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1. Identificação da UO 

 

Agrupamento de Escolas Manuel da Maia 

Morada: Rua Freitas Gazul, nº 6, 1350-149 Lisboa 

Telefone: 21 392 88 70 

Fax: 21 395 56 06 

Email Institucional: eb23.manuelmaia@escolas.min-edu.pt  

Email da Direcção: direcao@agescolasmanuelmaia.net  

Directora: Luís Miguel Sameiro de Sousa da Cruz Mocho 

Email do director: luismocho@agescolasmanuelmaia.net 

Coordenadora Flexibilidade: a nomear em cada ano lectivo 

 

 

2. Contextualização/Caracterização 

 

2.1. Caracterização do Meio 

 

O Agrupamento de Escolas situa-se na área de influência das freguesias de Campo de Ourique e da Estrela. 

 

2.1.1. Freguesia de Campo de Ourique 

 

A freguesia de Campo de Ourique recebe a denominação do bairro de Campo de Ourique, antiga terra de 

quintas pertencentes a Campolide. Projectado por Frederico Ressano Garcia, após a implantação da 

República em 1910, compreende o rectângulo entre as ruas Ferreira Borges e Tomás de Anunciação, 

Campo de Ourique e Saraiva de Carvalho. 

A freguesia de Campo de Ourique abrange as freguesias anteriormente designadas de Santa Isabel e Santo 

Condestável.  

mailto:eb23.manuelmaia@escolas.min-edu.pt
mailto:direcao@agescolasmanuelmaia.net
mailto:luismocho@
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Caracterização social da freguesia de Campo de Ourique - A população através dos censos 2011 

 

2.1.2. Freguesia da Estrela 

 

Um convento beneditino fundado em 1572, dedicado a Nossa Senhora da Estrela, está na origem do nome 

desta nova freguesia. O edifício é hoje ocupado pelo Hospital Militar Principal. 

A freguesia da Estrela agrega as antigas Lapa, Santos-o-Velho e Prazeres.  
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Caracterização social da freguesia da Estrela - A população através dos censos 2011 

 

 

2.2. Caracterização do Agrupamento 

 

O Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, criado em 28 de maio de 2004, por despacho da Direcção 

Regional de Educação de Lisboa integra os seguintes estabelecimentos de ensino: 

Escola Básica de 2.º e 3.º ciclo Manuel da Maia; 

Escola Básica de 1.º ciclo com Jardim de Infância Santo Condestável; 

Escola Básica de 1.º ciclo com Jardim de Infância Vale de Alcântara; (a extinguir a partir de  

2021/2022) 

Escola Básica de 1.º ciclo com Jardim de Infância Fernanda de Castro. 
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3. Conceitos orientadores 

 

Para efeitos do presente projecto entende-se por: 

 

Autonomia e flexibilidade curricular, a faculdade conferida à escola para gerir o currículo dos ensinos 

básico e secundário e a organização das matrizes curriculares base, ao nível das áreas disciplinares e 

disciplinas e da sua carga horária, assente na possibilidade de enriquecimento do currículo com os 

conhecimentos, capacidades e atitudes que contribuam para alcançar as competências previstas no “Perfil 

dos alunos à saída da escolaridade obrigatória”. 

 

Domínios de autonomia curricular, áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e ou de articulação 

curricular, integradas na matriz curricular-base de uma oferta educativa e formativa, em resultado do 

exercício de gestão local de flexibilidade inscrito por cada escola nos instrumentos de planeamento 

curricular. 

 

Aprendizagens essenciais, o conjunto comum de conhecimentos a adquirir, isto é, os conteúdos de 

conhecimento disciplinar estruturado, indispensáveis, articulados concetualmente, relevantes e 

significativos, bem como de capacidades e atitudes a desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos em 

cada área disciplinar ou disciplina, tendo, em regra, por referência o ano de escolaridade ou de formação  
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4. Princípios Orientadores 

 

A conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens do currículo dos ensinos básico e secundário, 

no âmbito do presente projeto, subordinam-se aos seguintes princípios orientadores: 

a) Promoção da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, de modo a que todos os alunos 

consigam alcançar o Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória; 

b) Concretização de um exercício efetivo de autonomia curricular, possibilitando às escolas a identificação 

de opções curriculares eficazes e em consonância com a especificidade do projeto educativo e do plano de 

ação estratégica ou, no caso das escolas dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, do plano 

plurianual de melhoria; 

c) Garantia de uma escola inclusiva, cuja diversidade, flexibilidade, inovação e personalização respondem 

à heterogeneidade dos alunos, eliminando obstáculos de acesso ao currículo e às aprendizagens, 

adequando estas ao perfil dos alunos; 

d) Promoção de maior articulação entre os três ciclos do ensino básico e o ensino secundário, assumindo 

uma gestão integrada e sequencial do currículo; 

e) Mobilização dos agentes educativos para a promoção do sucesso educativo de todos os alunos, assente 

numa lógica de coautoria curricular e de responsabilidade partilhada; 

f) Valorização da gestão e lecionação interdisciplinar e articulada do currículo através do desenvolvimento 

de projetos que aglutinem aprendizagens das diferentes disciplinas, planeados, realizados e avaliados pelo 

conjunto dos professores de cada conselho de turma ou de cada ano de escolaridade; 

g) Flexibilidade contextualizada na gestão do currículo utilizando os métodos, as abordagens e os 

procedimentos que se revelem mais adequados para que todos os alunos alcancem o Perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória; 

h) Valorização da identidade do ensino secundário enquanto nível de ensino que oferece aos alunos 

diferentes vias que procuram responder aos seus interesses vocacionais e permitem a consecução da 

escolaridade obrigatória, a inserção no mundo do trabalho e o prosseguimento de estudos para todos; 

i) Conceção de um currículo integrador, que agregue todas as atividades e projetos da escola, assumindo-

os como fonte de aprendizagem e de desenvolvimento de competências pelos alunos; 
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j) Assunção da importância da natureza transdisciplinar das aprendizagens, da mobilização de literacias 

diversas, de múltiplas competências, teóricas e práticas, promovendo o conhecimento científico, a 

curiosidade intelectual, o espírito crítico e interventivo, a criatividade e o trabalho colaborativo; 

k) Valorização da língua e da cultura portuguesas, enquanto veículos de identidade nacional; 

l) Valorização das línguas estrangeiras, enquanto veículos de identidade global e multicultural e de 

facilitação do acesso à informação e à tecnologia; 

m) Assunção das artes, da ciência e tecnologia, do desporto e das humanidades como componentes 

estruturantes da matriz curricular das diversas ofertas educativas e formativas; 

n) Promoção da educação para a cidadania e para o desenvolvimento ao longo de toda a escolaridade 

obrigatória; 

o) Valorização do trabalho colaborativo e interdisciplinar no planeamento, realização e avaliação das 

aprendizagens; 

p) Afirmação da avaliação das aprendizagens como parte integrante da gestão do currículo enquanto 

instrumento ao serviço do ensino e das aprendizagens; 

q) Promoção da capacidade reguladora dos instrumentos de avaliação externa, valorizando uma 

intervenção atempada e rigorosa, sustentada pela informação decorrente do processo de aferição, no 

sentido de superar dificuldades nos diferentes domínios curriculares; 

r) Valorização da complementaridade entre os processos de avaliação interna e externa das 

aprendizagens; 

s) Reconhecimento da importância da avaliação externa e de outras modalidades específicas de avaliação 

que convoquem entidades externas, para efeitos de certificação e prosseguimento de estudos no final do 

ensino básico e do ensino secundário; 

t) Envolvimento dos alunos e encarregados de educação na identificação das opções curriculares da 

escola; 

u) Reconhecimento dos professores enquanto agentes principais do desenvolvimento do currículo, com um 

papel fundamental na sua avaliação, na reflexão sobre as opções a tomar, na sua exequibilidade e 

adequação aos contextos de cada comunidade escolar. 
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5. Princípios estratégicos de aplicação 

 

 

Decorrente do mapa estratégico incluído no Projecto Educativo, e da aplicação do DL 55/2018 de 6 de 

Julho, o Agrupamento definiu um mapa concetual para aplicação do projecto de Autonomia e flexibilidade 

curricular, que prevê no futuro a implementação de um plano de inovação. 

 

Para cada ano lectivo, do 5º ao 9º ano, foram tomadas decisões estratégicas que constituem um 

referencial para cada turma de cada ano lectivo. 
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6. Monitorização e Avaliação 

 

A monitorização e avaliação das acções ocorrerá ao longo do ano lectivo, nas reuniões de Conselho de 

Turma e de Equipas Pedagógicas. 

 

Os resultados globais da monitorização são apresentados e discutidos em Conselho Pedagógico.  
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7. Plano Plurianual de Melhoria - referenciais 

 

Seguidamente apresentam-se os referenciais para cada ano de escolaridade. 

 

Cada turma, tendo em conta o referencial do seu ano e as disciplinas envolvidas, decide o projecto que 

quer implementar a aprova-o em conselho de turma. 
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