
2.º Ciclo 

A formação integral, que queremos facultar aos nossos alunos, não se esgota nos 

tempos letivos contemplados no currículo oficial. Apostamos no reforço, promoção e 

diversificação de atividades de enriquecimento curricular, estruturadas em tempos de 

apoios letivos e clubes próprios que, articuladas tanto quanto possível com a 

componente curricular, mantêm, no entanto, um ritmo próprio, assegurando as 

expressões de diversidade que resultam dos interesses, expectativa e iniciativa dos 

alunos: 

- Cambridge English (5.º e 6.ºano): Reforço da aprendizagem do Inglês, preparando 

os nossos alunos para a realização de exames oficiais. 

- Filosofia para Jovens (5.º e 6.º anos): Oferta que sublinha a grande importância da 

formação de alunos autónomos, dotados de capacidades de raciocínio, de reflexão e 

espírito crítico.  

- Educação Moral para a Cidadania (6.º ano): Assunção da educação moral e cívica e 

do desenvolvimento pessoal e social como dimensões essenciais na formação integral 

do aluno. 

- STEAM (5.º e 6.º anos): Desenvolvimento de interdisciplinaridade transversal a todas as áreas 

do saber, usando ferramentas como o Paint 3D, Microsoft Minecraft e Microbit que permitirão 

projetar exercícios práticos adaptados às diferentes disciplinas. 

- Clubes (5.º e 6.º anos): Leque de atividades de caráter lúdico ou científico, que 

contribui para a aquisição de conhecimentos, e para o desenvolvimento de capacidades, 

atitudes e valores. 

 Artes 

 Cantarolar 

 Ciências 

 Dança 

 Music@rte 

 Teatro 

 Moda Ecológica 

 

 

 

 



2.º Ciclo 

Áreas disciplinares 

    5.º ano          6.º ano 

Carga semanal (x 60 min) 

Línguas e Estudos Sociais 9 8,5 

Português 5 5 

Inglês 1 1,5 

História e Geografia de Portugal 

Cidadania e Desenvolvimento 

2 

1 

2 

-- 

Matemática e Ciências 6 7 

Matemática 4 5 

Ciências Naturais 2 2 

Educação Artística e Tecnológica 5,5 4,5 

Educação Visual  1,5 1,5 

      Educação Tecnológica   1,5 1,5 

Educação Musical   

Tecnologias de Informação e Comunicação 

1,5 

1 

1,5 

-- 

Educação Física 2,5 2 

Apoio ao estudo 2 4 

Atividades de Enriquecimento 

Educação Moral para a Cidadania 

Cambridge English 

Filosofia para Jovens 

STEAM 

Clubes 

 

-- 

2 

1 

1 

1 

 

1 

-- 

1 

1 

1 

 


