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de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Oeste Sul, 
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

24 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207973555 

 Aviso (extrato) n.º 8566/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 24/04/2014 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Patrícia João Mar-
tins dos Santos Serrano, concluiu com sucesso o período experimental, 
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Oeste Sul, 
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

24 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207971473 

 Aviso (extrato) n.º 8567/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 08/05/2014 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Sandra Sofia 
Bernardino da Costa, concluiu com sucesso o período experimental, na 
sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Oeste Sul, 
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

24 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207972429 

 Aviso (extrato) n.º 8568/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 08/05/2014 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Gonçalo José Neves 
Redondo concluiu com sucesso o período experimental, na sequência 
da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria de enfer-
meiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Oeste Sul, sendo 
o tempo de duração do período experimental contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

24 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207971781 

 Aviso (extrato) n.º 8569/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 08/05/2014 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Sara Filipa Marques 
Gomes de Oliveira Lopes, concluiu com sucesso o período experimental, 
na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na categoria 
de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES Oeste Sul, 
sendo o tempo de duração do período experimental contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

24 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207973417 

 Aviso (extrato) n.º 8570/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 24/04/2014 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 

n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Patrícia Andreia 
Bernardes Assunção Rodrigues, concluiu com sucesso o período experi-
mental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para desempenho de funções na 
categoria de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no ACES 
Oeste Sul, sendo o tempo de duração do período experimental contado 
para efeitos da atual carreira e categoria.

24 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207971384 

 Aviso (extrato) n.º 8571/2014
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 08/05/2014 e nos termos 

do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, torna -se público que Paula de Jesus Estrela Fialho Cordeiro 
concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para 
desempenho de funções na categoria de enfermeiro, da carreira especial de 
enfermagem, no ACES Oeste Sul, sendo o tempo de duração do período 
experimental contado para efeitos da atual carreira e categoria.

24 de junho de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo da ARS de 
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207971821 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 9633/2014
O calendário global de implementação das metas curriculares dos ensinos 

básico e secundário foi publicado no Despacho n.º 15971/2012, de 14 de 
dezembro, no Anexo I. Constata-se agora a necessidade de rever o ritmo de 
implementação das Metas Curriculares de algumas disciplinas, proporcio-
nando assim uma melhor planificação e organização do ensino, incluindo 
a produção de materiais didáticos adequados. A experiência recolhida no 
primeiro ano de implementação poderá vir a ser útil para uma aplicação 
mais consistente em anos posteriores em algumas disciplinas do 6.º ano de 
escolaridade, justificando-se assim uma alteração ao calendário definido 
inicialmente. Deste modo, torna-se necessário atualizar o calendário de im-
plementação das Metas Curriculares, de modo a consagrar o adiamento da 
implementação das Metas Curriculares relativas às disciplinas de Ciências 
Naturais e História e Geografia de Portugal do 6.º Ano de Escolaridade, ho-
mologadas pelo Despacho n.º 5122/2013, de 16 de abril e as relativas à dis-
ciplina de Inglês do 6.º ano de Escolaridade, homologadas pelo Despacho 
n.º 6651/2013, de 22 de maio. 

Assim, no desenvolvimento do previsto no n.º 3 do artigo 2.º e no 
n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, no que se 
refere ao papel de referência que as Metas Curriculares desempenham 
na determinação dos conhecimentos e capacidades essenciais a adquirir 
e a desenvolver pelos alunos de cada nível e de cada ciclo de ensino, 
determino o seguinte: 

1 — O presente diploma atualiza o calendário da implementação das 
Metas Curriculares das disciplinas constantes do Anexo I do Despacho 
n.º 15971/2012, de 14 de dezembro. 

2 — É adiada por um ano a aplicação obrigatória das Metas Curriculares 
das disciplinas de Ciências Naturais, Inglês e História e Geografia de Por-
tugal do 6.º Ano de Escolaridade, que ocorrerá no ano letivo de 2015-2016.

3 — As Metas Curriculares de uma dada disciplina são o referencial 
primordial da avaliação dos alunos a partir do ano escolar em que se 
tornem obrigatórias. 

16 de julho de 2014. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 
Paulo de Sousa Arrobas Crato.

207972194 

 Despacho n.º 9634/2014
Ao abrigo das disposições conjugadas do n.os 1 e 2 do artigo 8.º e do 

artigo 19.º da Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional, aprovada 
pelo Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, alterada pelos Decretos-
-Leis n.os 246/2012, de 13 de novembro, 29/2013, de 21 de fevereiro, 
60/2013, de 9 de maio, 119/2013, de 21 de agosto, e 20/2014, de 10 de 
fevereiro, do Decreto -Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, retificado 




