
   
 

Adenda ao Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas do Castro, Trofa 

 
 

 

O Conselho Pedagógico reunido em 18 de julho de 2018 aprovou, por unanimidade, as matrizes 

curriculares para o ensino básico e secundário, propostas pelos departamentos curriculares onde 

constam as opções estruturantes de natureza curricular. Em 22 de janeiro de 2020, este órgão aprovou 

um ajustamento nos tempos curriculares sem alterar as opções estruturantes de natureza curricular 

aprovadas anteriormente. 

O ponto 5, do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, determina que as opções 

estruturantes de natureza curricular são inscritas no Projeto Educativo do Agrupamento.  

Para o efeito, propõe-se a seguinte adenda ao Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas do 

Coronado e Castro, Trofa: 

 

 

Opções estruturantes de natureza curricular 

 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, a Escola adota, como opções estruturantes de 

natureza curricular, as seguintes:  

1. No 1.º Ciclo do Ensino Básico, a componente curricular de oferta complementar seja dedicada à 

Educação para a saúde e segurança. As disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Tecnologias 

de Informação e Comunicação são entendidas como áreas de integração curricular transversal, 

potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo. 

2. No 2.º Ciclo do Ensino Básico,  

a. A componente de oferta complementar seja dedicada à “Leitura Recreativa” num tempo 

semanal de 45 minutos; 

b. A componente de apoio às aprendizagens seja dedicada ao “Apoio ao Estudo” num tempo 

semanal de 45; 

c. A componente de complemento à educação artística seja dedicada à “Expressão Plástica e 

Musical” em dois tempos semanais (90 minutos) alternando, semanalmente, “Expressão 

Plástica” e “Expressão Musical”; 

d. Para o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as disciplinas de Português e de 

Inglês podem funcionar com recurso ao desdobramento semanal de um tempo. 

3. No 3.º Ciclo do Ensino Básico: 

a.  A componente de oferta complementar seja dedicada à “Leitura Recreativa” num tempo 

semanal de 45 minutos; 

b. A componente de complemento à educação artística seja dedicada à “Educação Artística e 

Tecnológica” em dois tempos semanais (90 minutos) alternando, semestralmente, com 

“Tecnologias da Informação e Comunicação”; 

c. Para o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as disciplinas de Português e de 

Inglês (7º ano) e as disciplinas de Português e de Francês (8º ano) podem funcionar com recurso 

ao desdobramento semanal de um tempo; 



   
d. Para o desenvolvimento do trabalho prático ou experimental, as disciplinas de Ciências Naturais 

e de Físico-Química podem funcionar com recurso ao desdobramento semanal de um tempo. 

 

4. No Ensino Secundário: 

a. Os temas e projetos da componente de Cidadania e Desenvolvimento são abordados no âmbito 

das diferentes disciplinas da matriz; 

b. Para o desenvolvimento do trabalho prático ou experimental, as disciplinas de Biologia e 

Geologia e de Físico-Química A podem funcionar com recurso ao desdobramento semanal de 

um tempo. 

 

 

 

 
22 de janeiro de 2020 

 

À consideração do Conselho Geral. 
 

 
O Diretor 

 
__________________ 

Renato Jorge Cruz Carneiro 
 

Deliberação do Conselho Geral: 

 

 

 

 17 de fevereiro de 2020 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

__________________ 

António Monteiro da Silva 

 


