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PLANOS DE ESTUDO 

 

 

 

Os Planos de Estudo e Desenvolvimento do Currículo, elaborados de acordo com a revisão da 

estrutura curricular, explicitam as opções curriculares da escola, no sentido de adequar o 

currículo à especificidade da respetiva Escola. Constitui-se assim como um documento 

representativo do Projeto Educativo, tendo como princípio norteador a promoção da cidadania e 

como fundamento essencial, a promoção de um empenho ativo de toda a comunidade escolar, 

visando a Qualidade Educativa.  

 

 

Devendo a Escola assumir-se como um espaço privilegiado de Educação para a Cidadania e ter 

que integrar e articular, na sua oferta curricular, experiências de aprendizagem diversificadas, 

nomeadamente mais espaços de efetivo envolvimento dos alunos e atividades de apoio ao estudo, 

fez-se a análise da situação atual e concluiu-se o seguinte: 

 

 Existência de estratos socioculturais muito diversificados na comunidade escolar; 

 Falta de hábitos de trabalho, de organização e método de estudo; 

 Dificuldades de abstração, raciocínio e de relacionação; 

 Falta de domínio da Língua Portuguesa. 

 

 

1. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

1.1.  Coerência e coesão entre os três ciclos do ensino básico; 

1.2. Diversidade de ofertas educativas, tomando em consideração as necessidades dos alunos, 

por forma a assegurar a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades 

essenciais para cada ciclo e nível de ensino, bem como as exigências decorrentes das 

estratégias de desenvolvimento do País;  
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1.3. Promoção da melhoria da qualidade do ensino;  

1.4. Redução da dispersão curricular e do reforço da carga horária nas disciplinas fundamentais; 

1.5. Flexibilidade na duração das aulas;  

1.6. Eficiência na distribuição das atividades letivas e na racionalização da carga horária letiva 

semanal dos alunos;  

1.7. Promoção do rigor da avaliação, valorizando os resultados escolares e reforçando a 

avaliação sumativa externa no ensino básico;  

1.8. Valorização da língua e da cultura portuguesas em todas as componentes curriculares;  

1.9. Utilização das tecnologias de informação e comunicação nas diversas componentes 

curriculares;  

2. OBJETIVOS  

 

 

Para suprir as dificuldades sentidas derivadas do contexto atual, foram propostos como objetivos 

gerais e prioritários para o Currículo da Escola, os seguintes: 

 

 Desenvolver nos alunos as capacidades de relação interpessoal; 

 Assegurar a formação integral dos alunos quanto ao desenvolvimento das suas 

capacidades de abstração, raciocínio e de relacionação; 

 Assumir a transversalidade da Língua Portuguesa em todas as áreas disciplinares e não 

disciplinares; 

 Incrementar experiências de aprendizagem diversificadas e ativas de forma a desenvolver 

curiosidade e gosto pela pesquisa. 
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3.1. PLANO DE ESTUDO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

3.1.1.  Matriz de Educação Pré-Escolar  

 

3.1.2. O Currículo na Educação Pré-Escolar  

 

a) Na Educação Pré-Escolar, a gestão do currículo é realizada pelo educador de infância. As 

orientações curriculares servem de referência a todo o processo educativo, sendo indicações 

abrangentes que possibilitam diferentes opções educativas. O educador define estratégias de 

 

 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

Área transversal, integradora, presente em todo o processo da educação Pré-

Escolar, centrando-se na promoção de atitudes e valores que favoreçam o 

desenvolvimento da sociabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Expressão e 

Comunicação 

Área básica que enquadra o desenvolvimento das capacidades de expressão e 

comunicação, assim como a imaginação criativa, e estimula atividade lúdica 

através de diferentes domínios: 

 

 Domínio da Educação Motora – constitui uma abordagem específica de 

desenvolvimento de capacidades motoras, em que as crianças terão 

oportunidade de tomar consciência do seu corpo na relação com os outros 

e com diversos espaços e materiais.  

 

 Domínio da Educação Artística – engloba as possibilidades da criança 

utilizar diferentes manifestações artísticas para se exprimir, comunicar, 

representar e compreender o mundo; incluem artes visuais, dramatização, 

música, dança que são meios de enriquecer as possibilidades de expressão 

e comunicação das crianças.  

 

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita – o 

desenvolvimento da linguagem oral é fundamental na educação pré- 

escolar como instrumento de expressão e comunicação que a criança vai 

progressivamente ampliando e dominando nesta etapa do seu processo 

educativo. Facilita ainda a emergência da linguagem escrita, através do 

contacto e uso da leitura e da escrita em situações reais e funcionais 

associadas ao quotidiano da criança. 

 

 Domínio da Matemática – tendo a matemática um papel essencial na 

estruturação do pensamento, e dada a sua importância para a vida do dia-

a-dia e para as aprendizagens futuras, o acesso a esta linguagem é 

fundamental para a criança dar sentido, conhecer e representar o mundo.  

 

Área do Conhecimento 

do Mundo 

Área que envolve todo o conhecimento da criança com o mundo que a rodeia, 

dando sentido à sua curiosidade, favorecendo o seu espírito crítico com vista à 

sua melhor integração e participação na sociedade. 

Total 25 h 
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concretização e de operacionalização, baseadas nas metas curriculares, cujos domínios 

promovem um reforço de articulação com os restantes níveis educativos, favorecendo uma 

sequencialidade na aprendizagem.  

 

b) A atividade educativa prevê um tempo estruturado e flexível, privilegiando processos de 

desenvolvimento e aprendizagem organizados, tendo em conta o perfil do grupo, os interesses e 

necessidades das crianças, através de uma planificação fundamentada e uma clara 

intencionalidade educativa, reflexiva, avaliando-se de modo sistemático os processos e os efeitos 

das propostas educativas.  

 

c) A diferenciação pedagógica é também uma prioridade educativa, no sentido de corresponder 

às necessidades individuais das crianças, dando resposta às expectativas familiares.  

 

d) A intervenção educativa, complementar da ação educativa da família, potencia uma ligação 

importante entre a Escola-Família, de modo a adequar e a enriquecer todo o processo educativo, 

favorecendo as dinâmicas necessárias para uma aprendizagem ao longo da vida.  

3.2. PLANO DE ESTUDO - 1º CICLO 

 

3.2.1. Planos Curriculares 

 

Pretende-se que, com o presente plano, a vida escolar do aluno seja, de facto, uma oportunidade 

para que se realizem experiências de aprendizagem ativas, significativas, diversificadas, 

integradas e socializadoras. Aplicando as orientações da Reorganização Curricular do Decreto- 

Lei nº 176/2014 de 12 de dezembro, surgem os novos Planos Curriculares que estabelecem os 

princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos no 1º Ciclo.  

Assim, para o 1º Ciclo, a Escola Lusófona de Nampula (ELN), orienta-se pelo Decreto-Lei n.º 

176/2014, de 12 de dezembro, nos seus artigos 2º e 8º do anexo I e no seu artigo 6º do anexo II. 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/63958168
https://dre.pt/application/file/63958168
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3.2.2. Matriz - 1º Ciclo: 

 

 1º e 2º anos 

 

Componentes do Currículo  Carga horária semanal 

Português  7 

Matemática  7 

Estudo do Meio  3 

Expressões Artísticas e Físico Motoras  3 

Apoio ao Estudo (a) 2 

Inglês (oferta complementar) (b) 1 

Tempos a Cumprir  23 

Atividades de Enriquecimento Curricular (c) - 

Formação Cívica  1 

Total Global  24 

 

 3º e 4º anos 

 

Componentes do Currículo  Carga horária semanal 

Português  7 

Matemática  7 

Inglês  2 

Estudo do Meio  3 

Expressões Artísticas e Físico Motoras  3 

Apoio ao Estudo (a) 2 

Educação Musical (oferta complementar) (b) 1 

Tempos a Cumprir  25 

Atividades de Enriquecimento Curricular (c) - 

Formação Cívica  1 

Total Global  26 

 

(a) Apoio aos alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o 

reforço do apoio nas disciplinas de Português e de Matemática, de acordo com o n.º 1 do 

artigo 13.º 

 

(b) Atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, de forma 

transversal, a educação para a cidadania e componentes de trabalho com as tecnologias de 

informação e de comunicação, de acordo com o n.º 2 do artigo 12.º 
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 (c) Atividade de caráter facultativo, nos termos do artigo 14.º  

 

Todos os alunos que ingressaram o 3º ano de escolaridade, a partir do ano letivo de 2015/2016, 

passaram a frequentar, obrigatoriamente, a disciplina de Inglês com, pelo menos, duas horas 

semanais. Tendo em conta os recursos que a Escola dispõe, esta proporciona a iniciação do 

estudo desta disciplina aos alunos do 1º e 2º anos como oferta complementar.  

3.3. PLANO DE ESTUDO - 2º e 3º CICLOS 

 

Para os 2º e 3º Ciclos, a Escola orienta-se pelos artigos 2º e 8º do anexo II, do Decreto-Lei n.º 

139/2012, do Diário da República, 1.ª série — N.º 129 — 5 de julho de 2012. 

A presente matriz curricular apresenta a carga horária semanal organizada em períodos de 45 

minutos, assumindo a sua distribuição semanal e por anos de escolaridade: 

 

3.3.1. Matriz - 2º Ciclo  

 

 

 Componentes do currículo 

Carga horária semanal (a) 

5.º ano 6.º ano 
total do 

ciclo 

Áreas 

disciplinares 

 Línguas e Estudos Sociais (b) 12 (b) 12 24 

  Português 

 

6 6 12 

  Inglês 3 3 6 

  História e Geografia de 

Portugal 
3 3 6 

   Matemática e Ciências (c) 9 (c) 9 18 

   Matemática 
 6  6 12  

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dl_139_2012.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dl_139_2012.pdf
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   Ciências Naturais 
 3 3  6 

   Educação Artística e    

Tecnológica 
(d) 6 (d) 6 12 

   Educação Visual 
2   2  4 

   Educação Tecnológica 
 2  2  4 

   Educação Musical 
 2  2  4 

  Educação Física 3 3 6 

 Educação Cívica – facultativo (e) (1) (1) (2) 

                                                   Tempo a cumprir 
30 

(31) 

30 

(31) 

60 

(62) 

 Oferta complementar – História e Geografia de 

Moçambique (f) 
1 1  2 

 Apoio ao Estudo (g)  5 5  10 

 

(a) Carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos, por anos de escolaridade.  

(b) 6 × 45 minutos para Português. 

(c) 6 × 45 minutos para Matemática. 

(d) 2 × 45 minutos para Educação Visual. 

(e) Disciplina de frequência facultativa com carga fixa de 1 × 45 minutos. Esta disciplina é 

atribuída ao diretor de turma. 

(f) Frequência obrigatória para os alunos. 

(g) Oferta obrigatória para a Escola, de frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória 

por indicação do conselho de turma e obtido o acordo dos pais/encarregados de educação, nos 

termos do artigo 13º.  
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3.3.2. Matriz - 3º Ciclo  

 

Componentes do currículo 

Carga horária 

semanal (a) 

7.º 

ano 

8.º 

ano 

9.º 

ano 

Total 

do 

ciclo 

Áreas disciplinares 

  Português 5 5 5 15 

 Línguas Estrangeiras 6 5 5 16 

Inglês 
3   3 3   9 

Língua Estrangeira II (Francês) 
 3  2  2  7 

  Ciências Humanas e Sociais 5 5 6 16 

História 
3   3 3   9 

Geografia 
 2  2  3 7  

   Matemática 5 5 5 15 

   Ciências Físicas e Naturais 6 6 6 18 

Ciências Naturais 
 3  3  3 9  

Físico-Química 
 3  3  3  9 

   Expressões e Tecnologias (b) 4 (b) 4 3 11 

Educação Visual 
2  2   2 6  

TIC e Oferta de Escola (c) 
 2  2  1 5  

Educação Física 3 3 3 9 

Educação Cívica (d) (1) (1) (1) (3) 

Tempo a cumprir 
34 

(35) 

33 

(34) 

33 

(34) 

100 

(103) 
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 Oferta complementar (História e Geografia de Moçambique 

e História de África) (e) 
1 1 1 3 

(a) Carga letiva semanal em minutos. 

(b) 2 x 45 minutos para Educação Visual. 

(c) Oferta da Escola, nos termos do disposto no artigo 11º. 

(d) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15º, parte final, com carga fixa de 1 

x 45 minutos. 

(e) Frequência obrigatória para os alunos, desde que foi criada pela Escola, em função da gestão 

do crédito letivo disponível, nos termos do artigo 12º. 

 

4. DISCIPLINAS NÃO CURRICULARES 

 

4.1.  A Formação Cívica é atribuída aos diretores de turma a partir do 1º Ciclo, a fim de 

proporcionar oportunidades aos alunos para participarem em atividades com o objetivo de 

desenvolverem as suas competências sociais, no sentido de melhorar a integração dos alunos 

oriundos de um universo escolar diferente. Entre outros, pretende-se fazer a abordagem dos 

seguintes temas: Regras de Conduta, Hábitos de Vida Saudável, Preservação do Ambiente e 

Prevenção Rodoviária. 

 

4.2.  A opção da disciplina de Francês deveu-se ao pedido, por escrito, de muitos 

pais/encarregados de educação e ao interesse que os respetivos educandos manifestaram 

junto dos seus diretores de turma.  

 

 

4.3.  A oferta de Escola – TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) e Educação 

Tecnológica - deveu-se à necessidade de rentabilizar os recursos humanos existentes na 

Escola e, simultaneamente, possibilitar o desenvolvimento de competências dos alunos.  

 

4.4.  A oferta complementar: História de África; e História e Geografia de Moçambique - 

deveu-se ao contexto histórico-geográfico em que a Escola se encontra inserida e ao interesse 

manifestado, por escrito, pela maioria dos pais/encarregados de educação.  
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4.5. A Escola Lusófona é a única na cidade de Nampula que ministra o currículo português 

até ao 9º ano de escolaridade. Após a conclusão do 3º ciclo, poucos alunos têm a 

possibilidade de dar continuidade aos seus estudos no mesmo currículo; a maioria vai para 

escolas com currículo moçambicano, onde as disciplinas em questão (oferta complementar) 

são componentes dos seus níveis já concluídos. Daí, o imperativo local de preparar os alunos 

para esse momento, na impossibilidade de introduzir, nesta mesma Escola, o Nível 

Secundário. 

 

 

  

Aprovado pelo Conselho Pedagógico 

 

Nampula, Setembro de 2017 

 

A diretora 

 

Elsa Ussene 

 


