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1. Enquadramento 

No dia 19 de fevereiro de 2019, três docentes do Agrupamento de Escolas de Manteigas (AEM) 

participaram em grupos de trabalho, na Covilhã, na sede do Centro de Formação da Associação de 

Professores da Beira Interior (CFAEBI), com o intuito de partilha e reflexão de experiências entre 

Escolas sobre a implementação dos Decretos-lei nº 54 e nº55, de 06 de julho de 2018 tendo sido 

trabalhadas em sessões temáticas: “Domínios de Autonomia Curricular” (DAC); “Cidadania e 

Desenvolvimento (CD); “Avaliação das Aprendizagens”. 

Estes docentes partilharam posteriormente a sua experiência nas reuniões promovidas pelo 

agrupamento no dia 27 de fevereiro de 2019 – uma, relativamente à monitorização da implementação da 

CD e, uma outra reunião geral, onde se procurou fazer um balanço/avaliação da aplicação dos Decretos-

lei nº 54 e nº55, de 06 de julho de 2018 no AEM. 

De salientar, ainda, que estes Decretos-leis chegaram tardiamente às escolas no final do ano letivo 

de 2018, no período em que as atenções estavam centradas nas provas finais e exames, situação que 

levou a que os referidos Decretos não tivessem sido alvo de estudo e de aprofundamento como se 

impunha, o que veio a ocorrer já no atual ano letivo.  

Assim, e na sequência do referido, o Observatório de Qualidade (OQ) vem apresentar este 

relatório onde se explanam as suas conclusões, fazendo-se um diagnóstico da implementação dos 

supracitados Decretos-leis, bem como apresentando algumas sugestões de melhoria. 
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2. Análise do Decreto-Lei nº 54, de 06 de julho de 2018 

 (Educação Inclusiva) 

 

O Decreto-lei nº 54, de 06 de julho de 2018 veio substituir o Decreto-Lei nº3/2008, de 07 de 

janeiro, pelo que o AEM tem trabalhado no sentido de lhe dar cumprimento.  Este Decreto-Lei 

estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, tendo em conta a diversidade das 

necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos tendo sido estabelecidas medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão, no sentido de promover a equidade e a igualdade de oportunidades 

no acesso ao currículo, ao longo da escolaridade obrigatória. 

A coordenadora do Departamento do Ensino Especial referiu que, de momento, há no 

Agrupamento 25 alunos abrangidos por medidas seletivas e medidas adicionais. As medidas seletivas 

aplicadas são: b) adaptações curriculares não significativas; apoio psicopedagógico; d) antecipação e 

reforço das aprendizagens; e) apoio tutorial. As medidas adicionais aplicadas são: b) adaptações 

curriculares significativas; c) Plano Individual de Transição; e) desenvolvimento de competências de 

autonomia pessoal e social. Há também alunos que têm vindo a beneficiar de medidas universais, que 

correspondem às respostas educativas que a escola tem disponibilizado para todos os alunos, com o 

objetivo de promover a participação e a melhoria das aprendizagens.  

O coordenador da Equipa Multidisciplinar, constituída para apoiar a educação inclusiva, tem-se 

desdobrado em trabalho procedendo à elaboração dos vários documentos necessários para fazer cumprir 

o estipulado na lei. 

De salientar que estes coordenadores têm reunido com os diretores de turma e, sempre que 

necessário com todos os docentes, de forma a serem fornecidas informações e esclarecimentos 

pertinentes. 

O aspeto mais difícil na aplicação deste Decreto até ao momento verifica-se ao nível das 

adequações curriculares o que deverá ser corrigido o mais rapidamente possível. 

Assim, o OQ conclui que a implementação deste Decreto-Lei está, grosso modo, a decorrer dentro 

dos parâmetros normais sugerindo-se que se promova uma maior comunicação entre os diversos 

intervenientes neste processo, aspeto que a introdução da plataforma EDMODO poderá facilitar. 
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3. Análise do Decreto-Lei nº 55, de 06 de julho de 2018 

 (Flexibilidade Curricular) 

 

No que concerne ao Decreto-Lei n.º 55/2018, referir que foi conferida às escolas a faculdade de 

poderem gerir o currículo dos ensinos básico e secundário, partindo das matrizes curriculares-base, 

tendo em conta as competências previstas no Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória.  

Neste sentido, o AEM introduziu a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (CD) no 1.º, 5.º 7.º 

anos. No 10.ºano, optou-se por trabalhar a CD, de forma transversal, nas diferentes disciplinas do 

currículo.  

No 5.º ano foi também introduzida a disciplina de TIC e no que respeita à Oferta Complementar 

foi introduzida a disciplina “Oficina de Saberes”, em trabalho interdisciplinar, de modo a aprofundar, 

reforçar e enriquecer as Aprendizagens Essenciais.  

No 7.º ano e no que respeita ao Complemento à Educação Artística é lecionada a disciplina de 

“Artes Musicais”, à semelhança do que já acontecia anteriormente e, na Oferta Complementar, tal como 

no 5.º ano, é lecionado “Oficina de Saberes”.  

O Agrupamento valoriza muitos aspetos, nomeadamente: a dinamização do trabalho de projeto; o 

desenvolvimento de experiências de comunicação e expressão; o papel dos alunos proporcionando-lhes 

diferentes situações de aprendizagens e novas formas de aprendizagem, diversificando os instrumentos 

de avaliação, possibilitando ir ao encontro das suas dificuldades, visando alcançar as competências e as 

aprendizagens essenciais de cada componente do currículo.  

Neste Decreto-lei assume particular importância os Domínios de Autonomia Curricular (DAC), 

tratando-se de áreas de convergência de trabalho interdisciplinar e/ou de articulação curricular.  

Assim, o OQ procederá ao balanço das disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e da “Oficina 

de Saberes” bem como dos Domínios de Autonomia Curricular.  

 

3.1. Cidadania e Desenvolvimento (CD) 

 

A disciplina de CD foi introduzida nos inícios de ciclo (1º, 5º, 7º e 10º anos) com os temas 

aprovados no início do ano letivo pelo primeiro Conselho Pedagógico (CP), a saber: “Educação 
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Ambiental”, “Sustentabilidade” e “Empreendedorismo”. No entanto, rapidamente se percebeu que a 

definição dos temas teria que ser mais flexível. Nesse sentido, em CP, foi dada a possibilidade dos 

docentes adotarem alguma flexibilidade o que veio a acontecer no 1º e no 10º anos, que optaram por 

trabalhar outros temas, para além dos supracitados. Assim, no 1º e no 10º ano, para além dos 3 definidos 

pelo agrupamento, estão, ainda, a ser trabalhados, outros temas, nomeadamente: no 1º ano: “Direitos 

Humanos”, “Prevenção Rodoviária”, “Saúde”, “Voluntariado”, “Segurança Rodoviária”; no 10ºano, 

“Voluntariado”,” e “Direitos Humanos”. 

Conclui-se, igualmente, que o funcionamento da disciplina está a decorrer de acordo com as 

expetativas. Destacar, que ao nível do 10º ano, os discentes terem de apresentar um “Projeto de 

Intervenção” no final do ano letivo, individual ou em grupo, sob a coordenação do diretor de turma. O 

OQ regista a necessidade dos docentes do 10º de orientarem o seu trabalho também neste sentido a 

partir deste momento; para além disso, propõe, ainda, que haja uma maior articulação dos vários 

docentes desta disciplina com o diretor de turma já que este é o responsável máximo. 

De salientar, ainda, que a coordenadora de CD está prestes a apresentar ao CP um documento 

onde se procederá ao registo, por aluno, dos temas trabalhados ao longo dos ciclos. 

Na sequência de uma reunião com as escolas do CFAEBI e do que foi dado a conhecer das 

práticas das diferentes escolas, o OQ propõe que sejam definidos os temas a desenvolver por cada ano 

na CD bem como que a disciplina possa resultar de coadjuvação de dois docentes, na mesma sala de 

aula e no mesmo horário. 

Realçar o facto de alguns discentes do 7º e 10º anos, se estão a inscrever no “Prémio Infante D. 

Henrique” que, pelas suas características, constitui, por si só, um projeto de Cidadania. 

 

3.2. Oficina de Saberes (OS) 

 

No âmbito do Contrato de Autonomia e da própria matriz do Decreto, o AEM criou a OS, tendo 

sido a grande diferenciação deste Agrupamento. Esta disciplina está a ser lecionada, na mesma sala, por 

três docentes pertencentes ao Departamento das Expressões.  

Do trabalho desenvolvido até ao momento por estes docentes, o OQ propõe a seguinte reflexão: 

 esta equipa de docentes deverá ter uma maior articulação e comunicação no sentido de se registar 

um maior uniformização. Neste sentido, o OQ propõe que se faça um inquérito aos docentes desta 

equipa para auscultar a sua opinião relativamente ao funcionamento e metodologias a seguir na OS; 
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 por outro lado, o OQ concluiu que existe uma necessidade desta equipa trabalhar em documentos 

curriculares próprios, que terão  que ser posteriormente aprovados em CP, no sentido de 

serem criadas “evidências” do trabalho realizado de forma a poder-se avaliar a sua 

implementação; 

 o OQ evidencia a necessidade de haver uma maior articulação com o diretor de turma; 

 o OQ registou a pouca adesão dos docentes deste agrupamento (das turmas dos 1º, 5º, 7º e 10º 

anos que não lecionassem a disciplina de CD) na resposta ao inquérito lançado por este 

Observatório em conjunto com a Coordenadora de CD pelo que propõe um maior contributo dos 

mesmo sempre que para isso sejam solicitados. 

 

3.3. Domínios de Autonomia Curricular (DAC) 

 

No âmbito do Decreto supracitado vem salientada a importância dos DAC como instrumento 

fundamental no processo ensino-aprendizagem. O OQ vem apresentar as suas conclusões relativamente 

a este aspeto depois serem ouvidos os vários intervenientes. Assim, o OQ salienta que: 

 os DAC promovem a interdisciplinaridade, formas diferentes de aprender, trabalho colaborativo e 

permite contextualizar as aprendizagens em termos locais; 

 evidencia a necessidade de haver uma maior articulação com o diretor de turma, responsável 

máximo; para além disso, deverá arquivar-se tudo em Dossier, da responsabilidade da direção, 

para que possam ter acesso o diretor de turma, a direção e os coordenadores dos departamentos; 

este Dossier deverá ficar no gabinete da direção; 

 existe uma enorme necessidade de serem elaborados documentos de planificação destes DAC; 

neste sentido, poderá ser adotado um modelo que será seguido por todo o AEM; 

 o AEM deverá ter uma maior preocupação em mostrar à comunidade escolar o que se tem vindo a 

fazer ao nível dos DAC; 

 deverá envolver-se o maior número possível de docentes/disciplinas na planificação dos DAC de 

forma a  que cada vez mais se realize um trabalho colaborativo; assim, os DAC não representam 

uma nova disciplina, não têm que envolver todas as disciplinas e não têm de partir de temas 

globais;  

 os DAC podem recorrer à metodologia de Trabalho de Projeto mas não só;  
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 quando se planifica um DAC, cada disciplina poderá definir a ponderação que irá atribuir na 

avaliação do mesmo; 

 no início do ano letivo teve lugar uma experiência neste âmbito, que envolveu docentes de 

diferentes disciplinas, que fizeram uma planificação conjunta, tendo sido produzida uma ficha de 

planeamento e de avaliação (devendo ser adotada por todo o departamento) e cuja avaliação foi 

bastante positiva; 

 é necessário que os docentes apostem mais neste tipo de trabalho; 

 no final da realização de um DAC ter-se-á que proceder à sua avaliação e, neste sentido, poderá 

igualmente ser adotado um modelo que será seguido por todo o AEM;  

 tem que haver um esforço maior no sentido de diversificar, o mais possível, os instrumentos de 

avaliação, que sejam mais atraentes e mais de acordo com os interesses dos discentes; neste 

sentido, o OQ propõe que no final do ano letivo, os departamentos reflitam sobre isto. 
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4. Conclusões 

No que concerne à implementação do Decreto-lei nº54, de 06 de julho de 2018, referente à 

(Educação Inclusiva), o OQ concluiu que a implementação deste Decreto-Lei está, grosso modo, a 

decorrer dentro dos parâmetros normais sugerindo-se que se promova uma maior comunicação entre os 

diversos intervenientes neste processo, aspeto que a introdução da plataforma EDMODO poderá 

facilitar. 

 No que concerne à implementação do Decreto-lei nº5, de 06 de julho de 2018, referente à 

Flexibilidade Curricular, o OQ concluiu que, grosso modo, as disciplinas de CD e de OS estão a 

decorrer dentro dos parâmetros normais apesar de haver necessidade de acertar alguns pormenores já 

mencionados anteriormente. Ao nível dos DAC, apesar de já se terem realizado vários, ainda estamos 

longe de maximizar os resultados que poderão trazer ao processo de ensino-aprendizagem podendo o 

AEM ser mais ambicioso; além disso, embora não seja obrigatório é importante a divulgação na 

comunidade do trabalho produzido nos DAC. 

 Na sequência da partilha de experiências das várias escolas abrangidas pelo CFAEBI, o OQ acha 

pertinente que sejam definidos os temas a desenvolver na CD por cada ano bem como que a disciplina 

possa resultar de coadjuvação de dois docentes, que na mesma sala de aula e no mesmo horário, possam 

trabalhar conjuntamente. 

 O OQ afirma a sua total concordância com a sugestão apresentada pelo diretor para que os 

docentes deste agrupamento possam assistir a aulas uns dos outros permitindo, assim, a partilha de 

experiências e, ao mesmo tempo, promover uma reflexão sobre as práticas pedagógicas de forma a 

serem identificados aspetos a melhorar por cada docente. De salientar, no entanto, que o processo não 

deve ter um caráter obrigatório para todos os docentes mas sugere-se que em, cada departamento, se 

verifique que, pelo menos um docente, participe nesta partilha. Acrescente-se, ainda, que esta partilha de 

aulas, da qual deverá resultar um pequeno relatório, poderá resultar de aulas partilhadas por docentes da 

mesma área e/ou do mesmo departamento e/ ou de outras áreas, inclusive, agentes exteriores ao próprio 

agrupamento.  

 O OQ regista com muito agrado que o AEM esteja a ultimar a implementação da plataforma de 

interface EDMODO que permitirá uma melhor comunicação entre os docentes deste agrupamento. 

O OQ sugere que este relatório seja submetido à apreciação dos diversos Departamentos do 

Agrupamento. 


