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O 2.º CICLO VAI ARRANCAR
NO COLÉGIO CORTE REAL!

Vamos dar mais um passo firme na consolidação do nosso projeto educativo, abrindo portas
ao mundo da descoberta do 5.º ano de escolaridade, já no próximo ano letivo 2022/2023.

Mantendo a riqueza de uma matriz sólida na experiência
educativa do 1.º ciclo, potenciando o conhecimento
aprofundado de cada uma das nossas crianças,
explorando uma articulação permanente e bem
estruturada de um modelo pedagógico e de uma equipa
pedagógica comum, avançamos para a oferta do 2.º
ciclo.
A nossa missão é clara, continuar um caminho de
co-construção de crianças curiosas, solidárias,
responsáveis e que sejam capazes de dar o seu melhor
contributo para um mundo em constante mudança.
E queremos fazê-lo apostando cada vez mais e melhor
na criação e organização de ambientes de aprendizagem
motivantes, desafiadores e inclusivos.
Iremos para além da sala de aula e onde o laboratório, a
quinta pedagógica, a cozinha experimental, a oficina, a
vila, o rio e a sala de espetáculos serão espaços e tempos
de aprendizagem tão ou mais ricos.
É nosso compromisso, com cada uma das famílias, criar
e explorar todas as condições para que no Colégio Corte
Real se construam gerações de fazedores. VA

Fazedores dos seus sonhos, fazedores de uma
comunidade inclusiva e de um mundo mais
sustentável e solidário. Queremos crianças
que se tornem cidadãos com conhecimentos
sólidos nas diferentes áreas disciplinares, mas
que façam a diferença na sua própria vida e na
vida dos outros! Agir no dia-a-dia, agir com o
grupo de aprendizagem, agir na comunidade
escolar e agir no território.

1.
O Perfil dos Alunos do Colégio Corte Real
e o crescimento do 1.º ciclo para o 2.º ciclo

1.1.
O Perfil dos Alunos do Colégio Corte Real
No Colégio Corte Real queremos criar as condições para que todas as nossas crianças sejam curiosas, solidárias,
responsáveis, que sejam capazes de dar o seu melhor contributo para um mundo em constante mudança e que façam
a diferença na sua própria vida e na vida dos outros.
Para tal, os conhecimentos das diferentes áreas, para serem efetivamente aprendidos, têm que ser postos em
prática, através de rotinas, experiências, projetos e desafios onde as crianças são incentivadas, a explorar e
desenvolver, de forma intencional e regular, a sua capacidade:
→ De comunicar e colaborar;
→ De pensar criticamente e criativamente;
→ De serem autónomos e responsáveis
→ De resolver problemas e Inovar;
→ Crescer como cidadãos
ativos
e
agentes
de
mudança e transformação;
→ Aprender ao longo da vida.

1.2.
Do 1.º ciclo para o 2.º ciclo
Cada transição ou mudança traz consigo algumas dúvidas, mas também oferece oportunidades, novos desafios e
muitas descobertas.
Provavelmente as maiores dúvidas, na transição do 1.º ciclo para o 2.º ciclo, gravitam em
torno das seguintes questões:
→ E agora, não existe a figura do professor titular. Quem será a figura de referência?
→ Existem mais disciplinas e mais professores?
→ Como vai ser o horário? Têm tempos específicos para cada disciplina?
→ Como será a avaliação no 5.º ano? Existem provas de aferição?
Antes de responder a estas e outras questões, importa realçar aspetos que são
determinantes para o sentimento de confiança e tranquilidade que queremos
criar nas nossas crianças e famílias, durante este processo de transição.
Destacamos:
→ A implementação de um modelo pedagógico comum entre ciclos e valências;
→ Uma equipa Pedagógica comum: com um conhecimento consistente sobre o
percurso escolar de cada aluno, respeitando as especificidades e ritmos de
aprendizagem de cada um, tendo em vista o seu sucesso;
→ No mesmo campus escolar, mas aprendendo numa maior diversidade de
espaços;

O que é diferente no 2.º Ciclo?
→ Mais professores
→ Mais espaços e contextos educativos
→ Maior intervenção nos diferentes contextos
→ Maior complexidade das competências a desenvolver - conhecimentos, capacidades e atitudes

2.
O Modelo Pedagógico em Ação

2.1.
O que vou aprender
No Colégio Corte Real, a Matriz Curricular do 2.º Ciclo
cumpre integralmente a matriz curricular-base
definida pelo Ministério da Educação, (pode ser
consultada
aqui:
(https://files.dre.pt/1s/2018/08/14901/00002000
23.pdf) integrando na sua organização e
desenvolvimento, os princípios da autonomia e
flexibilidade, implementando um trabalho de
integração e articulação curricular com vista ao
desenvolvimento do Perfil dos Alunos CCR e
consequentemente o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.

PERFIL ALUNOS CCR

→ Comunicar e Colaborar;
→ Autónomos e Responsáveis;
→ Resolver Problemas e Inovar;
→ Cidadãos Ativos e Agentes

O QUÊ?

COMO?

→ Organização e gestão
cooperada em conselho;
TUTORIA
DE TURMA

de Mudança.

→ Trabalho de aprendizagem
curricular por projetos
cooperativos;
→ Trabalho curricular

comparticipado;

ONDE?

CURRÍCULO

→ Sala;
→ Horta Pedagógica de Sala e/ou Horta

→ Apoio ao Estudo;
→ Cidadania e

na Quinta Pedagógica;

Desenvolvimento;

→ Copa, Refeitório e Cozinha de

Aplicação, para a implementação de
rotinas de confeção e preparação de
refeições;

→ Trabalho autónomo e apoio à
diferenciação;
→ Comunicar e Colaborar;
→ Pensar Criticamente e

Criativamente;

→ Aprender ao longo da vida

→ Trabalho de aprendizagem
curricular por projetos cooperativos;
LÍNGUAS,
COMUNICAÇÃO
E ESTUDOS
SOCIAIS

→ Apresentação de produções;
→ Projeto Leitor;
→ Trabalho curricular

comparticipado;

→ Trabalho autónomo e apoio à

→ sala;
→ Zonas de Leitura no Campus:

Biblioteca, Laboratório de Artes e
Expressões, ProHub;

→ Instalações e Equipamentos Municipais

e de parceiros locais: Biblioteca Municipal,
Locais/Edifícios/Equipamentos de
Património Histórico, Artístico e Cultural…

→ Português;
→ Plano Nacional de

Leitura;

→ Inglês;
→ História e Geografia

de Portugal;

diferenciação;

→ Pensar Criticamente e
Criativamente;

→ Trabalho de aprendizagem
curricular inter e multidisciplinar por
projetos cooperativos nas áreas das
Ciências, Tecnologias, Engenharias,
Artes e Matemática (STEAM);

→ Resolver Problemas e Inovar;
CCR LAB

→ Apresentação de produções;
→ Trabalho curricular

comparticipado

→ Trabalho autónomo e apoio à
diferenciação;

→ Laboratório STEAM;
→ Quinta Pedagógica;
→ Cozinha de Aplicação;
→ Zona Ribeirinha do Concelho da Moita;
→ sala;

→ Matemática;
→ Ciências Naturais;
→ Tecnologias de

Informação e
Comunicação;

→ Quadro Europeu de
Referência para a
Competência Digital;

ESTA TABELA CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE→

PERFIL ALUNOS CCR
→ Resolver Problemas;
→ Colaborar;
→ Aprender ao longo da vida.

O QUÊ?

→ Prática de um leque variado de
atividades desportivas;
DESPORTO

ONDE?

COMO?

→ Desenvolvimento de um trabalho
tendencialmente autónomo na
prática de atividades desportivas
individuais e coletivas;

→ Espaços Desportivos Campus:
Campo Polidesportivo, Campo
Relvado Sintético, Pavilhão
Desportivo;

CURRÍCULO
→ Educação Física

→ Zonas, espaços e equipamentos
desportivos do concelho;

→ Trabalho de aprendizagem
curricular inter e multidisciplinar por
projetos cooperativos de criação e
implementação de soluções para a
prática desportiva no campus
escolar;

→ Comunicar e Colaborar;
→ Pensar Criticamente e

→ Trabalho de aprendizagem
curricular inter e multidisciplinar por
projetos cooperativos desenvolvidos
em contexto de Ateliês e Oficinas Pintura, Escultura, Música, Canto,
Artesanato, Fotografia;

Criativamente;

→ Aprender ao longo da vida;
→ Cidadãos Ativos e Agentes

de Mudança.

ARTES & OFÍCIOS

→ Apresentação de produções em
formato de Exposições,
Dramatizações, Concertos e outras
manifestações artísticas e culturais;

→ Laboratório de Artes e Expressões;
→ Ateliês dos Ofícios;

Instalações e Equipamentos
Municipais e de parceiros locais:
Equipamentos Artísticos e Culturais Auditórios, Fóruns, Galerias;

→ Sala;

→ Trabalho curricular
comparticipado;
→ Trabalho autónomo e apoio à
diferenciação;

Continuo a aprender melhor, porque:
→ Não aprendo de forma fragmentada, mas sim numa perspetiva inter e multidisciplinar;
→ Não aprendo sem sentido e sem significado, mas sim a partir dos meus interesses, do
questionamento e aprendo aplicando;
→ Não aprendo sozinho, mas sim de forma autónoma, com os professores, com os colegas…

→ Matemática;
→ Ciências Naturais;
→ Tecnologias de

Informação e
Comunicação;

→ Quadro Europeu
de Referência para a
Competência Digital;

2.2.
Com quem vou aprender
→ Tutor de Turma: de entre os professores das diferentes áreas disciplinares, o tutor de turma é a figura de referência do
grupo-turma na organização e gestão cooperada em conselho de cooperação educativa. É responsável por promover e
dinamizar a colaboração entre a equipa pedagógica no processo de organização e desenvolvimento curricular inter e
multidisciplinar, bem como na articulação necessária para a orientação do apoio à diferenciação pedagógica, para cada
uma das crianças. É também a figura de referência na relação com os encarregados de educação.
Equipa Pedagógica Multidisciplinar
1 Professor de Português e História e Geografia de
Portugal,
1 Professor de Inglês,
1 Professor de Matemática, Ciências Naturais e
Tecnologias de Informação e Comunicação
1 Professor de Desporto
1 Professor de Educação Visual e Tecnológica;
1 Professor de Educação Musical;
1 Psicóloga da Equipa de Gestão de Carreira
→ Com os colegas de turma;
→ Com os colegas do 1.º ciclo, Pré-escolar e creche;
→ Com os alunos do ensino profissional da Escola
Técnica Profissional da Moita;
→ Com profissionais, especialistas e artistas de
entidades parceiras;

2.3.
Como e quando vou aprender
Exemplo de um horário

5.ª FEIRA

2.ª FEIRA

3.ª FEIRA

4.ª FEIRA

09:00 - 10:30

Tutoria de Turma

Tutoria de Turma e
Línguas, Comunicação
e Estudos Sociais

Tutoria de Turma e
CCR Lab

Tutoria de Turma e
Línguas, Comunicação
e Estudos Sociais

Tutoria de Turma e
CCR Lab

10:30 - 11:00

PAUSA MANHÃ

PAUSA MANHÃ

PAUSA MANHÃ

PAUSA MANHÃ

PAUSA MANHÃ

11:00 - 13:00

Línguas, Comunicação e
Estudos Sociais

CCR LAB

Línguas, Comunicação
e Estudos Sociais

CCR LAB

Línguas, Comunicação
e Estudos Sociais

13:00 - 14:00

ALMOÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

14:00 - 15:00

Artes & Ofícios

Artes & Ofícios

Artes & Ofícios

Artes & Ofícios

Tutoria de Turma

PAUSA TARDE

PAUSA TARDE

PAUSA TARDE

PAUSA TARDE

PAUSA TARDE

15:30 - 16:30

Desporto

Artes & Ofícios

Desporto

Artes & Ofícios

Desporto

16:30 - 17:00

Brincar, Jogar, Ler,
Relaxar*

Brincar, Jogar, Ler,
Relaxar*

Brincar, Jogar, Ler,
Relaxar*

Brincar, Jogar, Ler,
Relaxar*

Brincar, Jogar, Ler,
Relaxar*

15:00 - 15:30

Brincar, Jogar, Ler, Relaxar* - O que nos inspira:
https://brincarderua.ludotempo.pt/2020/12/30/carlos-neto/, https://brincarderua.ludotempo.pt/category/play-lab/,
https://www.cascais.pt/pessoa/carlos-neto, https://learningthroughplay.com/, https://education.lego.com/en-us/about-us

6.ª FEIRA

2.4.
Como é a avaliação no 2.º Ciclo
No Colégio Corte Real investimos na construção de uma avaliação compreensiva e
reguladora, em que os objetivos pedagógicos devem ser claros e os critérios de
avaliação conhecidos e assimilados por parte de professores e alunos.
Os critérios de avaliação podem ter diferentes níveis de abrangência, funcionando
como que em cascata, de um nível macro para um nível micro. Os critérios gerais
de avaliação são comuns a todas as disciplinas ou áreas disciplinares.
Os critérios de avaliação específicos são definidos pelo departamento do 1º Ciclo,
e explicitam, não só, o conjunto de realizações que o aluno "deve ser capaz de
....",mas também, as condições e características valorativas das mesmas.
Sim. No Colégio Corte Real há testes - construídos pelos docentes internos - e provas de aferição da responsabilidade do
Instituto de Avaliação Educativa, I.P (IAVE). No 2º ciclo, realizam-se no 5º ano de escolaridade de acordo com a legislação
em vigor. São duas provas: 1 prova de Educação Visual e Tecnológica e 1 prova de Matemática e Ciências Naturais.
O processo de avaliação das aprendizagens assenta nos seguintes princípios:
→ Faz parte do dia-a-dia das práticas em sala de aula, não estando associado a um dia específico; → Motiva todos os
intervenientes no processo de ensino e de aprendizagem;
→ Ajuda todos a melhorar;
→ Desenvolve a capacidade de auto-avaliação;
→ Melhora a qualidade do feedback prestado aos alunos;
→ Monitoriza as aprendizagens desenvolvidas;
→ Permite tomar decisões fundamentadas ao nível da adequação das estratégias de ensino.

2.5.
Recursos, materiais, alimentação
Kit do aluno, materiais e manuais escolares:
Sim, há manuais escolares ou outros livros de apoio à aprendizagem. Após a conclusão do ano letivo são partilhadas
com as famílias as listas de materiais e livros escolares necessários para o ano letivo seguinte. A aquisição dos mesmos
pode ser feita pelo Encarregado de Educação ou através do Colégio.
É importante saber que os manuais escolares são escolhidos e utilizados exclusivamente para a função da sistematização/treino/exercício. A utilização do manual pode não ser sequencial na medida em que a ordem dos temas/conteúdos que estão a ser trabalhados, depende dos projetos em curso e não do índice do manual. O manual poderá não
ser utilizado na íntegra, nem para todas as disciplinas.
Para aquisição dos materiais, poderão optar pelo Kit Aluno ou, em alternativa, adquirir todos os materiais de forma
autónoma.
Ao optar pelo Kit Aluno, o Colégio será o responsável pela aquisição de todos os materiais, sendo o valor debitado
diretamente na mensalidade do mês de setembro. Ao optar pela compra direta, ficará a cargo dos encarregados de
educação a compra de todos os materiais, bem como, a responsabilidade de garantir que o aluno trará o Kit completo,
respeitando os materiais indicados na lista.

Plataforma Digital de Aprendizagem
No Colégio Corte Real criamos as condições para que as crianças:
→ Interajam através de uma variedade de dispositivos e aplicações digitais para compreender como a comunicação
digital é distribuída, apresentada e gerida;
→ Partilhem a localização da informação e dos conteúdos encontrados;
→ Estejam dispostos e sejam capazes de partilhar conhecimento, conteúdos e recursos;
→ Utilizem tecnologias para trabalhar em equipa, para processos colaborativos e para a co-construção e cocriação de
recursos, conhecimento e conteúdos.
No fundo, damos a oportunidade para que cada criança aprenda em múltiplos ambientes, incluindo o ambiente digital.
A utilização do PC, enquanto instrumento de trabalho em sala, será uma realidade concreta e indispensável.
A plataforma digital de aprendizagem privilegiada é a Google Workplace for Education (para saber mais pode consultar
aqui: https://edu.google.com/products/workspace-for-education/education-fundamentals)

Alimentação
Durante a permanência no Colégio, são
servidas as refeições do almoço e do lanche,
sendo ainda servido um pequeno suplemento
alimentar a meio da manhã.
As refeições têm de ser compradas
previamente via Portal SIGE, através da área
reservada. O período de intervalo para almoço
encontra-se definido no horário de cada sala.
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