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PROJETO TURMA 

Introdução 

O Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho de 2018, que estabelece o currículo dos ensino básico 

e secundário, inclui, no 2.º e 3.º ciclos, a existência de uma nova disciplina, Oferta 

Complementar, para enriquecimento do currículo.  

No nosso Agrupamento, a referida disciplina é intitulada de “Projeto Turma”. A mesma  

pretende colmatar a necessidade de haver um tempo em comum de trabalho direto do diretor 

de turma com o grupo de alunos para tratar de assuntos inerentes à direção de turma, de 

modo a não prejudicar o ritmo de trabalho/conteúdos e também combater situações 

comportamentais que, em alguns casos, se agravaram acentuadamente nestes períodos de 

confinamento.  

E porque cada vez mais se sente a necessidade de reforçar a atuação dos Diretores de Turma 

junto dos discentes, é importante que neste tempo se estreite o elo escola/família, 

trabalhando-se atitudes e valores de saber estar e saber fazer. 

Neste entendimento, esta disciplina poderá ser um espaço propício à promoção de   sessões 

de trabalho articulado e/ou de sensibilização/intervenção em parceria com entidades e 

técnicos especializados, como SPO, GNR, Biblioteca, entre outras, e à realização de 

atividades inerentes ao Parlamento Jovem, Plano Anual de Atividades, etc, reforçando a 

educação, participação, aprendizagem, bem-estar e desenvolvimento integral dos alunos, em 

linha de atuação com o preconizado no Plano+. 

Pretende-se também que a disciplina tenha uma natureza interdisciplinar e transdisciplinar 

com o fim de desenvolver nos alunos uma visão integradora do saber e desenvolver 

capacidades e atitudes que contribuam para alcançar as competências previstas no perfil do 

Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
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Organização Curricular 

Conforme consta das matrizes dos 2.º e 3.º ciclos, a disciplina “Projeto Turma” está inscrita 

no horário letivo dos 5.º e 7.º anos e é de frequência obrigatória. A carga horária semanal é 

de 1 unidade letiva de 45 minutos. 

Competências a Desenvolver 

O “Projeto Turma” não tem um programa no sentido mais usual do termo já que se pretende 

que esteja ao serviço dos interesses diferenciados e das múltiplas capacidades dos alunos, 

no contexto das suas opções. Existem, sim, aprendizagens essenciais que se pretende que 

todos os alunos desenvolvam no âmbito desta componente de formação e que se encontram 

enquadradas no Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória. 

Assim, enquanto componente de formação da matriz dos 2.º e 3.º ciclos, o “Projeto Turma” 

constitui uma oportunidade privilegiada para que se prossigam finalidades, tais como: 

- promover uma cultura de liberdade, participação, reflexão, qualidade e avaliação que realce 

a responsabilidade de cada um nos processos de mudança pessoal e social; 

- desenvolver atitudes de responsabilização pessoal e social dos alunos na constituição dos 

seus itinerários e projetos de vida, sob uma perspetiva de formação para a cidadania 

participada, para a aprendizagem ao longo da vida e para a promoção de um espírito 

empreendedor; 

O desenvolvimento das competências, de acordo com o Perfil dos alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória,  pressupõe a realização de aprendizagens essenciais por parte de 

todos os alunos, ao longo do ano de desenvolvimento desta componente de formação. Para 

tal, deverá o diretor de turma promover a competência dos alunos em gerir os seus processos 

de aprendizagem, em adotar uma autonomia crescente no seu percurso académico e em 

dispor de ferramentas intelectuais e sociais que lhes permitam uma aprendizagem contínua 

ao longo de toda a sua vida. Neste âmbito, deverão ser privilegiadas as competências 

associadas a: 

➤Linguagens e textos: 

•dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades 

oral, escrita, visual e multimodal; 
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➤Informação e Comunicação: 

•utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, 

validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes fontes 

documentais e a sua credibilidade; 

• transformar a informação em conhecimento. 

➤Raciocínio e resolução de problemas: 

• interpretar informação, planear e conduzir pesquisas; 

• desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, 

usando recursos diversificados. 

➤Pensamento crítico e pensamento criativo: 

 •prever e avaliar o impacto das suas decisões; 

•desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como 

resultado da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos 

e áreas de aprendizagem. 

➤Relacionamento Interpessoal: 

•adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e 

competição; 

•interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar 

diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na 

sociedade. 

➤Desenvolvimento Pessoal e autonomia: 

•estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de 

responsabilidade e autonomia. 

➤Bem-estar, saúde e ambiente: 

•compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de 

comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente; 

•manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando 

colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um futuro sustentável. 

➤Sensibilidade estética e artística: 
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•valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e 

imaterial na vida e na cultura das comunidades. 

➤Saber científico, técnico e tecnológico: 

•adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos 

naturais, tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais, projetos e aplicações 

práticas desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 

➤Consciência e domínio do corpo: 

•ter consciência de si próprios a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e 

moral por forma a estabelecer consigo próprios e com os outros uma relação harmoniosa e 

salutar. 

Neste sentido, o trabalho desenvolvido ao longo do ano deve: 

- Permitir a articulação de conteúdos de diferentes disciplinas; 

-Proporcionar um espaço de aprendizagem através da pesquisa e investigação incentivando 

os alunos para a autoaprendizagem utilizando diferentes recursos informáticos; 

- Valorizar a participação ativa dos alunos; 

- Permitir o desenvolvimento da capacidade crítica e criativa; 

- Desenvolver competências para a comunicação, gestão de conflitos e capacidade para a 

aceitação de diferentes opiniões; 

- Permitir a ligação entre os conceitos teóricos e práticos através da sua aplicação a situações 

reais e enquadradas na sociedade em que os alunos estão inseridos para que o aluno 

aprenda a:  

*definir objetivos; 

*estabelecer planos de ação; 

*refletir sobre as suas ações, dificuldades e (in)sucessos; 

*organizar e gerir o tempo de estudo e de lazer; 

 *assumir a sua capacidade e responsabilidade de aprendente; 

* conhecer e autorregular as estratégias de aprendizagem. 
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 As competências de autorregulação não são inatas, podem ser ensinadas, treinadas e 

aprendidas ao longo de toda a escolaridade, de toda a aprendizagem, ou seja, de toda a vida. 

Avaliação 

A avaliação desta disciplina, no que concerne, nomeadamente aos intervenientes e aos 

critérios de avaliação, está consagrado no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e pela 

Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto. 

Conforme já referido, o “Projeto Turma”, enquanto uma das componentes curriculares dos 2.º 

e 3.º ciclos, tem finalidades próprias dirigidas ao desenvolvimento global do aluno, implicando 

a realização de aprendizagens em todos os domínios (Atitudes e valores; Conhecimentos, 

comunicação e práticas). Estas aprendizagens deverão promover competências integradas, 

de modo a ultrapassar a mera aquisição de dados factuais ou exclusivamente teóricos e 

permitir que os alunos sejam os autores da execução sustentada de realizações, da 

concretização de produtos e da resolução de problemas. 

O “Projeto Turma” será objeto de avaliação, nas suas diversas modalidades, e de 

classificação, no final de cada um dos semestres, pelo professor responsável, de acordo com 

os objetivos propostos e a globalidade do trabalho realizado pelos alunos. A avaliação 

formativa tomará por base o acompanhamento sistemático e contínuo do desempenho do 

aluno, enquanto que a avaliação sumativa terá um caráter pontual e permitirá, no final de 

cada semestre letivo, efetuar um balanço do trabalho e das aprendizagens realizadas, com 

vista à atribuição de uma classificação, numa escala numérica de 1 a 5, expressando um 

juízo final do trabalho do aluno. 

 


