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1. Apresentação

Corpo Docente
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Professores Disciplinas
Alexandra Carvalho Físico-Química

Química

Alexandre Costa Matemática
Apoio de Matemática
Ciências Naturais
Complemento à Educação Artística – Ciências 
Experimentais
Tecnologias da Informação e Comunicação

Diana Frias Português
Coadjuvância de Português

Dina Lourenço História e Geografia de Portugal 
Filosofia
Cidadania e Desenvolvimento
Português
Psicologia B

Filomena Martins Inglês



Corpo Docente
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Professores Disciplinas
François Bartolomeu Matemática

Tecnologias da Informação e Comunicação

Inês Mateus Português
Português Língua Não Materna

Joel Perpétuo História e Geografia de Portugal
História A
Cidadania e Desenvolvimento

Liliana Guerra Inglês
Francês
Coadjuvância de Inglês

Luíza Santos História B

Micael Martins Inglês

Paulo Mantas Espanhol 
Coadjuvância de Português



Corpo Docente
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Professores Disciplinas
Ricardo Nascimento Ciências Naturais

Biologia e Geologia
Biologia

Rui Santos Educação Musical

Susana Dias Educação Visual
Educação Tecnológica
Complemento à Educação Artística - Educação 
Tecnológica
Geometria Descritiva

Tiago Borges Matemática 
Matemática A
Tecnologias da Informação e Comunicação



Corpo Docente

6

Professores Disciplinas
Tiago Canhota Geografia

Geografia
História A

Tiago Gonçalves Educação Física

Vera Santos Economia A
Economia C
Direito



Organização diária na EITV
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Horas Atividade
9h00/9h45
9h45/10h30

Atividade letiva

10h30/10h45 Intervalo (lanche da manhã)
10h45/11h30
11h30/12h15

Atividade letiva

12h20/13h05 Atividade letiva / Intervalo (almoço)
13h05/13h50 Intervalo (almoço)
13h50/14h35
14h35/15h20

Atividade letiva

15h20/15h30 Intervalo
15h30/16h15 Atividade letiva
16h15/16h30 Intervalo (lanche da tarde)



- Cumprimento do horário de chegada à escola (subida com os
alunos para as salas: 8h55);

- Uso correto do fardamento (seguindo as normas do Regulamento 
Interno) / código de vestuário (secundário) – dentro e fora da 
Escola;

Identificação dos equipamentos eletrónicos e pertences 
individuais;

- Não utilização de telemóveis no interior do edifício escolar;

-Alimentação sempre no refeitório;

- Comportamento adequado nos autocarros escolares.

- Na última aula do dia arrumar os livros e outros materiais no 
cacifo.  
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Atividade letiva



Objetivo “Learning network” 

Integração tecnológica

- Uso propositado e intencional.

- Integração na rotina do processo de ensino-aprendizagem.

- Utilização como suporte dos objetivos curriculares e de
aprendizagem.

- Desenvolvimento de novas competências.

- Promoção da partilha e colaboração entre alunos/alunos e
alunos/professores dentro e fora da sala de aula.
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- ESPANHOL (+2 tempos – 2.º ciclo e secundário)

- FRANCÊS (+2 tempos – 3.ºciclo)

Os alunos que desejem possuir uma dupla certificação

poderão, ainda, após a avaliação interna, ser propostos a exame.

- Inglês em linha com os currículos nacionais e exames

de Cambridge.
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Atividades do Currículo EITV 

Oferta Educativa



• Adotar progressivamente o Ensino billingue

O número de horas semanais do currículo a lecionar em
língua inglesa, tem de estar equitativamente distribuídas,
de modo a assegurar a exposição diária à língua, partindo
de um mínimo desejável de referência, de:

- 20% (5 horas semanais), na educação pré-escolar; » Inglês + EF +  EM

- 31% a 36% (7-9 horas semanais), no 1.º CEB     » Inglês 3 + E.F + E. Mus + E. Meio

- 30% a 37% (9-10 horas semanais), no 2.º CEB   »  Inglês + EF + E. Mus + Ciências + …

- 33% a 40% (11-12 horas semanais), no 3.º CEB »  Inglês + EF + Biol + F.Q + …

- Em 2021/22 começaremos com o 7.º Ano em termos experimentais



Diploma Dual

O Diploma Dual® oferece a possibilidade de obter dois
diplomas em simultâneo: o secundário do país de origem, de
maneira presencial, e o American High School Diploma, de
forma online.

Os alunos do 8.º ao 12.º ano, que aderirem ao protocolo, ao
cumprirem o programa nacional e obtidos os 6 créditos do
programa americano, serão duplamente certificados com o
Diploma Nacional e o American High School Diploma,
reconhecido em todos os Estados e em todas as universidades
do mundo.
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Science Starts at School

É um projeto inovador em que participam diversos

parceiros nacionais e internacionais e visa a aplicação do

método cientifico e o desenvolvimento das ciências

experimentais no ensino.

Com articulação vertical e horizontal das experiências a

realizar.

Aprende-se melhor fazendo.
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Ensino Básico

- 2 Fichas de Avaliação de Conhecimentos por período;

No 9.º ano realizar-se-ão também 2 minitestes às disciplinas
de Português e Matemática;

- Trabalhos individuais de preferência multidisciplinares.

Educação Física:
1.º, 2.º e 3.º Períodos: Trabalhos (de natureza 

multidisciplinar)

2. Momentos de Avaliação
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Matrizes de Fichas de Trabalho e Trabalhos
escritos individuais

• As matrizes devem ser entregues até uma semana antes 
da data calendarizada para as fichas de avaliação de 
conhecimentos.

• As orientações para o trabalho escrito individual devem 
ser entregues até 15 dias antes da data calendarizada 
para a entrega do mesmo.
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Calendarização dos trabalhos individuais – com 

apresentação oral (2.º e 3.º ciclos)

1.º PERÍODO
HISTÓRIA E 

GEOGRAFIA DE 
PORTUGAL

2.º PERÍODO CIÊNCIAS 
NATURAIS

2.º 
CICLO

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
(1.º, 2.º e 3.º PERÍODOS)
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Calendarização dos trabalhos individuais – com 

apresentação oral (2.º e 3.º ciclos)

1.º PERÍODO
CIÊNCIAS 

NATURAIS e
HISTÓRIA

2.º PERÍODO
FÍSICO-

QUÍMICA  e 
GEOGRAFIA

3.º 
CICLO

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
(1.º, 2.º e 3.º PERÍODOS)



Ensino Secundário

Disciplinas de exame (11.º e 12.º):
- dois minitestes;
- duas fichas de avaliação de conhecimentos;
- um trabalho escrito (que poderá ser validado oralmente);

Restantes disciplinas:
- duas fichas de avaliação de conhecimentos;
- um trabalho escrito (que poderá ser validado oralmente);
- um miniteste nas disciplinas de exame.

Educação Física:
- Avaliação de desempenho;
- 1 trabalho individual/grupo.
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3. Critérios de Avaliação 
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2.º e 3.º Ciclos Ensino Secundário

0 a 19,4% - Fraco 0 a 5 – Muito fraco

19,5 a 49,4% - Não Satisfaz 6 a 9 – Insuficiente

49,5 a 69,4% - Satisfaz 9 a 13 – Suficiente 

69,5 a 89,4 % - Bom 14 a 17 – Bom

89,5 a 100% - Muito Bom 18 a 20 – Muito Bom 

Nomenclatura a adotar nos momentos de avaliação:
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Avaliação dos 
Conhecimentos

Avaliação das 
Competências Atitudes e Valores

Fichas de Avaliação Trabalho Individual De acordo com os seguintes descritores: 
- estar atento/a;
- respeitar as orientações do professor;
- respeitar a intervenção dos pares;
- envolver-se nas tarefas escolares;
- revelar autonomia na realização das tarefas;
- evidenciar organização e rigor na concretização das 

tarefas;
- participar de forma crítica, reflexiva e criativa, tomando 

a iniciativa e sendo empreendedor; 
- demonstrar vontade em melhorar as suas competências 

(emocionais, cognitivas, motoras e sociais);
- respeitar as regras institucionais que permitem atuar em 

segurança, adotando comportamentos que promovam a 
saúde e o bem-estar, nas suas relações na sala/escola;

- utilizar de forma responsável materiais e equipamento.

60% 20%

20%

Critérios Gerais de Avaliação
2.º e 3.º ciclos



Critérios de Avaliação

Inglês (2.º e 3.º ciclos), Espanhol (2.º e 3.º ciclos) e 
Francês (3.º ciclo)
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Avaliação de Conhecimentos Atitudes e Valores

Fichas de 
Avaliação

Trabalho 
Escrito 

De acordo com os seguintes descritores:
- estar atento/a;
- respeitar as orientações do professor;
- respeitar a intervenção dos pares;
- envolver-se nas tarefas escolares;
- revelar autonomia na realização das tarefas;
- evidenciar organização e rigor na concretização das tarefas;
- participar de forma crítica, reflexiva e criativa, tomando a iniciativa e
sendo empreendedor;
- demonstrar vontade em melhorar as suas competências
(emocionais, cognitivas, motoras e sociais);
- respeitar as regras institucionais que permitem atuar em segurança,
adotando comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar,
nas suas relações na sala/escola;
- utilizar de forma responsável materiais e equipamento.

60%

20%

(10% componente 
escrita)

(10% componente 
oral)

20%
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Avaliação dos 
Conhecimentos

Avaliação das 
Competências Atitudes e Valores

Fichas de 
Avaliação Minitestes Trabalho Individual De acordo com os seguintes descritores:

- estar atento/a;
- respeitar as orientações do professor;
- respeitar a intervenção dos pares;
- envolver-se nas tarefas escolares;
- revelar autonomia na realização das tarefas;
- evidenciar organização e rigor na concretização das tarefas;
- participar de forma crítica, reflexiva e criativa, tomando a
iniciativa e sendo empreendedor;
- demonstrar vontade em melhorar as suas competências
(emocionais, cognitivas, motoras e sociais);
- respeitar as regras institucionais que permitem atuar em
segurança, adotando comportamentos que promovam a saúde
e o bem-estar, nas suas relações na sala/escola;
- utilizar de forma responsável materiais e equipamento.

50% 10% 20%

20%

Critérios Gerais de Avaliação 2.º e 3.º ciclos
Português e Matemática – 9.º ano



Educação Visual e Educação Tecnológica
2.º e 3.º ciclos

Conhecimentos 
Capacidades Atitudes 

Unidade Didática
De acordo com os seguintes descritores:
- estar atento/a;
- respeitar as orientações do professor;
- respeitar a intervenção dos pares;
- envolver-se nas tarefas escolares;
- revelar autonomia na realização das tarefas;
- evidenciar organização e rigor na concretização das tarefas;
- participar de forma crítica, reflexiva e criativa, tomando a iniciativa e sendo
empreendedor;
- demonstrar vontade em melhorar as suas competências (emocionais,
cognitivas, motoras e sociais);
- respeitar as regras institucionais que permitem atuar em segurança,
adotando comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar, nas suas
relações na sala/escola;
- utilizar de forma responsável materiais e equipamento.

75%

25%
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Educação Física
(2.º e 3.º ciclos)

Domínio
Cognitivo

Domínio 
Psicomotor Domínio de Atitudes e Valores

Trabalho Atividades
Físicas De acordo com os seguintes descritores:

- estar atento/a;
- respeitar as orientações do professor;
- respeitar a intervenção dos pares;
- envolver-se nas tarefas escolares;
- revelar autonomia na realização das tarefas;
- evidenciar organização e rigor na concretização das tarefas;
- participar de forma crítica, reflexiva e criativa, tomando a iniciativa
e sendo empreendedor;
- demonstrar vontade em melhorar as suas competências
(emocionais, cognitivas, motoras e sociais);
- respeitar as regras institucionais que permitem atuar em
segurança, adotando comportamentos que promovam a saúde e o
bem-estar, nas suas relações na sala/escola;
- utilizar de forma responsável materiais e equipamento.

15% 65%

20%
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Critérios de Avaliação
Tecnologias de Informação e Comunicação

(2.º e 3.º ciclos)
Conhecimentos  e 

Capacidades Atitudes

Ficha Prática de 
Avaliação de 

Conhecimentos

Trabalho 
desenvolvido 

nas aulas

De acordo com os seguintes descritores:
- estar atento/a;
- respeitar as orientações do professor;
- respeitar a intervenção dos pares;
- envolver-se nas tarefas escolares;
- revelar autonomia na realização das tarefas;
- evidenciar organização e rigor na concretização das tarefas;
- participar de forma crítica, reflexiva e criativa, tomando a iniciativa e
sendo empreendedor;
- demonstrar vontade em melhorar as suas competências (emocionais,
cognitivas, motoras e sociais);
- respeitar as regras institucionais que permitem atuar em segurança,
adotando comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar, nas
suas relações na sala/escola;
- utilizar de forma responsável materiais e equipamento.

40% 35%

75% 25%
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Trabalho Escrito: 

Os critérios são definidos pelos professores consoante a natureza 

do trabalho (ficha de trabalho de preparação para a Ficha de 

Avaliação de Conhecimentos ou Trabalho de Pesquisa)

Critérios da Apresentação Oral:

Linguagem adequada

Postura/Apresentação

Utilização correta dos recursos

Cumprimento das orientações

Fator de Validação:

Domínio dos conteúdos
26

Trabalhos individuais (2.º e 3.º ciclos)
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DIMENSÃO INDICADORES VALORAÇÃO
Saberes/
Competências
Nucleares

- Conhecimentos;
- Compreensão;
- Domínio de técnicas.

90%

60% (FAC)

30%
(Minitestes e 
trabalhos)

Português 12º Ano

40% (FAC)

25%
(Minitestes e trabalhos)

15%
(Trabalho escrito com 

exposição oral)

10%
(Testes de 

compreensão oral)

Critérios de Avaliação (Ensino Secundário)
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DIMENSÃO INDICADORES VALORAÇÃO

Atitudes
e Valores

De acordo com os seguintes descritores:
- estar atento/a;
- respeitar as orientações do professor;
- respeitar a intervenção dos pares;
- envolver-se nas tarefas escolares;
- revelar autonomia na realização das tarefas;
- evidenciar organização e rigor na concretização
das tarefas;
- participar de forma crítica, reflexiva e criativa,
tomando a iniciativa e sendo empreendedor;
- demonstrar vontade em melhorar as suas
competências (emocionais, cognitivas, motoras e
sociais);
- respeitar as regras institucionais que permitem
atuar em segurança, adotando comportamentos
que promovam a saúde e o bem-estar, nas suas
relações na sala/escola;
- utilizar de forma responsável materiais e
equipamento.

10%

Critérios de Avaliação (Ensino Secundário)
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DIMENSÃO INDICADORES VALORAÇÃO

Concetual/
Processual

- Atividades Físicas
Desportivas 55%

- Aptidão Física
(Fitnessgram)

15 %

- Conhecimentos
(Trabalho prático)

15 %

- Atitudes e Valores
(De acordo com as restantes
disciplinas)

15 %

Educação Física
Critérios de Avaliação (Ensino Secundário)

A classificação na disciplina de Educação Física é tida em conta
na média final do Ensino Secundário
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• Abertura do ano letivo 
• Dia Mundial da Música
• Corta-Mato Eitv
• Halloween
• Parlamento dos Jovens
• Prémio Infante D. Henrique
• Semana da Ciência e da Tecnologia
• Semana das Sensações
• Eco-Escolas
• Desporto Escolar

 Festa de Natal – 15 de dezembro (4.ª feira)
Carnaval – 25 de fevereiro (6.º feira)
 Festa de encerramento do ano letivo – 15 de junho (4.ª feira)

Atividades do PAA

4. Plano Anual de Atividades



 O Parlamento dos Jovens é organizado pela Assembleia da

República, em colaboração com outras entidades, com o

objetivo de promover a educação para a cidadania e o

interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade.

Culmina com a realização de duas Sessões Nacionais na AR,

preparadas ao longo do ano letivo, com participação de

Deputados, dedignados pela Comissão de Educação e

Ciência.

Projeto Parlamento dos Jovens
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http://www.eitv.pt/wp-content/uploads/2016/03/Parlamento-dos-Jovens-2016.gif
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O Prémio Infante D. Henrique é um programa internacional de
desenvolvimento pessoal e social para jovens.

O Prémio é um complemento à educação académica e visa a
certificação das competências pessoais com vista ao
reconhecimento pelas Universidades e Patronato e encontra-se
validado em 118 países.

Prémio Infante D. Henrique

http://www.premio-idh.pt/
http://www.casarealportuguesa.org/dynamicdata/premioinfantedhenrique.asp
http://www.torresvedras21.com/tv_sustentavel/noticias/3199
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 Na EITV este programa compreende quatro grupos de actividades:

 Serviço à Comunidade – Ações de voluntariado, apoio ao estudo,  
conservação do ambiente, etc.

 Talentos Pessoais – participação no projeto Parlamento dos Jovens,  
música, dança, teatro;

 Actividades Desportivas – natação, judo, futebol, voleibol, etc…

 Espírito de Aventura – expedições e explorações, sempre realizadas em  
grupo e sob orientação de um monitor.

 Ao participarem no Programa do Prémio os jovens têm acesso a três
medalhas:

 • Bronze, para maiores de 14 anos
 • Prata, para maiores de 16 anos
 • Ouro, para maiores de 17 anos.

Prémio Infante D. Henrique
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Pangea/EquaMat
Concurso Nacional de Matemática
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Desporto Escolar 



Discovery Clubs

 As atividades no âmbito dos Discovery Clubs terão início a partir de 

15 de setembro.
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https://www.facebook.com/EscolaInternacionaldeTorresVedras


Turma Diretora de Turma Dia/Hora

5.º Ano Alexandre Costa

alexandre.costa@eitv.pt

2.ª feira das 11h30 às 12h15

6.ª feira das 13h50 às 14h30

6.º Ano Dina Lourenço

dina.lourenco@eitv.pt

3.ª feira das 12h20 às 13h05

4.ª feira das 11h30 às 12h15
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5. Outros Assuntos 

Comunicação com os Encarregados de Educação

Atendimento Semanal – com marcação prévia

2.º CICLO



Turma Diretor(a) de Turma Dia/Hora

7.º Ano

A e B

François Bartolomeu

francois.bartolomeu@eitv.pt

2.ª feira das 12h20 às 13h05

3.ª feira das 15h30 às 16h15

4.ª feira das 13h50 às 14h30

5.ª feira das 15h30 às 16h15

8.º Ano Tiago Borges

tiago.borges@eitv.pt

2.ª feira das 09h00 às 09h45

6.ª feira das 12h20 às 13h05
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Comunicação com os Encarregados de Educação

Atendimento Semanal – com marcação prévia

3.º CICLO



Turma Diretor(a) de Turma Dia/Hora

9.º Ano

A e B

Paulo Mantas

paulo.mantas@eitv.pt

2.ª feira das 12h20 às 13h05

2.ª feira das 15h30 às 16h15

4.ª feira das 15h30 às 16h15

5.ª feira das 12h20 às 13h05
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Comunicação com os Encarregados de Educação

Atendimento Semanal – com marcação prévia

3.º CICLO



Turma Diretor(a) de Turma Dia/Hora
10.º Ano
(A/B/C)

Micael Martins

micael.martins@eitv.pt

2.ª feira das 15h30 às 16h15

3.ª feira das 12h20 às 13h05

11.º Ano
(A/B/C)

Tiago Gonçalves

tiago.goncalves@eitv.pt

3.ª feira das 13h50 às 14h35

4.ª feira das 14h35 às 15h20

12.º Ano
(A/B)

Diana de Frias

diana.frias@eitv.pt

3.ª feira das 9h45 às 10h30

4.ª feira das 10h45 às 11h30
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Comunicação com os Encarregados de Educação

Atendimento Semanal – com marcação prévia

ENSINO SECUNDÁRIO
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Sala de Estudo:

Horário:
2.ª a 6.ª feira

16h30 às 17h20
17h30 às 18h20

Coordenador: Professor Alexandre Costa

alexandre.costa@eitv.pt



Receção aos alunos - 14/09/2020 

 09h00 – 09h15 – Chegada dos alunos

 09h15 – 10h30 – Conversa com o Diretor de Turma na sala:

- Apresentação – alunos/DT;

- Regras da escola e sala de aula;

- Apresentação das medidas de contingência; 

- Informação sobre medidas a adotar em caso de emergência;

- Entrega dos manuais escolares;

 10h30 – 11h00 – Lanche/Recreio

 11h00 – 12h30 – Dinâmica de grupo;
- Percurso pela escola respeitando as medidas de segurança;

 12h30 – 14h00 – Almoço

 14h00 – 16h15 – Continuação das atividades;

 16h15 – Lanche.
42



Atendimento semanal – Diretores de ciclo

2.ª feiras das 14h35 às 16h15    

(com marcação prévia)

alexandre.costa@eitv.pt

diana.frias@eitv.pt

Sistemas de Informação e Comunicação

Página da escola: www.eitv.pt

Correio eletrónico:

geral@eitv.pt
43



13 de setembro de 2021

OBRIGADO PELA VOSSA
ATENÇÃO!

Bom AnoLetivo!
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