
 
 
                    
 

 
 

1. Identificação do Estabelecimento de Ensino 
 
E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos 
 
 
Telefone: 262  955 330  Fax: 262 955 
 
Email: info@eps-josefa-obidos.rcts.pt 
 

2. Identificação do Projecto 
 

 
NOME DO PROJECTO 

 
 

TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA – “ Eu e os Outros”  
 

 
 
3. Calendarização 
 
 

 
CALENDARIZAÇÃO 

 
Data prevista para o início 
 

Setembro de 2007 

Data prevista para término 
 

            Junho de 2008 

 

 

 

4. Tipo de Projecto 
 

 
ENQUADRAMENTO LEGAL 

 
Projecto ao abrigo do Dec-Lei 3/2008 de 7 de Janeiro 
Despacho-Conjunto n.º 105/97 de 01 de Junho  
Decreto-Lei n.º 6/2001 de 19 de Julho (art.º 11.º) 
Despacho Normativo n.º 30/2001 de 19 de Julho (números 55 e 56) 
Normas orientadoras para a realização de apoios educativos nas escolas 
CIF, 2001 
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5.Âmbito e Fundamentação do Projecto_____________________________ 
 
 

«(…) o currículo é sempre o resultado de uma construção social 
e de uma definição de aprendizagens que se consideram  

socialmente necessárias para um determinado  grupo, (…)» 
Roldão:2000 

 

 

A E.B. 2,3/S Josefa de Óbidos é confrontada cada vez mais com situações 
problemáticas de alunos provenientes de famílias disfuncionais, com graves 
problemas de aprendizagem e de outro tipo de alunos com necessidades 
educativas especiais, que pretendem de igual forma concluir a escolaridade 
básica. Nesta conformidade, este Agrupamento de Escolas tem enveredado 
esforços no sentido de encontrar respostas que vão de encontro ás 
necessidades dos seus alunos, procurando atender ás diferenças individuais, 
com o objectivo de optimizar o desenvolvimento de acordo com as 
características pessoais de cada aluno, o que implica a flexibilização da 
organização escolar, das estratégias de ensino, da gestão dos recursos e dos 
currículos. 

Este projecto constitui-se, assim, numa continuidade para dar resposta aos 
alunos com necessidades educativas especiais de carácter prolongado 
inserindo-se numa perspectiva de uma “escola para todos” que preconiza o 
princípio da igualdade de oportunidades educativas e sociais de todos os 
alunos, onde todos, sem excepção, devem ser incluídos no mesmo tipo de 
ensino. Enquadra-se, assim, numa perspectiva curricular que possibilite o 
acompanhamento e apoio ao processo de transição para a vida adulta de 
jovens adolescentes com Necessidades Educativas Especiais, preconizando 
uma transição da escola para o emprego.  

Integra-se no Projecto Educativo do Agrupamento procurando ser uma medida 
educativa eficaz à diversidade dos alunos que atende, constituindo-se como 
resposta diferenciada ás necessidades educativas de um número crescente de 
alunos com características diversas. 

 
Procura-se a construção de um currículo que vá de encontro à satisfação das 
necessidades de um grupo de alunos, adaptando-se aos diversos estilos e 
ritmos de aprendizagem, de forma a proporcionar um desenvolvimento 
harmonioso de todos. Tal só é possível através de uma flexibilização da 
organização escolar, bem como da utilização de apoios diferenciados e de uma  
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cooperação articulada com a comunidade, de forma a encontrar uma nova 
organização adaptada à realidade presente. 
 
6. Factores que contribuem para a construção do projecto curricular_____ 

                                 
 

                                 « Viver uma “boa vida” significa que uma pessoa é capaz de 
     determinar o curso da sua própria vida e que tem oportunidade 

                               de criar uma existência baseada nos seus próprios sonhos,   
perspectivas, desejos e necessidades.» 

(Holm, Holst e Perlt, 1994:10) 
 
 
 

◊ Muitos alunos não encontram na escola padrão um sentido para a sua 
frequência, quer ao nível do saber partilhado, quer ao nível da sua utilidade 
social, quer ainda como quadro de vida; 
 
◊ Necessidade de criar na escola estruturas adequadas que possam contribuir 
com respostas à heterogeneidade da população que atendemos dispondo de 
recursos e modos de acção necessários e suficientes para gerir os anseios de 
uma escola para todos, com todos e de todos; 
 
◊ Garantir uma organização adaptada à realidade presente consubstanciada no 
atendimento adequado ás situações familiares e económicas dos alunos e à 
satisfação das suas necessidades sociais fundamentais, não só através de 
uma acção concertada dos serviços escolares, mas também através da 
mobilização, participação da comunidade local organizada; 
 
◊ Promoção de uma escola preocupada em reduzir o risco de exclusão; 
 
◊  Incentivar os jovens para uma plena participação na sociedade; 
 
◊  Necessidade de levar os alunos a experienciar condições reais de trabalho, 
garantindo uma formação prática em empresas durante o tempo escolar; 

Face ao anteriormente descrito, pretende-se construir um currículo que contém 
um conjunto de actividades consideradas relevantes para a promoção de 
competências sociais necessárias à inserção familiar e comunitária, sendo 
estas da responsabilidade quer dos professores das turmas onde estes alunos 
se inserem, quer dos professores de diferentes áreas que integram este 
projecto. Esta dualidade advém do facto de os alunos frequentarem em 
contexto de turma as áreas curriculares mais práticas, e fora do contexto de 
turma, as áreas curriculares funcionais, dentro e fora da escola. 
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Este tipo de currículo substitui o currículo de regime educativo comum e 
destina-se a proporcionar a aprendizagem de conteúdos específicos com vista 
à autonomia pessoal, social e laboral.  

Pretende-se proporcionar a este grupo de alunos, uma formação académica 
básica portadora dos instrumentos necessários, a um bom desempenho no 
mundo do trabalho. 

Acreditamos que a promoção de um ensino de qualidade só se pode 
concretizar através da utilização de modos de intervenção educativa 
diferenciados e plurais. Reconhece-se neste projecto, a necessidade de, sem 
distorcer as finalidades e objectivos definidos a nível nacional, seleccionar, no 
entanto, as formas e meios mais adequados, na procura de respostas 
diferenciadas que se ajustem aos alunos e promovam o seu sucesso 
educativo. 

Gostaríamos ainda de referir que uma das grandes preocupações deste 
projecto é a preparação destes alunos para a inserção no mercado de trabalho. 
Neste sentido este projecto visa proporcionar um estágio sócio-laboral em 
contexto real de trabalho, procurando na comunidade locais onde lhes seja 
permitido desenvolver actividades laborais. 

 
 
 
7. Objectivos Gerais _____________________________________________ 
 
 
Este projecto situa-se na área da organização e adaptação curricular, que 
perspectiva uma transição gradual e apoiada de jovens com necessidades 
educativas especiais para a vida adulta, procurando desenvolver os seguintes 
objectivos: 
  
 

1. As escolhas e o currículo oferecido são orientados por concepções 
acerca do que é apropriado e do que é melhor para os interesses destes 
jovens, 

 
2. Os alunos devem ser capacitados para escolher o tipo de vida que 

desejam viver; 
 

3. Promover nos alunos conhecimentos, capacidades e atitudes que lhe 
proporcionem uma autonomia de vida social e funcional; 
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4. Possibilitar que os alunos possam adquirir autonomia nos processos de 
comunicação ao nível da linguagem oral, da leitura, da escrita e do 
cálculo; 

 
5. Promover atempadamente uma transição para a vida activa/adulta, 

evitando situações de desmotivação e abandono escolar. 
 
 

8. Desenho Curricular_________________________________________ 
 
 
Cada aluno usufrui de um programa educativo individual construído de forma 
clara e coordenada de modo a que os alunos, bem como as suas famílias, 
façam escolhas sobre a sua vida futura e sobre quaisquer outras questões que 
os preocupem. O Programa Educativo constituísse através de uma 
componente académica, uma componente laboral, bem como aspectos 
pessoais relevantes para a vida do aluno. Neste pressuposto, o currículo será 
gerido de modo flexível, tendo em conta a diversidade dos alunos, das suas 
atribuições e interesses. A planificação curricular centra-se, assim, numa 
perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. 
 
 
Os alunos deste projecto encontram-se integrados nas respectivas turmas, com 
currículos adaptados à sua situação sócio-educacional, frequentando as 
disciplinas adequadas ao seu perfil e definidas pelo conselho de turma; 
 
Constitui ainda parte integrante deste projecto curricular uma forte componente 
sócio-laboral que preconiza uma sensibilização e despiste ao mercado de 
trabalho possibilitando no jovem quer a sua inserção na vida activa quer a 
experimentação em contexto real de trabalho. Os alunos devem ser 
capacitados para o tipo de vida que desejam viver e devem tornar-se agentes 
activos na determinação da sua própria qualidade de vida. 
 
Face ao descrito: 
 
 
◊ Cada aluno terá o seu horário específico em função do estabelecido para o 
seu currículo;  
 
 
◊ O desenvolvimento curricular do projecto é descrito no Programa Educativo 
de cada aluno, sendo comum, sempre que possível ao dos seus colegas de 
grupo; 
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◊ A componente académica será construída com base nas aspirações do aluno 
e do seu Encarregado de Educação, tendo em conta a melhoria das áreas 
fracas do aluno; 
 
 
◊ A vertente sócio laboral será realizada em contexto real de trabalho tendo em 
conta quer o desejo do aluno quer do seu Encarregado de Educação. Tem 
como objectivo a sensibilização, despiste e experimentação de situações 
educativas laborais em contexto empresarial ou escolar. Esta componente será 
orientada pelo professor de apoio educativo. O Conselho Executivo e os 
Serviços Especializados de Apoio Educativo farão o levantamento e o contacto 
com as Empresas e Instituições da comunidade susceptíveis de receberem 
jovens com este perfil, estabelecendo protocolos, posteriormente aprovados e 
formalizados pelo Conselho Executivo; 
 
◊  Cada área curricular terá a sua planificação, elaborada pelo seu respectivo 
responsável. 
 
◊  Ao longo do ano, serão desenvolvidas actividades com o objectivo de 
complementar e suprir algumas lacunas na educação destes jovens. Para o 
efeito, serão planificadas sessões com a colaboração do Centro de Saúde de 
Óbidos, Univa, Centro de Emprego em Caldas da Rainha, Centro de Educação 
Especial Rainha D. Leonor.  
 
 
8.1 Áreas Curriculares existentes___________________________________ 
 
 
 

Área Curricular Docente Actividades 
Componente Pré-
Profissional 

Prof. Cedoura Madeiras 

Orientação Académica Prof. Fernanda P. 
 

Língua Portuguesa/ 
Matemática/ Área de 
Projecto/ EA. 

Área Funcional – Oficina de 
Bordados 

Prof. Emília Lavores 

Área Funcional – Actividades 
da Vida Diária 

Prof. Fernanda 
Portugal 

Cozinha 

Expressão Plástica Prof. Ana Paula O. Desenvolvem-se 
actividades que 
permitam o 
desenvolvimento da 
motricidade. 
 

Adaptação ao meio aquático Prof. Luís Miguel L. Exercícios de 
adaptação ao meio 
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aquático 
Estágio Sócio-laboral Monitor da 

Empresa/Instituição 
Prof. Fernanda P. 

Transição para a vida 
adulta 

Participação sempre que 
possível, nas áreas 
curriculares disciplinares e 
não disciplinares, juntamente 
com os seus colegas da 
turma, como instrumento 
potenciador das 
aprendizagens; 
 

Professores da 
turma onde os 
alunos estão 
inseridos. 

 

 
 
 
 
9. População Alvo________________________________________________ 
 
Este projecto visa responder ás necessidades de adequação curricular dos 
alunos que frequentam o 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico. 
 
Neste sentido, é direccionado para jovens que apresentam necessidades 
educativas especiais que os impeçam de adquirir as aprendizagens e 
competências definidas no currículo comum até ao limite etário estabelecido 
para a escolaridade obrigatória. 
 
10.  Perfil a Adquirir pelos Alunos__________________________________ 
 
 
Tendo como base a caracterização dos alunos realizada no seu PEI, pretende-
se que o aluno adquira o seguinte perfil ao terminar a sua sequência de 
estudos: 
 
◊ Participe na vida cívica de forma crítica e responsável; 
 
◊ Adquira a capacidade de exercer o espírito de tolerância e da solidariedade 
adequadamente; 
 
◊ Aumente o nível das capacidades adaptativas e funcionais; 
 
◊ Utilize componentes do saber para uma melhor compreensão da realidade 
natural e sociocultural, bem como seja capaz de encontrar soluções para 
problemas do quotidiano; 
 
◊ Maximize o seu potencial relacionado com a saúde, bem-estar físico, 
psicológico ou funcional; 
 
◊ Melhore o seu comportamento adaptativo; 
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◊ Adquira regras de trabalho cooperativo; 
 
◊ Adquira o interesse pela actualização contínua face ás constantes mudanças 
sociais; 
 
◊ Adquira uma cultura perspectivada para a melhoria da qualidade de vida, da 
saúde e do bem-estar; 
 
◊ Utilize códigos das diferentes áreas do saber para expressar verbalmente o 
pensamento próprio, através de um uso fluente e apropriado da língua 
materna; 
 
◊ Adquira capacidade de recolher, seleccionar e organizar todo o tipo de 
informação que lhe permita resolver problemas; 
 
◊ Desenvolva a capacidade de regular o seu comportamento assertivamente. 
 
 
11. Avaliação____________________________________________________ 
 
A avaliação do projecto deverá ser feita em reuniões marcadas para o efeito, 
onde participarão todos os intervenientes ligados aos alunos.  
 
Cada professor será responsável pela construção de uma ficha de avaliação. 
 
Será construído um instrumento de avaliação para o desempenho do aluno no 
seu estágio sócio-laboral que será preenchido pelo seu monitor em conjunto 
com o aluno. O tipo e natureza da avaliação dos alunos serão definidos nos 
respectivos planos educativos individuais. 
 
A avaliação terá em conta os seguintes parâmetros: 
 

a)A adequação do currículo estabelecidos para o aluno em função dos 
resultados obtidos; 

 
 
 

b)Observação do grau de satisfação dos alunos e das suas famílias, 
bem como o seu grau de envolvimento; 

 
 

c)A opinião das entidades responsáveis pelas empresas, oficinas ou 
instituições. 
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Óbidos, Janeiro de 08 
 
 
Assinaturas dos responsáveis pelo Projecto: 
 
 
________________________________ 
     (Presidente do Conselho Executivo) 
 
 
 
_________________________________ 
          (Professora de Apoio Educativo) 
 
 
 
 
 


