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O caminho percorrido…



PAFC
no AEC

Turmas de 
1.º ano (6)

Turmas de 
5.º ano (2)

Turmas de 
7.º ano (2)

Oficina de Formação Diferenciação nos Métodos e Técnicas de Sala de Aula – Dra. Ana 

Paula Rocha

Trabalho de articulação com a equipa PMI (Project Manegement Institute) nas Escolas - kit 

“Projetos do Futuro”

Realização do MOOC Autonomia e Flexibilidade Curricular (Formação online da DGE)

Ano Letivo 2017/2018



Organização dos tempos letivos: 90 min.

TIC e Cid. e Desenvolvimento: organização quinzenal

Geografia e História: organização semestral

Reuniões de trabalho colaborativo: 90 min. semanais

Supervisão Pedagógica: Vê, Partilha, Melhora

Maior envolvimento dos E.E.: reuniões sobre o PAFC; convite
à colaboração nos projetos; convite à apresentação final dos
mesmos

Modos de organização da Escola

Ano Letivo 2017/2018



Alteração nos modos de funcionamento 
das aulas Ano Letivo 2017/2018

AS PRÁTICAS...

Estabelecimento 
de prioridades 

nas 
aprendizagens 

/conteúdos 
comuns

Avaliação 

Práticas 
centradas no 

aluno/Inclusão

Flexibilização na 
organização do 

trabalho em sala 
de aula

Desenvolvimento de 
trabalhos de caráter 
inter/transdisciplinar

file:///C:/Users/alexa/OneDrive/Documentos/Escola/Flexibilização e Diferenciação pedagógica/Flexib 18-19/Critérios avaliação Port.pdf


Avaliação



Diferenciação Pedagógica

Diferenciação Pedagógica

É o ajustamento entre as formas de ensinar (os 
métodos) e as formas de aprender e superar 
dificuldades dos alunos (estratégias) através:

da realização de tarefas 
adequadas e diferenciadas

da flexibilização na 
organização do trabalho na 
sala de aula (individual, a 

pares, em pequenos 
grupos, em coletivo)

da avaliação e 
ajustamentos contínuos 

(avaliação formativa)



Diferenciação Pedagógica

Os professores podem 
diferenciar

Conteúdos

Para superar dificuldades individuais e 
proporcionar a consolidação de novos 

conteúdos

Processos

Para adequar os métodos de trabalho e 
de estudo às necessidades dos alunos

Para adequar a organização do trabalho 
e dos alunos

Produtos

Para ir ao encontro dos interesses dos 
alunos

Para atingir os objetivos definidos para as 
tarefas propostas

Para tornar visíveis as aprendizagens 
diferenciadas

DAC, Projetos, Debates,

Tarefas de investigação, …

(Tempos de trabalho coletivo, de 
desenvolvimento de projetos e de Estudo 

Autónomo)



Metodologia - DAC

Kit: Projetos do Futuro



Ano Letivo 2017/2018Alguns exemplos…

Ser Igual na Diferença

Granada

Centro Social e Paroquial de N. S. da Conceição

Dia do Perfil

O espaço/o planeta onde habitoPesquisa: trabalho de projeto

À descoberta das 
manifestações artísticas, 

nas comunidades 
primitivas do Paleolítico



A Arriba Fóssil

Folheto Cool

CMIA

Roteiro da Arriba Fóssil



Avaliação dos DAC.docx


O caminho que estamos a percorrer…



Organização dos tempos letivos: 50 minutos

Reformulação nos modos de organização da Escola
Ano Letivo 2018/2019

5.º e 6.º (A e B) anos - TIC e Cid. e Desenvolvimento: 
organização quinzenal, com coadjuvação do DT

7.º e 8.º (A e B) anos - Cid. E Desenvolvimento e Comp. 
Artística: organização quinzenal, com coadjuvação do DT

7.º e 8.º (A e B) anos – TIC com organização anual 

Reuniões trabalho colaborativo: 50 minutos semanais

Reuniões quinzenais das Equipas Educativas: 50 minutos

Geografia e História no 7.º ano: organização anual, sendo que 
um tempo semanal é dado de forma rotativa.

Organização de Equipas Educativas por 2/3 turmas 

Todas as turmas têm um espaço DAC (50 minutos), com o DT



No início do ano letivo, a Equipa da AFC realizou uma reunião de esclarecimento com os professores

titulares/diretores de turma, das turmas abrangidas pela AFC.

No final de cada período é realizada uma reunião entre os coordenadores e os professores

titulares/diretores de turma, para a elaboração do balanço do trabalho desenvolvido com as turmas.

Posteriormente, a Equipa da AFC reúne e analisa as informações recolhidas, procura encontrar

soluções para os constrangimentos detetados e propõe reformulações ao projeto.

O balanço final é apresentado e analisado em Conselho Pedagógico.

Coordenadora da 
Equipa da AFC

Coordenadores da 
AFC

1º Ciclo

Coordenadora da 
AFC

2º Ciclo

Coordenadora da 
AFC

3º Ciclo

Coordenadora da 
AFC

Secundário

Coordenadora da 
Cidadania e 

Desenvolvimento

https://d.docs.live.net/eeb43d29ce160149/Documentos/Escola/Flexibilização e Diferenciação pedagógica/Flexib 18-19/AEC_PFC_2.º Período_18_19.docx


Sugestões com base no trabalho realizado com as 

turmas piloto de 17/18:

No primeiro período, a equipa educativa deve centrar-se em conhecer os alunos,

em encontrar normas de atuação conjunta, sem estar demasiado focado em

desenvolver um DAC (Domínio de Autonomia Curricular).

Os professores da equipa educativa devem analisar os currículos das disciplinas e

procurar articular temas ou conteúdos comuns. Poderão planificar uma atividade,

um DAC, uma aula lecionada conjuntamente, entre outros.

Consideramos vantajoso começar por projetos mais pequenos e com poucas

disciplinas.

Poderão surgir espontaneamente temas de interesse dos alunos, numa dada

disciplina, que farão sentido ser trabalhados em articulação com outras disciplinas

e, assim, surgir um DAC. Uma exposição, uma data comemorativa, entre outros,

poderão ser o mote para um projeto, que não tem necessariamente de envolver

muitas disciplinas ou ter uma grande dimensão temporal.



A decisão dos professores da Equipa Educativa integrarem o DAC está dependente

do currículo da sua disciplina. Com base no tema e na planificação da disciplina, o

professor decide se vai participar e quando.

Além disso, define o peso que o trabalho terá na avaliação final dos alunos. Deve

estar de acordo com os critérios de avaliação da disciplina.

É importante a Equipa Educativa definir que competências do Perfil do Aluno vão ser

trabalhadas no DAC.

O produto do DAC deve ser apresentado à comunidade, em especial aos pais/E.E.,

através de uma exposição, apresentação, teatro, etc.

Proposta de metodologia para o DAC

https://d.docs.live.net/eeb43d29ce160149/Documentos/Escola/Flexibilização e Diferenciação pedagógica/Flexib 18-19/Sugestões DAC 18-19.pdf


Ano Letivo 2018/2019Alguns exemplos …

Projeto Escher
(Mat, EV e Port)

Atividade de 
investigação com o 
Programa Geogebra

Atividade de 
investigação sobre o 

𝝅

Cm de Escrita



Ano Letivo 2018/2019Alguns exemplos …

Natal
(Livro de receitas de 

Natal online)

Alimentação
(Quizz; Cartazes; Banda 

Desenhada)

Um dia de aulas da 
Marta

(Mat e Port)



Ano Letivo 2018/2019Alguns exemplos …

Linha Cronológica
Acontecimentos, autores e 

obras
(Hist A, Port e Geog)

Academias Gulbenkian Conhecimento

Literacia para os Media
aec_oualgoassim (Instagram)

Carbono Zero
(FQ A e Cid. Desenv.)

Histórias de vida da Comunidade 
Educativa

(Cid. e Desenvol.)



Ambiente e Sustentabilidade

(Port, Ing, Esp, Hist, Geog, Mat, CN, EV, TIC, Geo, C.D.  e Cedarte)
Parcerias: ECO-Escolas, AMARSUL, Câmara Municipal de Almada, 
Junta de Freguesia da Costa  e Pescadores da Costa da Caparica



OBSERVATÓRIO DE LITERACIA 

OCEÂNICA

T-H.E. Tecnologia, História e Educação. 
Conceção de um museu virtual enquanto 
estratégia de valorização de património 

histórico e cultural de comunidades 
piscatórias



Constrangimentos …



O caminho que pensamos percorrer…



Organização dos tempos letivos: 50 minutos

Reformulação nos modos de organização da Escola

Ano Letivo 2019/2020

TIC e Cid. e Desenvolvimento: organização semestral

Reuniões trabalho colaborativo: 50 minutos semanais

Reuniões quinzenais das Equipas Educativas: 50 minutos

Organização de Equipas Educativas por 2/3turmas 

Todas as turmas têm um espaço DAC (50 minutos), com o DT

Ações PPM TEIP 18/21 – Turmas Fénix, coadjuvações, 
desdobramentos, Oficinas de Português e Matemática



“Caminhante, não há caminho. 
Faz-se o caminho ao andar.”

Antonio Machado
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