PLANO ANUAL DA TURMA _____/ ___º ANO
A CARACTERIZAÇÃO DA TURMA

1 - Perfil da Turma (aspetos a considerar no Conselho de Turma, a partir quer da Ficha de Caracterização da Turma, quer do diagnóstico
realizado pelos diferentes professores nos domínios implícitos no currículo nacional - conhecimentos, capacidades e atitudes).
.Lista Nominal dos Alunos; Fotografias; .Média de Idades; Qualidade do sucesso; .Alunos com retenções; . Alunos

de Mérito/ Excelência; . Inscritos em EMRC; .Beneficiários de Ação Social escolar; . Alunos com problemas de
saúde; . Alunos com Necessidades Educativas Especiais; . Alunos em acompanhamento pelo SPO; .Alunos em aulas
de apoio ao estudo e ninhos; . Delegado/ Subdelegado.
Outras Informações relevantes:
PROBLEMAS REAIS DA TURMA: (explicitar as questões que surgiram aquando da caracterização da turma)
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Plano de trabalho
Metas de sucesso educativo para melhoria da qualidade e ou absentismo

Plano Curricular de Turma

4. Contributo das disciplinas para a integração curricular: : (Nas disciplinas os professores terão sempre presente a articulação vertical e horizontal
dos programas, trabalhados nos respetivos Conselhos Escolares/ Departamentos Curriculares, a qual será adequada a cada grupo turma. Exemplo –
actividades para o dia do agrupamento/ direitos humanos/ Clube Ecoescola/ Projeto Educação para a Saúde)

Disciplina/área
disciplinar

AE: conhecimentos,
capacidades e atitudes
a privilegiar

AE: Ações estratégicas de ensino orientadas
para o perfil dos alunos

Descritores do perfil dos
alunos

Avaliação

Calendarização

…

A avaliação tem uma dimensão pedagógica e formativa que está intrinsecamente ligada à aprendizagem. Assim é fundamental refletir, em conjunto, sobre os instrumentos que
cada professor utiliza no seu quotidiano, para que se estabeleçam, sempre que possível, critérios comuns de atuação consistentes com as aprendizagens previstas nos projetos
curriculares e o desenvolvimento de competências, de modo a que o Conselho de Turma partilhe os critérios aplicados por cada professor(a).
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B - Contributo dos DAC para a integração disciplinar:

Ações estratégicas de ensino a
privilegiar

Disciplinas

Capacidades e atitudes a
privilegiar

Trabalho de projeto (ex.: criação e ilustração de
um conto com base em personagens históricas)
Elaboração de um plano de trabalho (escolha das
personagens, contextualização histórica, recolha
e seleção de informação, produção de um texto,
ilustração…)

Tema(s) tratados
A considerar na
avaliação dos
disciplinas envolvidas
(critérios a definir em
conjunto)

Avaliação

Calendarização

Instrumentos a
definir pela
equipa
pedagógica

E - Contributo da Cidadania e Desenvolvimento para a promoção do sucesso educativo:
Domínios

Ações estratégicas

Descritores do perfil dos alunos/ indicadores
de aprendizagem
(a privilegiar)

Avaliação

Calendarizaç
ão

Visitas de Estudo
Local
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Tema
Calendarização AE: Ações Disciplina/área
disciplinar
trabalhado
estratégicas

AE:
conhecimentos,
capacidades e
atitudes a
privilegiar

Avaliação

.Outras atividades de enriquecimento
Desporto escolar
9. Avaliação do PAT

Final do 1º período

Final do2º período

Final do anoa letivo
A diretora de turma ____________________________________
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