Agrupamento de Escolas de Portel

Regime de Funcionamento da Oferta Complementar – Ciênci@qui
2º Ciclo

O presente documento regulamenta a organização e o funcionamento da oferta
complementar no segundo ciclo, dando cumprimento ao estipulado no anexo II do
Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho que determina que esta oferta seja destinada à
criação de nova(s) disciplina(s) para enriquecimento do currículo, através da utilização do
conjunto de horas de crédito. Disciplina(s) de oferta facultativa, mas de frequência obrigatória
quando exista(m).

A oferta complementar de 2º ciclo enquadra-se na medida 2 do Plano de Melhoria do
Agrupamento.

OBJETIVOS DA MEDIDA
Esta medida tem como principal objetivo promover a atividade experimental no 5º e
6º ano em articulação curricular de conceitos abordados na disciplina de Ciências
Naturais. Tem ainda como objetivos:
1. - Despertar a curiosidade pelo conhecimento.
2. - Desenvolver competências científicas.
3. - Desenvolver o raciocínio, o espírito crítico e a autonomia.
4. - Promover a utilização de metodologias de trabalho centradas na descoberta e no
trabalho autónomo.

DESENVOLVIMENTO DA MEDIDA
A oferta complementar - Ciênc@qui irá ser desenvolvida com as turmas de 5º e 6º ano
com a periodicidade de 50 minutos semanais. Esta oferta é de frequência obrigatória
para todos os alunos e a sua ausência dará lugar a marcação de falta, cumprindo-se o
estipulado na Lei nº 51/2012 de 5 de setembro, no que se refere ao regime de faltas.

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
Os alunos serão avaliados, de forma quantitativa (sem efeitos para progressão ou
retenção do aluno) no final de cada período letivo, devendo a mesma constar no
registo de avaliação entregue ao encarregado de educação.
A avaliação far-se-á tendo em conta o seu grau de envolvimento e participação nas
tarefas, a autonomia do trabalho que revelarem e até a sua assiduidade e
pontualidade de acordo com os seguintes parâmetros.
Assim, os parâmetros de avaliação dos alunos serão distribuídos da seguinte forma:
Ponderação
Assiduidade

5%

Pontualidade

10%

Responsabilidade

Participação

Autonomia

Traz material

15%

Realiza tarefas

15%

É disciplinado

15%

Coopera

15%

Trabalha sozinho

10%

Revela espirito de iniciativa

15%
TOTAL

100%

