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I.1. Identificação dos Intervenientes da Prática de Ensino 

Supervisionada 

 

 

I.1.1. Professora Estagiária 

 
Alda Figueira Amaro, nasceu a 7 de Setembro de 1980, natural de Belmonte (Caria). 

Licenciada em Artes da Imagem, ramo Multimédia e Audiovisuais (2005), pela Escola Superior 

de Artes Aplicadas, do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Com habilitação própria para a 

docência, no grupo de recrutamento de Artes Visuais (600), de Educação Visual e Tecnológica 

(530) e no grupo de Informática (550). Trabalhou em diversas áreas e realizou algumas 

formações na área de estudos, que constam no Curriculum Vitae1. 

A frequentar a Universidade da Beira Interior, no 2º ciclo de estudos, ensino de Artes 

Visuais no 3ºciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. Face às exigências do curso, 

integrou a PES (Prática de Ensino Supervisionada) na ESQP (Escola Secundária Quinta das 

Palmeiras), no ano lectivo de 2011/12, na área curricular de EV (Educação Visual) 9º ano.  

 
 
I.1.2. Instituição de Ensino Superior - Universidade da Beira Interior 
 

A UBI, localizada na Covilhã e Distrito de Castelo Branco, é o Instituto de Ensino 

Superior que a professora estagiária integrou no âmbito da Prática Pedagógica 

Supervisionada, do 2º ciclo de estudos em Ensino das Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico 

e no Ensino Secundário. 

A UBI, consagra uma vasta oferta formativa no 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo de estudos, 

em diversas áreas de formação. Actualmente, tem no 2º ciclo de estudos via ensino seis 

cursos em funcionamento e especificamente dois no ensino das artes. O curso em ensino das 

Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário e o curso em ensino de 

Educação Visual e Tecnológica. 

No segundo ano do 2º ciclo de estudos em cursos via ensino, está previsto a realização 

da PES, regulamentada pela UBI no Despacho nº 5/20072, de 21 de Março. A UBI e a escola 

cooperante, neste caso a ESQP estabelecem um protocolo de cooperação na formação 

pedagógica3. 

O protocolo que as duas instituições de ensino acordam é estabelecido legislativamente 

pelo Decreto-Lei nº 43/2007, de 22 de Fevereiro, artigo 18º perante as seguintes condições: 

 

                                                
1 Anexo XXIX: O Currículo Vitae Alda Amaro 
2 Anexo XXX: Despacho nº 5/2007, de 21 de Março: Regulamento dos estágios pedagógicos da 

universidade da beira interior. 
3 Anexo XXXI: Protocolo de Cooperação entre a Universidade da Beira Interior e a Escola Secundária com 

3º ciclo Quinta das Palmeiras – Covilhã 
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“1 - Os estabelecimentos de ensino superior que pretendam organizar e ministrar ciclos de 
estudos (…) devem celebrar protocolos de cooperação com estabelecimentos de educação 
pré-escolar e de ensino básico e secundário (…) com vista ao desenvolvimento de actividades 
de iniciação à prática profissional, incluindo a prática de ensino supervisionada, e de 
investigação e desenvolvimento no domínio da educação. 
2 - Os protocolos (…) regulam a colaboração institucional com carácter plurianual e devem 
prever, sempre que possível, que cada escola cooperante acolha docentes das várias 
especialidades ministradas pelo estabelecimento de ensino superior 
4 - Os estabelecimentos de ensino superior devem assegurar-se de que as escolas cooperantes 
possuem os recursos humanos e materiais necessários a uma formação de qualidade. 
5 - Cabe aos estabelecimentos de ensino superior participar activamente no desenvolvimento 
da qualidade de ensino nas escolas cooperantes”4 

 

Os protocolos estabelecidos entre as duas instituições de ensino, devem seguir algumas 

orientações, de acordo com o mesmo Decreto-Lei e artigo, ponto 3: 

 
“a) Domínios de habilitação profissional para a docência, incluindo os níveis e ciclos de 
educação e ensino e as respectivas áreas curriculares ou disciplinas em que se realiza a 
prática de ensino supervisionada; 
b) Identificação dos orientadores cooperantes disponíveis para cada domínio de habilitação 
para a docência e eventuais contrapartidas disponibilizadas aos mesmos pela escola 
cooperante; 
c) Número de lugares disponíveis para os estudantes de cada especialidade; 
d) Funções, responsabilidades e competências de todos os intervenientes, incluindo os 
estudantes; 
e) Condições para a realização da prática de ensino supervisionada nas turmas do 
agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, sempre na presença do orientador 
cooperante; 
f) Condições para a participação dos estudantes noutras actividades de desenvolvimento 
curricular e organizacional realizadas fora da sala de aula, desde que apoiados pelos 
orientadores cooperantes; 
g) Contrapartidas disponibilizadas à escola pelo estabelecimento de ensino superior”5 

 

 

I.1.3. 2º Ciclo de estudos, ensino de Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário 

 

A UBI, desde 2009 tem como oferta formativa no 2º ciclo de estudos, o curso em Ensino 

das Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, que confere o grau de 

mestre e habilitação profissional para o ensino das Artes Visuais (grupo 600) de acordo com o 

referido no Regulamento de Funcionamento6 do curso MEAV. A duração do curso é de dois 

anos, no segundo ano demanda a realização de um estágio pedagógico, numa Instituição de 

Ensino no Distrito de Castelo Branco.  

A Direcção/Supervisão da PES e do curso MEAV é da responsabilidade da Profª Doutora 

Fátima Maria Gomes de Oliveira Caiado.  

                                                
4 Ministério da Educação. (22 de Fevereiro de 2007). Decreto-lei nº 43/2007. Diário da República, 1ª 

série - Nº 38 , pp. 1320-1328, p. 1325 
5 Decreto-lei nº 43/2007, de 22 de Fevereiro., op. cit., p. 1325 
6 Anexo XXXII: Universidade da Beira Interior. (s.d.). Regulamento de funcionamento 2º ciclo de estudos 

ao grau de mestre em ensino das artes visuais no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário. 
Obtido de Faculdade de Artes e Letras. Departamento de Comunicação e Artes. 



 

 11

I.1.4. Orientadora Supervisora 

 

A Profª Doutora Fátima Maria Gomes de Oliveira Caiado, “…nasceu a 8 de Maio de 1967, 

natural da Marinha Grande. Foi designer, professora no Instituto Superior de Educação e Ciências e 

seminarista. Conta no seu currículo com várias exposições individuais e colectivas e vê a sua obra 

publicada em catálogos, revistas e agendas culturais.” 7 O seu vasto currículo8 e algumas das suas 

obras encontram-se publicadas online, assinalando-se o blog: 

pinturadefatimacaiado.blogspot.pt9 

Actualmente, a Profª Dr. Fátima Caiado, e segundo as informações declaradas no 

website10 da UBI, exerce cargos/funções, no Departamento de Comunicação e Artes e é 

Directora de Curso no 2º ciclo de estudos em ensino de Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino 

Básico e no Ensino Secundário, na categoria de Professor Auxiliar Convidada. Lecciona as 

seguintes Unidades Curriculares: Didáctica das Artes Visuais (9283), (9009) e (9014), 

Movimentos Artísticos Contemporâneos (5348), (5893) e (10565), Workshop de Artes Visuais 

(9010), Workshop em Artes Visuais e Tecnológicas (9284) e Estágio Pedagógico (9015).  

Desde o ano de 2011 que é orientadora da prática de ensino supervisionada do curso do 

qual é directora. No presente ano lectivo conta com aproximadamente 20 professores 

estagiários distribuídos pelas instituições de ensino do distrito de Castelo Branco. 

 

 

I.1.5. Núcleos de Estágio 

 

A Prática de Ensino Supervisionada do 2º ciclo de estudos conducentes ao grau mestre, 

em ensino de Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário é constituído 

por sete núcleos de estágio, do núcleo A ao núcleo G e distribuídos por quatro instituições de 

ensino, do distrito de Castelo Branco, de acordo com o descrito no Edital de distribuição de 

estagiários por núcleos de estágio11 da UBI.  

 

Os núcleos de estágio, foram organizados nas instituições de ensino do 3ºCiclo e do 

Ensino Secundário, da seguinte forma: 

                                                
7 Metronewes. (05 de Janeiro de 2001). Exposição de pintura no museu joaquim correia na marinha 

grande. Acedido em 07 de Maio de 2012, de Metronewes: 
http://www.metronews.com.pt/2011/01/05/exposicao-de-pintura-no-museu-joaquim-correia-na-
marinha-grande/ 

8 Anexo XXXIII: Curriculum Vitae Dr. Professora Fátima Caiado 
9 Caiado, F. (24 de Março de 2009). Blog de divulgação da obra de pintura/desenho de fátima caiado. 

Acedido em 07 de Maio de 2012, de Pintura de Fatima Caiado: 
http://pinturadefatimacaiado.blogspot.pt 

10 Universidade da Beira Interior. (14 de Março de 2012). Fátima maria gomes de oliveira caiado. Obtido 
em 7 de Maio de 2012, de Universidade da Beira Interior: 
www.ubi.pt/SSL/Pagina_Pessoal.aspx?id=fmgoc 

11 Anexo XXXIV: Universidade da Beira Interior. (12 de Agosto de 2011). Prática de ensino supervisionada 
do 2º ciclo de estudo conducentes ao grau de mestre, ano lectivo 2011/12: Edital de distribuição dos 
estagiários por núcleos de estágio. Obtido em Setembro de 2011, de UBI: www.ubi.pt 
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• Núcleos de estágio A e B - Escola Secundária Campos Melo (Covilhã); 

• Núcleos de estágio C e D - Escola Quinta das Palmeiras (Covilhã); 

• Núcleos de estágio E e F - Escola Amato Lusitano (Castelo Branco); 

• Núcleos de estágio G - Escola Secundária do Fundão (Fundão). 

 

Os núcleos de estágio C e D, exerceram a PES, na ESQP no 3º ciclo do Ensino Básico, nas 

áreas curriculares de Educação Visual e Arte e Design. 

 

 

I.1.5.1. Núcleos de Estágio C e D 

 

Os núcleos de estágio C e D, cumpriram a PES na ESQP (Covilhã) em ensino de Artes 

Visuais (grupo 600), no 3º ciclo do Ensino Básico, nas áreas curriculares de Educação Visual e 

Arte e Design. Cada núcleo de estágio é organizado por três estagiários e ambos têm a 

orientação do Prof. Doutor João Paulo Trigueiros (ESQP) e a supervisão da Profª Doutora 

Fátima Maria Gomes de Oliveira Caiado (UBI).  

 
 
I.1.5.2. Organização dos Núcleos de Estágio C e D 

 

Os núcleos de estágio C e D, totalizam 6 estagiários em três níveis de ensino e sob a 

coordenação do mesmo Orientador Cooperante. Desta forma, a união dos dois núcleos foi 

inevitável e favorável nas actividades desenvolvidas ao longo PES.  

Os dois núcleos de estágio foram distribuídos e organizados, por áreas curriculares e 

níveis de ensino. 

 

Tabela I - Organização e constituição dos núcleos de estágio C e D (ESQP) 

ORGANIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DOS NÚCLEOS DE ESTÁGIO C E D (ESQP) 
 NOME DO ESTAGIÁRIO ÁREA CURRICULAR NÍVEL 

NÚCLEO C 
Ana Cristina Gonçalves Quadrado Arte e Design (curso profissional) 8º Ano 
Francesco Pignatelli Arte e Design (curso profissional) 8º Ano 
Márcia Sofia Oliveira Pereira Educação Visual  7º Ano 

NÚCLEO D 
Ana Sofia Gomes de Jesus Educação Visual 7º Ano 
Alda Figueira Amaro Educação Visual (opcional) 9º Ano 
Rita Andreia Andrade A. C. Ribeiro Educação Visual 7º Ano 
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I.1.5.2.1. Caracterização do Núcleo de Estágio C 

 
Ana Cristina Gonçalves Quadrado 

 

Ana Cristina Gonçalves Quadrado, natural de Coimbra e, residente na cidade da 

Guarda, é licenciada em Escultura pela Escola Universitária das Artes de Coimbra ARCA/EUAC. 

Nos últimos anos trabalhou no projecto “Crescer.Com” no âmbito da iniciativa PROGRIDE 

(Programa para a Inclusão e Desenvolvimento) com crianças, jovens e adultos oriundos de 

situações sociais e económicas frágeis, com uma grande percentagem de casos de minorias 

étnicas e imigrantes. Participou também em diversas acções e actividades de voluntariado 

relacionadas, sobretudo, com a sua área de formação, na sua zona de residência e em 

Moçambique.  

Actualmente, colabora com duas Associações, uma de carácter Juvenil, Guarda Para 

Sempre (GPS), que tem como objectivo apoiar crianças e jovens no âmbito escolar e de 

envolvimento com a comunidade, e da qual também faz parte dos corpos sociais, e outra, 

Associação Desenvolver o Talento (ADOT), que tem como objectivos apoiar e promover acções 

e iniciativas destinadas a favorecer o desenvolvimento de capacidades de excelência de 

jovens e adultos 

No presente ano lectivo, encontra-se a estagiar na Escola Secundária Quinta das 

Palmeiras, na cidade da Covilhã, no âmbito da disciplina oferta de escola “Arte e Design”.  

 

 

Francesco Pignatelli 

 

Formado em Arquitectura pela Università degli Studi della Basilicata (licenciatura) e 

pela Universidade da Beira Interior (Mestrado). 

Encontra-se estagiar na escola Quintas das Palmeiras na Covilhã, em uma turma de 8° 

Ano, na disciplina de Arte e Design.  

Não possuído nenhuma experiência previa de leciono de artes, se não alguma 

colaborações com o departamento de arquitetura da UBI, exprime a vontade de aprender e 

explorar experiencias novas e interessantes na pratica de ensino de artes visuais. 

Possui uma boa capacidade de relacionamento baseada na simpatia e comunicação com 

alunos e colegas, intentando estabelecer clima de harmonia que determina tranquilidade na 

ora de afrontar e debater os conteúdos das disciplinas. 

 

 

Márcia Sofia Oliveira Pereira 
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Licenciada no curso de Professores do 2º ciclo, variante Educação Visual e Tecnológica 

pela Escola Superior de Educação, no Instituto Politécnico de Castelo Branco. Encontra-se a 

frequentar o Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º ciclo e Secundário. 

Realizou em 2007, pela Universidade da Beira Interior, um curso nível I e II em Língua 

Gestual Portuguesa. 

Quatro anos de experiência profissional como docente, em diferentes áreas 

disciplinares (Expressão Plástica – 1ºciclo; EVT – 2º ciclo; Educação Tecnológica e Artes Visuais 

– 3º ciclo), e também como formadora de História de Arte pelo IEFP de Castelo Branco. 

Colabora com a Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa, que caracteriza-se por 

trabalhar os elevados princípios fundamentais da instituição com jovens e crianças, bem como 

os valores da cooperação e da solidariedade. 

Actualmente está a leccionar Expressão Musical, a turmas de 1º ciclo na EB1 Refúgio, 

trabalha a part-time como validadora na empresa Teleperformance.  

Encontra-se a estagiar na Escola Secundária Quinta das Palmeiras (Covilhã), a leccionar 

Educação Visual ao 7ºE.  

 

 

I.1.5.2. 2. Caracterização do Núcleo de Estágio D 

 

Ana Sofia Gomes de Jesus 

 

Ana Sofia Jesus é licenciada em Artes da Imagem – Design Gráfico, pela Escola Superior 

de Artes Aplicadas – Instituto Politécnico de Castelo Branco exercendo funções no presente 

ano lectivo, no Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres (distrito da Guarda), lecciona a 

disciplina de Técnicas Fotográficas num CEF - Curso de Educação e Formação. Encontra-se a 

estagiar na Escola Quintas das Palmeiras na Covilhã, a leccionar a disciplina de Educação 

Visual ao 7º ano. Possui alguma experiência no ensino, gostando bastante de 

ensinar/comunicar e interagir com os alunos. Dentro das artes, fascina-a a vertente da 

pintura. 

 

 

Alda Figueira Amaro 

 

Alda Figueira Amaro, nascida em 1980, Belmonte, licenciou-se em Artes da Imagem 

ramo Multimédia e Audiovisuais pela Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco em 2005, com média de 14 valores. 

Leccionou 7 meses no grupo de recrutamento 550 (informática) em 2010, na Escola 

Secundária de Vila Real de Santo António, no 3.º ciclo do Ensino Básico, Ensino Profissional e 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), tendo como cargos para 

além da leccionação destes níveis, a orientação de estágio (12.ºano – cursos profissionais), 
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coordenadora de curso (10.º - curso profissional) e funções de cooperação no Plano 

Tecnológico da Educação (PTE) da referida escola. 

Competências na área dos Audiovisuais, como Operadora de Vídeo Tape Recording 

(VTR), de 2006 a 2009, nos Estúdios Valentim de Carvalho em Paço de Arcos. Na mesma área, 

realizou em 2005 um estágio de mobilidade internacional pelo programa “Leonardo da Vinci”, 

no qual desempenhou funções de Operadora de Câmara e Operadora de Edição não linear, na 

“Televisión Salamanca”, em Salamanca (Espanha). 

De salientar que é detentora de CAP – Formação Pedagógica de Formadores desde 2003.  

Actualmente frequenta o segundo ano do 2º ciclo de estudos em ensino de Artes Visuais 

do 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, em estágio pedagógico na Escola 

Secundária Quinta das Palmeiras, Covilhã, numa turma de 9.º ano do 3.º ciclo do Ensino 

Básico, na área curricular de Educação Visual. 

 

 

Rita Andreia Andrade Aragonês Cabeças Ribeiro 

 

Formada em Design Multimédia, pela Universidade da Beira Interior e a frequentar o 

mestrado de Ensino das Artes Visuais para o 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário.  

Actualmente encontra-se a estagiar na Escola secundária Quinta das Palmeiras 

(Covilhã), na disciplina de Educação Visual, tendo a seu cargo a turma 7ºD. Esta é a sua 

primeira experiência como docente, mas demonstra um grande interesse pela área das artes 

Visuais e pela função de docente. Mostra-se empenhada na procura de novos materiais e 

tenta sempre ser autónoma na realização dos mesmos. Demonstra capacidade para trabalhar 

em equipa, respeitando e valorizando as sugestões dos colegas.  

 
 
I.1.6. Escola Cooperante – Escola Secundária Quinta das Palmeiras 

 
A UBI, determinou a concretização da PES, na ESQP, Covilhã, distrito de Castelo 

Branco. A escola abrange o 3º ciclo do Ensino Básico e o Ensino Secundário, e usufrui de 

Contrato de Autonomia. Devido à vasta oferta formativa e à qualidade do ensino da 

instituição, os alunos provêm de vários concelhos do distrito de Castelo Branco, 

maioritariamente do concelho da Covilhã e de Belmonte. 

A ESQP, é polivalente na formação na área das artes, abrange os três níveis de ensino 

do 3º Ciclo do Ensino Básico e os diversos níveis do Ensino Secundário. Actualmente acolhe 

estagiários em várias áreas de ensino. No ano lectivo de 2011/12, tem a cargo a PES de seis 

estagiários da UBI no grupo de Artes Visuais (600), sob a Orientação do Prof. Doutor João 

Paulo Trigueiros. 
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I.1.6.1. Grupo Disciplinar de Artes Visuais  

 

O grupo disciplinar de Artes Visuais é composto por cinco professores, a saber: António 

Amaral, João Paulo Trigueiros, Maria Alcina Santos, Maria Nunes Afonso e Paulo Morais, com 

uma facha etária compreendida entre os 40 e os 59 anos. Quatro professores têm formação 

em Design (Moda Vestuário, Multimédia e Gráfico) e um em Escultura (Prof. Trigueiros). Todos 

são professores integrados no quadro de nomeação definitiva (professores que pertencem ao 

quadro da escola).  

O grupo é responsável pela disciplina de Educação Visual e Arte e Design (disciplina de 

oferta de escola) do 3º Ciclo do Ensino Básico (7º, 8º e 9º anos de escolaridade), e no Ensino 

Secundário, pelas disciplinas de Design de Comunicação e Audiovisuais e Técnicas de 

Multimédia, do Curso Profissional de Multimédia e Geometria Descritiva A, do Curso de 

Ciências e Tecnologias, (quando existe um número suficiente de alunos inscritos para a 

abertura de turma).  

A coordenação do Departamento de Expressões está a cargo do professor Francisco 

Fernandes, e a coordenar o Grupo Disciplinar de Artes Visuais, encontra-se a professora Maria 

Alcina Santos. 

Os docentes António Amaral, Maria Nunes e Paulo Morais – 1ª Formação IADE/ 2ª 

Formação – Licenciatura em Design de Multimédia (António Amaral e Paulo Morais) e em Moda 

Vestuário (Maria Nunes). A docente Maria Alcina Santos – 1ª Formação ARCA (em Tecnologias 

Artísticas) / 2ª Formação – Licenciatura em Artes da Imagem, variante Design Gráfico. 

 

  

I.1.6.2. Orientador Cooperante  

 

Professor João Paulo Pacheco Trigueiros, nascido em 1952, Coimbra, licenciou-se em 

Artes Plásticas, Escultura pela Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes em 1985, 

com dezasseis valores, classificação de bom com distinção.  

Concluiu a sua profissionalização em exercício em 1988 com a classificação de 14,7 

valores.  

A leccionar desde o ano lectivo de 1975/76. Actualmente, com trinta e um anos de 

serviço efectivo. 

Experiência efectiva no Segundo, Terceiros Ciclos e Secundário, destacando-se a 

colocação continua de vinte anos, na Escola Secundária de Cascais.  

Em serviço distribuído, para além de ter sido, durante anos, Professor Relator para a 

correcção e reapreciação de provas de exame do 11º e 12º, matriculou, formou turmas e 

esteve em serviço de exames. Elaborou Provas Globais e Exames à Equivalência à Frequência. 

Leccionou ou lecciona as disciplinas: Artes Visuais (Ensino Recorrente Nocturno), Educação 

Visual, Arte e Design, Geometria Descritiva A e B, História da Arte, História das Artes Visuais, 
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Oficina de Artes, Desenho, Tecnologia do Design, Oficina do Design, Teoria do Design e 

Materiais e Técnicas de Expressão Plástica. 

No que diz respeito aos cursos creditados para a formação contínua de professores, há 

que referir aqui, os cursos: “Avaliação de Competências: A Avaliação no Quadro da 

Reorganização Curricular do Ensino Secundário”realizado em 2005 pelo C.F.C.P. de Cascais na 

Escola Secundária de Cascais e o curso “A Prática da Avaliação Docente”de 2008, realizado 

pelo C.F. da Associação de Escolas da Beira Interior, na Escola Pêro da Covilhã. 

Do seu currículo constam ainda, em 1975, a formação de Animador Cultural, seguindo-

se a direcção de duas equipas de animadores culturais do antigo F.A.O.J. do Ministério da 

Educação, em dois bairros “problemáticos” de Lisboa, cargo que deixou de exercer para 

cumprir o serviço militar, na altura obrigatório e ainda, no ano lectivo de 1999/2000, os 

estudos e implementação do Curso Técnico-Artístico financiado no âmbito do Fundo Social 

Europeu, medida 3 da acção3.1 do PRODEP I e, de uma forma mais empenhada, no 

planeamento do curso 5, Artes Plásticas, na Escola Secundária de Cascais, onde foi formador. 

Actualmente a exercer funções na Escola Secundária Quinta das Palmeiras, na Covilhã, 

como professor do quadro de nomeação definitiva. Exerceu, até este momento, os seguintes 

cargos: Director de Turma, Coordenador de Grupo, Coordenador de Departamento, 

Orientador de Estágios e Relator de Grupo para a Avaliação de Professores.  

No ano lectivo de 2011/12, foi Relator de Grupo para a Avaliação de Professores, 

leccionou duas turmas de 7º ano em EV, duas turmas de 8º ano em Arte e Design e uma turma 

de 9ºano de EV. Teve a cargo, a Direcção de Turma do 7º Nível e foi Orientador Cooperante 

de PES em Artes Visuais, de seis estagiários da UBI nas áreas curriculares de EV e Arte e 

Design. 

 Ao nível de legislação o Decreto-Lei nº 43/2007, de 22 de Fevereiro, artigo 19 refere 

as seguintes condições para exercer funções de Orientador Cooperante: 

 
“1 - Os docentes das escolas cooperantes que colaboram na formação como orientadores, 
adiante denominados orientadores cooperantes, são escolhidos pelo órgão legal e 
estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior, colhida a prévia 
anuência do próprio e a concordância da direcção executiva da escola cooperante. 
2 - Os orientadores cooperantes devem preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) Posse das competências adequadas às funções a desempenhar; e 
b) Prática docente nas respectivas áreas curriculares ou disciplinas, nunca inferior a cinco 
anos. 
3 - Na escolha do orientador cooperante é dada preferência aos docentes que sejam 
portadores de formação especializada em supervisão pedagógica e formação de formadores e 
ou experiência profissional de supervisão. 
4 - No âmbito da colaboração com as escolas cooperantes, os estabelecimentos de ensino 
superior devem apoiar os docentes daquelas escolas, em especial, os orientadores 
cooperantes, no seu desenvolvimento profissional, nomeadamente no domínio da formação de 
futuros docentes. 
5 - Os orientadores cooperantes são abonados pelo estabelecimento de ensino superior das 
despesas de deslocação e das ajudas de custo nos termos legalmente fixados, sempre que se 
desloquem para participar em acções de formação e reuniões promovidas por aquele no 
quadro da parceria estabelecida, e não auferem qualquer outra retribuição pelo exercício das 
funções de colaboração na formação”12 

 

                                                
12 Decreto-lei nº 43/2007, de 22 de Fevereiro., op. cit., p. 1325 
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I.1.7. Área Curricular de Estágio – Educação Visual 

 
A ESQP, proporcionou a realização da PES na área curricular de EV, no 9º ano. Que pela 

primeira vez é realizada neste nível de ensino, devido ao elevado número de estagiários, para 

o mesmo Orientador Cooperante.  

A área curricular de EV, é obrigatória no 7º e 8º nível de ensino e opcional no 9º nível. 

Na ESQP, os alunos podem optar entre Educação Visual e Educação Visual e Tecnológica. A 

opção de escolha do aluno prevalece durante todo o ano lectivo. Nesta área curricular o aluno 

totaliza a frequência de três anos lectivos, adquirindo desta forma o encadeamento de 

conteúdos e competências estipuladas no programa de EV, conferindo-lhe uma formação mais 

alargada e objectiva. A turma que a professora estagiária leccionou pertence ao 9º ano, na 

área curricular de Educação Visual e sendo opcional teve a seu cargo 14 alunos, que por 

coincidência corresponde a 50% da turma e todos os alunos são do sexo feminino. 

Como já foi referido a instituição de ensino que acolheu a professora estagiária foi a 

Escola Secundária Quinta das Palmeiras na cidade da Covilhã, com 3º ciclo e Ensino 

Secundário. 

  

 

I.2. Caracterização da Organização/Escola e Comunidade 

  

I.2.1. Caracterização da Escola Secundária Quinta das Palmeiras   

 

A Escola Secundária Quinta das Palmeiras é detentora de Contrato de Autonomia13 

para o desenvolvimento do Projecto Educativo da escola, também para o desenvolvimento do 

Projecto Curricular de Escola e do Regulamento Interno que caracterizam a escola e a sua 

integração na comunidade. Definem objectivos e regras de conduta com o fim de optimizar a 

acção educativa e instrutiva.  

 

 

I.2.1.1. Breve Enquadramento da Escola 

 

A Escola Secundária Quinta das Palmeiras, localizada na rua de Timor na cidade da 

Covilhã, distrito de Castelo Branco formado por onze Concelhos: Covilhã, Belmonte, 

Fundão, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha 

de Rodão. 

                                                
13 Ministério da Educação. (2007). Contrato de autonomia para o desenvolvimento do projecto educativo 

da escola secundária quinta das palmeiras. Direcção Regional de Educação do Centro. 
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A cidade da Covilhã situa-se na encosta da Serra de Estrela (700 metros de altitude). 

Tem uma área de mais de 550Km2, com uma população de mais de 54 mil habitantes. É 

constituída por 31 freguesias e quatro freguesias urbanas (São Martinho, São Pedro, Santa 

Maria e Conceição). É cidade desde 20 de Outubro de 1670 (título atribuído por D. Luís I). 

 

  

Ilustração I - Cidade da Covilhã. Imagem do lado esquerdo - encosta da Serra da Estrela em que a 
Covilhã se localiza (Wikipediida)14 Imagem do lado direito15 é uma panorâmica da cidade sobre a 

planície. 
 

A ESQP exerce funções educativas, desde o ano lectivo de 1987/88, criada pela 

portaria nº791/86. Inicialmente era uma escola que integrava alunos que não eram aceites 

pelas outras escolas, porque era a última e a terceira escola a ser implementada na Covilhã. 

Neste contexto abrangia muitos alunos com NEES, fomentando-se desta forma numa Escola 

Inclusiva16 e que a partir desse paradigma humano procurou valorizar “…simultaneamente os 

valores humanos de defesa e salvaguarda da vida, da integridade física, psicológica e moral, de 

promoção do respeito por si e pelos outros e de valores de justiça, honestidade, liberdade e verdade”17 

O Projecto Educativo caracteriza a escola nas suas componentes humanas e físicas, 

revela interesse pela análise sócio-económica e cultural, e da Comunidade com o objectivo de 

adequar as suas ofertas formativas e rege-se pelo lema de optimizar um “…grau de abertura da 

escola à comunidade, numa perspectiva de verdadeira interacção propiciadora da maximização dos 

recursos disponíveis”18 

 

 

I.2.1.1.1. Recursos Físicos 

 

A construção da ESQP é de 1987, em bom estado de conservação e rodeada por uma 

vedação, para própria segurança da Comunidade Educativa e com entradas controladas que se 

                                                
14 Retirada: Wikipedia. (22 de Janeiro de 2012). Covilhã. Obtido em 25 de Maio de 2012, de Wikipedia. A 

enciclopédia livre.: http://pt.wikipedia.org/wiki/Covilh%C3%A3 
15 Autora do relatório. 
16 Escola Inclusiva, significa que integra alunos com NEES (Necessidades Educativas Especiais) em turmas 

regulares de ensino e com currículos adequados e adaptados a cada aluno, orientados por profissionais 
especializados. 

17 Escola Secundária Quinta das Palmeiras.(2009-2013). Projecto educativo. Covilhã, p. 5 
18 Escola Secundária Quinta das Palmeiras.(2009-2013). Projecto educativo. Covilhã, p. 1 
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revelam eficazes. A construção é estruturada em 4 blocos principais, um Pavilhão 

Gimnodesportivo e o Centro Tecnológico. É uma escola com uma construção de espaços 

amplos. 

 

Ilustração II - Escola Secundária Quinta das Palmeiras (www.quintadaspalmeiras.pt) 

 

Ilustração III - Centro Tecnológico da Escola Secundária Quinta das Palmeiras 
(www.quintadaspalmeiras.pt) 

 
O tipo de Instalações da ESQP é as seguintes, repartidos pelos diversos blocos da 

comunidade educativa:  

 

• Biblioteca, Videoteca, Exploratório, Sala de estudo; 

• Laboratórios: Física, Química, Biologia, Fotografia, Vídeo, Som/Rádio, Línguas, 

Matemática, Informática; 

• Pavilhão Desportivo/Polivalente; Polidesportivo/Polivalente, “ar 

livre”;Balneários. 

• Sanitários em todos os blocos; 

• Refeitório; Bufete/Bar; 

• Auditório; 

• Sala de Informática; Sala de Professores; Sala de Directores de Turma; Sala da 

Associação de Estudantes; Sala da Associações de Pais; Sala de Convívio de 

Alunos; Sala de Pessoal não Docente. 
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I.2.1.1.2. Recursos Humanos 

 

Os recursos humanos da ESQP são constituídos da seguinte Forma: Pessoal Docente; 

Pessoal não Docente; Equipa da Saúde Escolar; Associações. 

 

Tabela II - Recursos Humanos: Escola Secundária Quinta das Palmeiras 

RECURSOS HUMANOS 

 
CATEGORIA QUANTIDADE  CATEGORIA QUANTIDADE 

Pessoal Docente  Pessoal Não Docente  

Prof. do Quadro de Nomeação 
Definitiva 

65 Psicólogo Educacional 1 

Prof.  Destacados no exterior 2 Administrativo 7 

Prof.  Destacados 17 Auxiliares de Acção Educativa 23 
Prof.  Contratados 14 Auxiliares de Manutenção 1 

Prof.  Estagiários 9 Cozinheiro/Auxiliar 6 
 Guarda Nocturno 2 

EQUIPA DA SAÚDE ESCOLAR  ASSOCIAÇÕES  

Médico 1 Associação de Estudantes 

Enfermeiro 2  Associação de Pais 

 

 

I.2.1.1.3. Alunos e Turmas19 

 

No ano lectivo de 2011/12 matricularam-se 793 alunos, distribuídos entre o 7º ao 12º 

nível de ensino. Dos quais 25,35 % têm apoio social escolar. Estes dados estão descriminados 

na tabela que se apresenta. 

 

Tabela III - Número de turmas e alunos por anos de escolaridade/ número e percentagem de alunos com 
apoio social escolar 

NÚMERO DE TURMAS E ALUNOS POR ANOS DE ESCOLARIDADE 

 
 ANO DE ESCOLARIDADE TOTAL 

7º 8º 9º 10º 11º 12º  
Total de Turmas 4 5 5 6 6 5 32 
Total de Alunos 109 123 144 146 136 135 793 

 

NÚMERO E PERCENTAGEM DE ALUNOS COM APOIO SOCIAL ESCOLAR 
 ANO DE ESCOLARIDADE TOTAL 

7º 8º 9º 10º 11º 12º  
Número 34 37 27 45 35 23 184 
Percentagem 

31,2 30,08 18,75 30,82 25,74 17,04 25,35 

 
 

                                                
19 Informações obtidas: Projecto Educativo da escola, p. 16 
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I.2.2.1. Princípios Orientadores da Acção Educativa 

 

Segundo o Projecto Educativo e de acordo com as circunstâncias mencionadas 

anteriormente, a escola é regida por diversos princípios orientadores da acção educativa: 

 

• Princípio da abertura 

• Princípio da comunicação 

• Princípio da implicação  

• Princípio do contexto 

• Princípio da Metacognição  

• Princípio da qualidade de vida  

• Princípio da sabedoria  

 

Com base nestes princípios e em colaboração com a comunidade educativa a escola 

delimita estratégias de acção eficazes à aprendizagem em diversas vertentes da vida humana. 

Procurou sempre evoluir e habilitar-se de circunstâncias que favoreçam a qualidade do ensino 

e a melhoria dos resultados. Nesta perspectiva foi criado o Observatório de Qualidade20 que 

“…realiza e faz a monitorização e a implementação da auto-avaliação, o que vai permitir identificar 

sistematicamente os pontos fortes e as áreas de melhoria da escola e são eles que têm sustentado a 

implementação de acções de melhoria, que agindo sobre os processos da própria escola têm gerado 

melhores resultados”21  

 

 

I.2.2.2. Contrato de Autonomia 

 

A avaliação para a obtenção de Contrato de Autonomia é realizada pela Avaliação 

Interna pelo Observatório de Qualidade e pela Avaliação Externa sujeita pela Inspecção-

Geral da Educação e Ciência.  

A auto-avaliação, definida por avaliação interna, tem incidido na avaliação em vários 

domínios: 

Domínio dos ambientes educativos 

Educação, ensino e aprendizagem 

Organização e gestão e a nível da participação 

 

Em 2006, a escola foi sujeita a uma avaliação externa na qual obteve a classificação 

máxima de Muito Bom em cinco domínios: “…os resultados, a prestação do serviço educativo, 

a organização e gestão escolar, a liderança e a capacidade de auto-avaliação e de progresso da 

                                                
20 Observatório de Qualidade, é uma estrutura que incentiva a comunidade educativa na procura 

constante e rigorosa da melhoria e eficácia da escola. A desenvolver acções e processos de melhoria 
da qualidade da instituição escolar. 

21 Escola Secundária Quinta das Palmeiras. (2009-2013). Projecto educativo. Covilhã, p. 6 
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escola”22. Celebrando-se desta forma o Contrato de Autonomia que assenta em cinco 

domínios: acesso de todos os alunos; sucesso para todos; apoio socio-educativo; participação 

de todos; cidadania. 

Em 2010/2012 a ESQP foi sujeita a uma Avaliação Externa23, tendo mantido a 

classificação máxima de Muito Bom em todos os domínios que foi avaliada, do quadro de 

referência, a equipa de avaliação formulou as seguintes apreciações nos seguintes domínios: 

 

Resultados: Resultados Académicos, Resultados Sociais e Reconhecimento da Comunidade. 

Prestação de Serviço Educativo: Planeamento e articulação; Práticas de Ensino; 

Monitorização e Avaliação do Ensino e das Aprendizagens. 

Liderança de Gestão: Liderança, Gestão e Autoavaliação; Melhoria 

Para essa avaliação, foi realizado um Relatório de Auto-Avaliação24, a Avaliação Interna 

(Observatório de Qualidade) de 2008-2011 e a Apresentação da Escola - Avaliação Externa25 

 

 O Projecto Educativo refere que o Contrato de Autonomia, confere autonomia à 

escola em diferentes áreas “…quer na organização pedagógica e curricular, nos recursos humanos, na 

acção social escolar, na gestão estratégica, patrimonial, administrativa e alguma financeira”26 

 

Os objectivos gerais do Contrato de Autonomia da ESQP são: 

 

“…criar as condições que assegurem a estabilização e o desenvolvimento do Projecto 
Educativo da Escola, garantir de uma forma coerente e sustentada uma progressiva 
qualificação das aprendizagens do percurso educativo dos alunos, apostar na qualidade do 
sucesso educativo, valorizar os saberes e a aprendizagem, incrementar a visão integrada de 
currículo e avaliação, valorizar as diferentes componentes e áreas do currículo. Promover a 
participação e desenvolvimento cívico, enfatizar a articulação departamental e 
intradepartamental, apostar na coerência e sequencialidade entre ciclos e na articulação 
destes com o ensino secundário (…) valorizar as componentes experimentais, bem como as 
dimensões artísticas, culturais e sociais, rentabilizar a distribuição do serviço lectivo, tendo 
em conta critérios principalmente pedagógicos, garantir a equidade e a justiça, incentivar a 
articulação/ligação com as famílias, garantir que a concepção, planeamento e 
desenvolvimento da actividade educativa tem em conta as linhas e princípios orientadores do 
processo do Projecto Educativo”27 

 
No final de cada ano lectivo a escola efectua uma avaliação/ reflexão, de modo a que 

se avalie o grau de consecução e o impacto produzido pelo Projecto Curricular de Escola. 

 

                                                
22 Escola Secundária Quinta das Palmeiras. (2009-2013). Projecto educativo. Covilhã, p. 6 e 7 
23 As informações referidas foram obtidas da acta da reunião do Departamento de Expressões no dia 15 

de Março de 2012, na qual a Professora Estagiária esteve presente, mas que não constará dos anexos, 
por conter dados sigilosos. Também foram recolhidas informações do site da ESQP: www.quintadas 
palmeiras.pt (obtido a 25 de 
Maio,link:http://www.quintadaspalmeiras.pt/site/index.php?limitstart=20) 

24 Anexo XXXV - Escola Secundária Quinta das Palmeiras. (2008/2011). Relatório de auto-avaliação: 
Avaliação interna. (Observatório de Qualidade). Autonomia e Observatório de Qualidade. 

25 Anexo XXXVI - Escola Secundária Quinta das Palmeiras. (2011/12). Apresentação da escola: avaliação 
externa.  

26 Escola Secundária Quinta das Palmeiras. (2009-2013). Projecto educativo. Covilhã., p. 7 
27 Escola Secundária Quinta das Palmeiras. (2009-2013). Projecto educativo. Covilhã., p. 7 
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I.2.2.3. Objectivos Gerais e Objectivos Operacionais 

  

Os objectivos gerais e operacionais pelos que a ESQP se orienta nas suas actividades, 

pretendem o desenvolvimento do Projecto Educativo e do Contrato de Autonomia da escola. 

 

Tabela IV - Objectivos Gerais 

OBJECTIVOS GERAIS 
Garantir, de uma forma coerente e sustentada, uma progressiva qualificação das aprendizagens e do 
percurso educativo dos alunos; 
Apostar na qualidade do sucesso educativo; 
Valorizar os saberes e a aprendizagem; 
Incrementar a visão integrada de Currículo e Avaliação; 
Valorizar as diferentes componentes e áreas do currículo; 
Promover a participação e desenvolvimento cívico; 
Enfatizar a articulação departamental e intra-departamental (diferentes grupos disciplinares); 
Apostar na coerência e sequencialidade entre ciclos e a articulação destes com o ensino secundário. 
Valorizar as componentes experimentais, bem como as dimensões artísticas, culturais e sociais; 
Rentabilizar a distribuição do serviço lectivo, tendo em conta critérios pedagógicos; 
Garantir a Equidade e a Justiça; 
Incentivar a articulação/ligação com as famílias; 
Garantir que a concepção, planeamento e desenvolvimento daactividade educativa tem em conta as 
linhas e princípios orientadores do Projecto Educativo;   
Assegurar uma gestão equilibrada e eficaz dos Recursos Humanos; 
Apostar na qualidade, utilização e acessibilidade dos recursos; 
Promover a motivação e empenho de todos; 
Incentivar a abertura à Inovação; 
Desenvolver parcerias, protocolos e projectos com parceiros exteriores à escola, quer no âmbito 
nacional quer internacional; 
Promover a avaliação interna e externa da escola; 
Criar / Desenvolver um Centro Tecnológico através do qual se pretenderá atingir os seguintes 
objectivos: Impulsionar o sucesso educativo dos alunos com a utilização das novas tecnologias; 
Integrar professores no uso pleno das novas tecnologias em aula; Fomentar a investigação de novas 
tecnologias aplicadas ao ensino/aprendizagem; Promover a investigação de novas tecnologias 
aplicadas a alunos com Necessidades Educativas Especiais; Combater a info-exclusão na sociedade 
local; Desenvolver programas técnico-pedagógicos para alunos com Necessidades Educativas 
Especiais; Estabelecer parcerias com instituições e empresas locais. 

 

Tabela V - Objectivos Operacionais 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

3ª CICLO 
Erradicar o absentismo e o abandono escolar para 0%. 
Diminuir em 20% a taxa de insucesso escolar no final no 7º, 8º e 9º anos de escolaridade. 
Aumentar o número de alunos que transitam com zero níveis negativos nas Áreas Curriculares 
Disciplinares. 
Diminuir em 20% o número de alunos que transitam com dois ou mais níveis negativos nas Áreas 
Curriculares Disciplinares, no 7º ano. 
Diminuir em 15% o número de alunos que transitam com dois ou mais níveis negativos nas Áreas 
Curriculares Disciplinares, no 8º ano. 
Diminuir em 10% o número de alunos que transitam com dois ou mais níveis negativos nas Áreas 
Curriculares Disciplinares, no 9º ano. 
Reduzir, no 7º ano de escolaridade, a taxa de insucesso em 10% nas disciplinas de Matemática, Língua 
Portuguesa e Inglês. 
Reduzir, no 8º ano de escolaridade, a taxa de insucesso em 10% nas disciplinas de Matemática e de 
Língua Portuguesa. 
Reduzir, no 9º ano de escolaridade, a taxa de insucesso em 5% nas disciplinas de Matemática, Língua 
Portuguesa e Línguas estrangeiras. 

ENSINO SECUNDÁRIO 
Tender para 0 % a taxa de abandono escolar. 
Diminuir a taxa de insucesso escolar em 10%, nos cursos cientifico-humanísticos, não descurando uma 
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aferição dos resultados obtidos nas classificações internas com as classificações de Exame; 
Atingir a taxa global de sucesso escolar em valores iguais ou superiores a 80%; 
Diminuir a taxa de insucesso em 10% nas disciplinas de Filosofia, Matemática, Línguas Estrangeiras e 
Físico-Química. 
Reduzir a diferença entre as percentagens de aulas previstas e dadas de modo a atingir 100%.  

 

  

I.2.2.4. Áreas de Intervenção Prioritárias 

 
Segundo o Projecto Educativo da escola as áreas de Intervenção prioritárias, regem-se 

por três áreas essenciais:  

 

Articulação Curricular – Promover e a coordenação a articulação intra e interdepartamental 

ao nível científico e da consolidação de processos pedagógicos, visando a melhoria dos 

resultados académicos. 

Ligação com a Comunidade - Promover a interacção entre a escola e a comunidade 

envolvente. 

Cidadania – Desenvolver a educação integral dos alunos e prepará-los para o desempenho de 

actividades socialmente úteis e para o exercício de actos de cidadania. 

 

 

I.2.2.5. Orientações para alunos com Necessidades Educativas Especiais28 

 

Projecto Curricular da Escola refere as orientações pelas quais a comunidade educativa 

se deve reger. As medidas constantes do regime educativo especial aplicam-se aos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, optando-se pelas medidas mais integradoras e menos 

restritivas, de forma que as condições de frequência se aproximem das existentes no regime 

educativo comum. 

As medidas são de aplicação individualizada, podendo o mesmo aluno beneficiar de 

uma ou mais medidas em simultâneo. A aplicação das medidas obedece aos procedimentos 

previstos na legislação em vigor. 

O regime educativo especial, preconizado no Decreto-Lei nº3/2008 de 7 de Janeiro 

consiste na adequação do processo do ensino-aprendizagem que integram medidas que visam 

promover a aprendizagem e a participação dos alunos com necessidades educativas especiais 

de carácter permanente: 

Estas medidas para os alunos que se enquadram neste regime são as constantes do 

Decreto-Lei referenciado, nomeadamente: 

a) Apoio pedagógico personalizado; 

b) Adequações curriculares individuais; 

c) Adequações no processo de matrícula; 

                                                
28 Informações recolhidas do documento do Projecto Curricular de Escola, p. 31 
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d) Adequações no processo de avaliação; 

e) Currículo específico individual; 

f) Tecnologias de apoio. 

 
 
I.2.3. Constituição e Organização das Turmas 

 

De acordo com o Projecto Curricular da Escola a constituição das turmas, em qualquer 

nível devem prevalecer critérios de ordem pedagógica. Fundamentalmente alunos com NEES 

em que a sua distribuição pelas turmas são “…com base numa análise criteriosa das características 

destes alunos, por parte do Docente de Educação Especial da escola, das Docentes de Apoio a Alunos 

com Dificuldades Auditivas, da equipa de Coordenação dos Apoios Educativos, dos Serviços de Psicologia 

e Orientação e do Gabinete do Director”29 

As turmas devem também ser constituídas de acordo com os níveis etários e com um número 

equilibrado de ambos os sexos. No entanto a escola está restringida a um determinado número de 

turmas, e devido ao elevado número de inscrições mais especificamente para o sétimo ano, a escola 

rege-se por alguns princípios de forma a tornar a turmas as mais heterogéneas possíveis. 

A constituição das turmas constitui uma forma eficaz de aprendizagem e de fomentações das 

relações humanas. Os resultados são analisados e registados pelo Conselho de Turma o qual se reúne 

regularmente e todas as informações e medidas de intervenção são registadas num documento, Projecto 

Curricular de Turma. 

 
 
I.2.3.1. Projecto Curricular de Turma30 

  

As orientações do Projecto Curricular de Escola, referem que o Projecto Curricular de 

Turma tem como finalidade a organização das actividades da turma ao longo do ano e deve 

servir de referência ao trabalho a desenvolver por cada professor na sala de aula, tendo em 

atenção às necessidades da integração, com sentido, de todas as aprendizagens. A sua 

construção e implementação são da responsabilidade do Conselho de Turma, cabendo ao 

Director de Turma a sua coordenação. 

Após o início das aulas os Conselhos de Turma deverão reunir para caracterizar a turma 

com base nos processos dos alunos e/ou projecto curricular de turma do ano anterior, nas 

fichas biográficas e a partir da avaliação diagnóstica realizada por cada docente na sua área 

curricular. Devem ainda preparar os meios para detectar os interesses dos alunos, com vista à 

planificação das áreas curriculares não disciplinares.  

O Projecto Curricular de Turma deverá ser permanentemente avaliado nas reuniões de 

Conselho de Turma. 

                                                
29 Escola Secundária Quinta das Palmeiras. (2011/2012). Projecto curricular de escola. Covilhã, p. 11 
30 Informações recolhidas do documento do Projecto Curricular de Escola, p. 43. 
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Com base no trabalho realizado anteriormente, a construção do Projecto Curricular de 

Turma deverá: 

• Estabelecer as competências gerais a privilegiar; 

• Definir metodologias adequadas às características da turma, 

• Planificar as áreas curriculares disciplinares e não disciplinares; 

• Identificar alunos com características especiais e definir estratégias individuais; 

• Explicitar os critérios de avaliação (o que avaliar e como avaliar). 

 

 

 

 
 


