
1.º CICLO



Na transição do pré-Escolar para o 1.o ciclo 
existe o cuidado em garantir a articulação 
necessária, para que os ciclos mantenham 
entre si coerência e uma sequência progressi-
va. Este objetivo é assegurado pelo diálogo e 
partilha entre os vários agentes educativos nas 
reflexões e decisões a tomar para cada ciclo. A 
determinação das prioridades curriculares, por 
nível e ciclo de ensino, está na base da definição 
dos parâmetros e competências diagnosticadas 
nos alunos na avaliação inicial, fundamental à 
entrada do ciclo.
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A nossa matriz curricular do 1.o ciclo contempla 
todas as áreas previstas para o desenvolvimento glo-
bal do aluno – cognitiva, física, artística, social, afetiva 
e religiosa.  A matriz curricular visa o desenvolvimento 
integral do aluno, através de uma educação personali-
zada e atenta às capacidades de cada um, numa relação 
privilegiada e próxima. Queremos que os nossos alunos 
cresçam de forma harmoniosa, adquiram os conheci-
mentos e desenvolvam as competências fundamentais 
para a vida que só um currículo integrado pode alcançar.

Numa perspetiva de atualização constante e de 
abertura à inovação, surgiram novas áreas disciplinares 
que complementam e enriquecem o currículo: Inte-
rioridade, Filosofia, Educação Literária, Tecnologias da 
Informação e da Comunicação e dinâmicas de ativação 
geral.

Partindo da Pedagogia do coração, o nosso objetivo 
é colocar os meios para que o aluno aprenda, comuni-
cando-lhe a convicção dessa possibilidade, apoiando-o 
na construção do saber, tarefa facilitada pela relação 
próxima e personalizada entre o professor e o aluno. 
Pretende-se que o aluno seja autónomo, sendo capaz 
de gerir, de forma responsável, a sua aprendizagem, de 
refletir criticamente e de tomar as suas decisões dentro 
e fora da sala de aula. Assim, os nossos alunos desen-
volvem-se num clima de liberdade e responsabilidade 
na realização do seu trabalho pessoal. O professor 
assume um papel fundamental na orientação e acom-
panhamento, tendo sempre em conta as características 
pessoais de cada aluno.

Pretende-se que o trabalho diário na aula per-
mita uma avaliação contínua com um forte carácter 
formativo, apostada na diversidade de experiências 
pedagógicas e de instrumentos de avaliação, que 
valorizem competências que vão além das que são 
passíveis de incluir num teste escrito, como sejam a 
comunicação oral, o trabalho em grupo, o raciocínio 
lógico, entre outros. A avaliação é contínua em todos 
os anos de escolaridade, é qualitativa e descritiva em 
todas as áreas, sistematizada num registo estrutura-
do de avaliação trimestral. Incide sobre os domínios 
dos conteúdos e conhecimentos, competências, 
atitudes e valores. 

Acreditamos no valor insubstituível da relação de 
confiança entre o Colégio e a família, que se pre-
tende constante, sólida e enriquecedora da prática 
pedagógica de cada um dos ambientes de aprendi-
zagem (colégio e casa).

Esta parceria consubstancia o compromisso da 
família com o projeto educativo do Colégio. 
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Componentes do currículo
Carga Horária Semanal

1.ºAno 2.ºAno 3.ºAno 4.º Ano
Português 7h 7h 7h 7h
Matemática 7h 7h 7h 7h
Estudo do Meio 3h 3h 3h 3h
Expressões Artísticas e Físico-Motoras 5h 5h 4h20 4h20
Inglês 3h 3h 3h 3h
Formação Cristã 1h 1h 2h 1h
Assembleia de Turma 1h 1h 1h 1h
Biblioteca 1h 1h 1h 1h
Formação Humana 1h/quinzenal 1h/quinzenal 1h/quinzenal 1h/quinzenal
Interioridade 1h/quinzenal 1h/quinzenal 1h/quinzenal 1h/quinzenal
Tecnologias de Informação e Comunicação - - 1h 1h
Filosofia - - 1h 1h
Assembleia de Turma 1h 1h 1h 1h
Clube de Ciências - 1h - -

MATRIZ CURRICULAR

Horário letivo:
2.as, 3.as e 5.as e 6.as: 8h45 às 12h30 e 14h00 às 17h00
4.as: 8h45 às 12h30 e 14h00 às 16h00
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OFERTA EDUCATIVA

INGLÊS
Apostamos no ensino da língua inglesa. Com 3 horas 
semanais e uma forte componente lúdica, a aprendiza-
gem do Inglês tem um lugar privilegiado no currículo. 
É também contemplada a preparação para exames da 
Universidade de Cambridge.

BIBLIOTECA
Desenvolver a capacidade linguística e comunicativa, o 
gosto pela leitura e criar conhecimento. 

ASSEMBLEIA DE TURMA
Desenvolver a capacidade de participação 
e construção do espaço escolar. Dar voz 
aos alunos na identificação e na procura 
de soluções para os problemas. Aprender a 
debater, a votar, a escutar e a chegar a um 
consenso, fortalecendo-se assim a Educa-
ção para a Cidadania.

CLUBE DE PINTURA - 1.º ANO
Desenvolver a capacidade artística como forma de 
expressão e comunicação através da realização 
de atividades artísticas, com recurso a diferentes 
técnicas e materiais.ATIVIDADES DESPORTIVAS - 1.º E 2.º ANOS

Desenvolver a capacidade de usar o corpo 
através da realização de atividades lúdico-des-
portivas de carácter cooperativo, coordenativo, 
cinestésico e lúdico-espacial. Esta atividade é 
desenvolvida como complemento ao programa 
de Educação Física do 1.º ciclo.



SONS E RITMOS - 3.º E 4.º ANOS
Desenvolver a capacidade de apreciar e produzir melo-
dias e ritmos e de compreender as formas distintas da 
expressividade musical. Fomentar a criatividade num 
ambiente rico em sonoridades, diferentes estilos mu-
sicais, ritmos e o contacto com o instrumental Orff e a 
flauta de bisel.

CLUBE DE CIÊNCIAS - 2.º ANO
Desenvolver a capacidade de estar em sintonia com o 
mundo natural e o gosto pelas ciências. Com um forte ca-
ráter experimental, este clube desenvolve o pensamento 
crítico, dedutivo e criativo dos alunos.

FILOSOFIA - 3.º E 4.º ANOS
Desenvolver a capacidade de saber pensar, discutir e 
argumentar relativamente a assuntos do quotidiano e 
situações problemáticas que envolvem diferentes pon-
tos de vista.  Desenvolver a capacidade de estruturar o 
raciocínio e a contra-argumentar as ideias dos outros, 
respeitando sempre as regras de interação oral.
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FORMAÇÃO HUMANA
Desenvolver competências pessoais 
e sociais, promover o pensamento 
crítico e desenvolver o conhecimen-
to em áreas não formais, cruzan-
do valores essenciais do projeto 
educativo com temas de cidadania 
e desenvolvimento. Pretende-se de-
senvolver a inclusão, a adaptabilida-
de, o desenvolvimento sustentável e 
o espírito humanista. 

TIC - 3.º E 4.º ANOS
Desenvolver a capacidade de comunicação 
face ao desenvolvimento tecnológico emer-
gente dos nossos dias. Esta área promove 
atividades que estimulam uma atitude crítica, 
refletida e responsável no uso de tecnologias 
e em ambientes digitais.

FORMAÇÃO CRISTÃ
Desenvolver a capacidade de perceber 
e conduzir a própria vida através dos 
valores do Evangelho e tendo por mode-
lo Jesus Cristo.  Partindo da experiência 
individual de cada um, promovemos a 
partilha da fé, alimentada na oração, na 
Eucaristia e no compromisso solidário 
com os mais pobres.

INTERIORIDADE
Desenvolver a capacidade de compreen-
der os sentimentos e estados emocio-
nais pessoais, de melhor se conhecer a 
si próprio e aos outros e de abertura ao 
Transcendente, mediante experiências de 
silêncio, contemplação, encontro consigo 
mesmo, com outros e com a natureza.

ORAÇÃO DA MANHÃ
Desenvolver e aprofundar a relação com 
Jesus, reconhecendo de forma explícita, 
em cada dia, a Sua presença fiel na nossa 
vida. Agradecemos, louvamos e confia-
mos-Lhe o dia “como um amigo fala com 
outro amigo”.
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ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES

JUDO

FUTEBOL

TEATRO
MUSICAL

GUITARRA

PIANO

CAPOEIRA DANÇA

LABORATÓRIO DE
TECNOLOGIA

EXPRESSÃO 
PLÁSTICA

XADREZ
YOGA
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PARCERIAS



Rua Carlos Malheiro Dias, 197 / 4200-154 Porto 
Telefone: 225 073 710 
Telemóveis: 915 237 332 / 935 807 840 / 968 242 716 
Email: geral@colegioescravas.net
Sítio: www.colegioescravas.net


