perceções.

Relevância

Monitorizar: 
Acompanhar

e avaliar



Monitorização das práticas desenvolvidas

Monitorização indutora de momentos de reflexão para reajustes dos 
processos e dinâmicas

Alguns aspetos/áreas a priorizar para monitorização:

• Estratégia de Escola/Agrupamento de Educação para a Cidadania; 
• Planeamento curricular - Contextualização,  instrumentos, implementação 

e operacionalização de opções curriculares (por ex.: operacionalização de 
um DAC); 



Monitorização das práticas desenvolvidas

• Intencionalidade e impacto das estratégias implementadas; 
• Planos individuais/documentos específicos; 
• Intervenção/reporte das aprendizagens/ avaliação junto dos encarregados 

de educação; 
• Operacionalização e eficácia dos critérios de avaliação definidos;
• …

Monitorização como processo de autorregulação





a) Alternância entre períodos de funcionamento 
disciplinar/multidisciplinar

b) Desdobramento de turmas

c) Integração de projetos em horário semanal de forma 
rotativa ou outra

d) Organização do funcionamento das disciplinas 
(trimestral, semestral, outras)

e) Domínios de Autonomia Curricular - DAC

Opções Curriculares



Planeamento Curricular

• Consolidar, aprofundar e enriquecer as Aprendizagens Essenciais

• Valorizar as áreas de competências definidas no Perfil dos Alunos

• Desenvolver competências de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização 
crítica e autónoma de informação com vista à resolução de problemas e 
ao reforço da autoestima dos alunos

• Promover o exercício da cidadania ativa, de participação social em 
contextos de partilha e de colaboração e de confronto de ideias

• Implementar metodologias centradas no aluno proporcionando 
situações de aprendizagens significativas

Opções Curriculares



Domínios de Autonomia Curricular - DAC

• Constituem uma opção curricular de trabalho interdisciplinar e/ou
articulação curricular, cuja planificação deve identificar as disciplinas
envolvidas e a forma de organização

• Têm por base as Aprendizagens Essenciais (AE) com vista ao
desenvolvimento das áreas de competências do Perfil dos Alunos à
saída da Escolaridade Obrigatória (PA)

Opções Curriculares

O que são? 

Art.º 10 da Portaria n.º 223-A/2018
Art.º 9 da Portaria n.º 226-A/2018 



Domínios de Autonomia Curricular - DAC

• Privilegiam o trabalho prático e ou experimental e o desenvolvimento das capacidades
de pesquisa, relação e análise, tendo por base:
• Temas ou problemas
• Conceitos, factos, relações, procedimentos
• Competências e capacidades
• Géneros textuais associados à produção e transmissão de informação e

conhecimento

• Não prejudicam a existência das disciplinas previstas nas matrizes curriculares-base

Opções Curriculares

O que são? 

Art.º 10 da Portaria n.º 223-A/2018
Art.º 9 da Portaria n.º 226-A/2018 



Planificação Abordagens pedagógicas Avaliação

• Aprendizagem colaborativa
• Aula invertida (flipped classroom)
• Aprendizagem baseada em projetos
• Inquiry
• Aprendizagem baseada em casos
• Aprendizagem baseada em 

problemas

Identificação das AE que
são comuns ou que
estabelecem relações
entre várias disciplinas

Realização

Qual o papel dos alunos? 

Técnicas, instrumentos e
procedimentos diversificados
e adequados às finalidades,
ao objeto em avaliação, aos
destinatários e ao tipo de
informação a recolher

Objetivos

Planeamento Curricular

Que aprendizagens?
Que competências?
Que objetivos?

Todas as componentes do currículo? 
Algumas?

Articulado com o meio local?

Qual a metodologia a seguir?

Partindo de um problema?

Partindo de um desafio?

Quanto tempo?
Como monitorizar o trabalho?

Que recursos têm de ser 
mobilizados?

Espaços: onde?

Que tarefas?

O que avaliar? 

Como avaliar?

Avaliar para quê?

Planificação Abordagens 
pedagógicas

RealizaçãoAvaliação

Opções Curriculares 



Domínios de Autonomia Curricular - DAC

Opções Curriculares

O que se pretende?

• Dinamizar trabalho interdisciplinar, de modo a aprofundar, reforçar e enriquecer as
Aprendizagens Essenciais, confluindo para a consecução do PA

• Permitir que as escolas façam opções no domínio curricular, de acordo com o seu
público-alvo e o seu contexto

• Desenvolver nos alunos competências que lhes permitam questionar os saberes
estabelecidos, integrar conhecimentos emergentes, comunicar eficientemente e
resolver problemas complexos

• Promover melhores aprendizagens para todos os alunos



Domínios de Autonomia Curricular - DAC

MITO OU   REALIDADE?

Opções Curriculares



Os DAC…

1. … representam uma nova disciplina?

2. … devem envolver todas as disciplinas?

3. … têm de partir de temas transversais?

4. … devem recorrer à metodologia de trabalho de projeto?

5. … implicam a divulgação do trabalho produzido?

6. … devem ter ponderação própria nos critérios de avaliação de disciplina?

Opções Curriculares



Diferenciação Pedagógica

Práticas centradas no alunos e inclusão

Para todos - para tornar o currículo acessível a todos

• Diferentes metodologias, avaliação, organização dos espaços, …;

• Mobilização de ferramentas de trabalho diversificadas;

• Práticas centradas no aluno (não estão limitadas ao trabalho de projeto);

• Ir ao encontro dos diferentes estilos de aprendizagem



Canais de comunicação

Ferramentas digitais de apoio AFC

• Correio eletrónico – lvt@afc.min-educ.pt

• Site: http://afc.dge.mec.pt/

Equipa Regional Acompanhamento LVT

mailto:lvt@afc.min-educ.pt
http://afc.dge.mec.pt/




Gratos pela Vossa participação

lvt@afc.min-educ.pt


