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Relatório intermédio de execução do Plano Anual de Atividades 

Ano letivo 2013/2014 (1º período) 

 

Introdução 
 

 

O presente relatório tem como referência o documento orientador do Plano Anual de 

Atividades, elaborado no início do ano letivo, e pretende fazer o ponto de situação das 

atividades desenvolvidas entre setembro e dezembro de 2013 (anexos 1 e 2). A informação 

que agora se apresenta tem por base os questionários preenchidos pelos organizadores das 

atividades (anexos 3 e 4). 

A análise focalizou-se nas seguintes áreas:  

 Cumprimento das atividades propostas 

 Proponentes e destinatários das atividades 

 Categorização das atividades realizadas 

 Concretização das metas e objetivos previstos no Projeto Educativo 

 Concretização das aprendizagens 

 Interesse demonstrado pelos participantes 

 Pontos fortes e fracos das atividades 

Com este documento pretendemos não apenas fazer o ponto de situação das atividades 

desenvolvidas no Agrupamento ao longo do primeiro período, mas também tirar algumas 

conclusões sobre a prossecução das metas e objetivos previstos no Projeto Educativo e 

reforçados no Contrato de Autonomia, bem como sobre o grau de execução do Plano de Anual 

e sobre os aspetos mais positivos e negativos que até ao momento foram salientados. Com 

esta reflexão consideramos que estaremos a criar espaço, meios e estratégias para 

melhorarmos ou consolidarmos a organização e concretização das atividades futuras. 

Optou-se ainda por anexar a este documento, os dados recolhidos das diversas estruturas de 

orientação educativa. Assim, é apresentada uma síntese das ações efetuadas pelas seguintes 

coordenações: 

 Núcleo de Desenvolvimento Educativo e Clubes Pedagógicos (anexo 5), 

 Biblioteca Escolar (anexo 6), 

 Serviços Especializados de Apoio Educativo (anexo 7), 

 Gabinete de Apoio ao Aluno (anexo 8), 
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 coordenação pedagógica do 1º ciclo (anexo 9),  

 coordenação pedagógica do 2º ciclo (anexo 10),  

 coordenação pedagógica do 3º ciclo (anexo 11),  

 coordenação pedagógica do Secundário (anexo 12),  

 coordenação pedagógica do CEF e ensino profissional (anexo 13),  

 departamento do pré-escolar (anexo 14),  

 departamento do 1º ciclo (anexo 15), 

 departamento de Ciências Sociais e Humanas (anexo 16), 

 departamento de Matemática (anexo 17), 

 departamento de Línguas (anexo 18), 

 departamento de Ciências Experimentais (anexo 19), 

 departamento de Expressões (anexo 20). 
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Cumprimento das atividades propostas 
 

 

Para o primeiro período estavam previstas 40 atividades tendo sido realizadas 35, o que 

corresponde a uma percentagem de concretização que ronda os 90%. Houve 4 atividades que 

foram adiadas para o segundo ou terceiro períodos: 

 Workshop de pinturas faciais, modelagem de balões e outras artes; 

 Atividade de animação no âmbito das pinturas faciais, modelagem de balões e outras 

artes; 

 Visita de estudo À FIBO e POLO; 

 Caminhada pela mata (Almofrela). 

 Uma das atividades não foi realizada por motivos externos à coordenação (Figura 1). 

Atividade prevista Motivo da não realização 

(50) Jantar de Natal  
Razões financeiras/falta de verbas, 

atraso da receção dos Equipamentos, 
utensílios e fardas dos alunos  

Figura 1 – Atividade prevista no Plano Anual de Atividades e não realizada  

No anexo 1 encontra-se a avaliação da execução de cada uma das atividades previstas para o 

primeiro período, tendo sido atualizados os dados face ao inicialmente planificado e ao que 

efetivamente foi realizado.  
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Proponentes e destinatários das atividades 
 

 

 

O Gráfico 1 dá-nos conta dos departamentos e serviços responsáveis pela organização e 

conclusão de atividades durante o primeiro período. Através desta análise é possível constatar 

que 16 atividades (correspondendo a 40% do total das atividades realizadas) foram da 

responsabilidade de clubes e projetos.  

 

Gráfico 1. Responsáveis pelas atividades (em %) 

Há ainda a realçar que foram efetuadas outras atividades ao longo do primeiro período. No 

entanto, dado que ainda não estão concluídas e terão continuidade nos períodos posteriores, 

as referidas atividades não constam do gráfico anteriormente apresentado.  

No que respeita aos destinatários das atividades, salienta-se o facto de várias atividades terem 

tido em vista, simultaneamente, diferentes tipos de destinatários. Algumas das atividades 

tiveram como público-alvo a totalidade dos elementos da comunidade escolar, enquanto 

outras, pelas suas características, visavam populações mais pequenas. Praticamente todas as 

atividades (exceto uma) incluíram alunos, seguindo-se as atividades destinadas aos 

professores (Gráfico 2).  
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Gráfico 2. Público-alvo das atividades concluídas no 1º período (em %) 

Das atividades efetuadas não houve recolha de informação sobre o número de participantes 

em 52% dos casos e, nos restantes casos, nem todos os responsáveis pelas avaliações 

identificaram de forma objetiva o número total de envolvidos.  

Do total de atividades destinadas aos alunos, a Sala do Terror (Halloween) foi aquela que 

envolveu maior número de participantes (cerca de 800 alunos). Seguiu-se a Feira do Livro a 

abranger aproximadamente 630 discentes. O encontro com a escritora Manuela Mota Ribeiro, 

Novembro solidário, a Festa e o Concerto de Natal, a comemoração de dias importantes para a 

Saúde Escolar e o Corta-Mato envolveram mais de 200 alunos. 

Quanto aos Encarregados de Educação, houve quatro atividades a contabilizarem o número de 

participantes: a Feira do Livro (cerca de 60), a receção aos alunos e pais (31 no Jardim de 

Infância), o concurso de postais de Natal em materiais reciclados (30) e a saída noturna 

Lontrinhas – à descoberta do ecossistema ribeirinho (2).  

Os professores foram envolvidos em 19 atividades. As atividades que contabilizaram maior 

número de docentes foram a Sala do Terror (35 professores), a formação sobre avaliação 

interna e melhoria de desempenhos no Agrupamento (23 professores) e a Feira do Livro (22 

professores/educadores). Finalmente, houve 12 atividades que contaram com a 

colaboração/envolvimento do pessoal não docente, sendo que Novembro solidário, a Feira do 

Livro e a Sala do Terror foram aquelas que tiveram maior participação (entre 8 e 11 

envolvidos). 
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Categorização das atividades realizadas 
 

 

 

Quanto ao tipo de atividades que foram dinamizadas durante o primeiro período, 24% 

estiveram ligadas à comemoração de efemérides, dias ou festas tradicionais (10 atividades). 

Seguiram-se as atividades artísticas, musicais ou representativas (9 atividades), as 

conferências, palestras e atividades formativas (5 atividades), as visitas de estudo e saídas de 

campo (4 atividades) e os concursos (4 atividades).  

No Gráfico 3 encontramos as atividades organizadas por categorias, sendo os dados 

apresentados em percentagem. 

 

Gráfico 3. Tipo de atividades realizadas durante o 1º período (em percentagem) 
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Concretização das metas e objetivos do Projeto Educativo 
 

 

 

Tendo em conta as quatro metas e os objetivos delineados no Projeto Educativo do 

Agrupamento, verificou-se que cerca de metade das atividades tiveram em vista a promoção 

da cidadania ativa dos alunos, aumentando em 5% o número de alunos no Quadro de Mérito 

do Agrupamento (B.3), bem como contribuir para o sucesso educativo, dentro e fora da sala de 

aula, através de uma escola de qualidade (C.2). Em contrapartida, a avaliação (…), de uma 

forma sistematizada, dos resultados (internos e/ou externos) dos alunos e das práticas 

desenvolvidas no Agrupamento (A.2) e o aumento, pelo menos em 15%, do número de horas 

de oferta de formação aos diferentes elementos da comunidade educativa (B.2) foram as 

metas menos referidas nas avaliações das atividades já concluídas. Há ainda a realçar que 68% 

das atividades visaram contribuir para mais do que uma meta do Projeto Educativo.  

O Gráfico 4 apresenta-nos as atividades realizadas entre setembro e dezembro/2013, tendo 

por base cada uma das metas previstas no Projeto Educativo do Agrupamento (os valores são 

apresentados em percentagem). 

 

Gráfico 4. Atividades inseridas nas linhas orientadoras do Projeto Educativo (em percentagem) 
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Quanto à avaliação da concretização das metas e objetivos previstos no Projeto Educativo, é 

de salientar que apenas 2 professores consideraram que as expectativas foram alcançadas de 

forma moderada. Todos os restantes professores avaliaram nos níveis 4 e 5 esta concretização, 

sendo que cerca de um terço dos docentes referiu que as expectativas foram excedidas 

(Gráfico 5). A média de avaliação neste parâmetro situou-se em 4.2, numa escala de 1 a 5.  

 

Gráfico 5. Avaliação atribuída quanto à prossecução das metas e objetivos do Projeto 
Educativo 
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Concretização das aprendizagens 
 

 

 

A avaliação das atividades solicitava informação sobre o nível de concretização das 

aprendizagens. Neste sentido, na quase totalidade de atividades é apontado que as 

expectativas foram alcançadas em níveis superiores ao esperado (Gráfico 6). A média de 

avaliação neste parâmetro situou-se em 4.2, numa escala de 1 a 5. 

 

Gráfico 6. Avaliação global da atividade quanto à concretização das aprendizagens 
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Interesse demonstrado pelos participantes 
 

 

Analisados os questionários sob o ponto de vista do interesse que as atividades despertaram 

nos participantes, 90% dos professores avaliou-o nos parâmetros mais elevados, considerando 

em quase 60% dos casos que as expetativas tinham sido excedidas (Gráfico 7). A média de 

avaliação neste parâmetro situou-se em 4.5, numa escala de 1 a 5. 

 
Gráfico 7. Avaliação global da atividade quanto ao interesse despertado nos participantes 
(perceção dos professores) 

Cerca de metade dos docentes (48%) recolheu a opinião dos participantes nas atividades. 

Quanto aos instrumentos de recolha de dados utilizados, a grande maioria (90%) fê-lo de 

modo informal, através da interação oral. Só em três atividades foi aplicado um questionário 

ou uma grelha/notas de observação. A média da avaliação global dos participantes é de 4.5, 

numa escala de 1 a 5 (Gráfico 8).  

 
Gráfico 8. Avaliação global da atividade pelos participantes 
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Pontos fortes e fracos das atividades 

 

 

É de salientar que todos os professores realçaram pelo menos um aspeto positivo nas 

atividades realizadas. Em contrapartida, em quase metade das atividades não foram registados 

pontos fracos. Em relação aos pontos fortes, foram vários os aspetos referidos (anexo 2). 

Destaca-se, por exemplo: 

 A prossecução dos objetivos inicialmente delineados. 

 O empenho e envolvimento dos alunos em grande parte das atividades desenvolvidas 

(em situações esporádicas é também relevado o papel dos encarregados de 

educação). 

 O espírito de equipa e trabalho, a partilha e articulação/interdisciplinaridade 

estabelecidas entre diferentes professores, níveis de ensino, grupos 

disciplinares/departamentos, clubes/projetos e serviços (como a biblioteca escolar). 

 A articulação estabelecida entre professores e turmas das diferentes escolas (Jardim 

de Infância, Centro Escolar e Escola Básica e Secundária) que compõem o 

Agrupamento. 

 O desenvolvimento de atividades propiciadoras da inclusão e integração social. 

 A troca de saberes/experiências entre diferentes gerações e, por outro lado, a partilha 

efetuada entre alunos de níveis de escolaridade distintos, nomeadamente no trabalho 

desenvolvido por alunos mais velhos junto dos mais novos. 

 A aplicação de uma metodologia assente no saber-fazer, em atividades práticas e na 

articulação do currículo com o meio local. 

 A criação de situações de ensino-aprendizagem não formais. 

 Os momentos lúdico-educativos proporcionados pelas atividades. 

 A valorização de comportamentos e estilos de vida saudáveis, quer seja a nível do 

ambiente e da reciclagem, como também da saúde individual e do grupo, bem como 

de valores e princípios fundamentais a uma cidadania ativa e consciente. 

 O desenvolvimento de diferentes literacias, nomeadamente da leitura, escrita e da 

informação. 

 A qualidade dos trabalhos/atuações desenvolvidos pelos alunos no âmbito das 

atividades. 

 As parcerias estabelecidas com entidades locais ou mesmo nacionais. 

É de salientar que praticamente todos os professores (à exceção de dois) consideraram que as 

atividades avaliadas deveriam ter continuidade no próximo ano letivo.  
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Já no que respeita aos pontos fracos, podem referir-se os seguintes: 

 Fraca participação e envolvimento dos alunos e/ou encarregados de educação em 

algumas das atividades. 

 Necessidade de se proceder a ajustes temporais decorrentes de condições externas 

ou, por outro lado, o pouco tempo disponível para a concretização das atividades. 

 Dificuldades ligadas à organização das atividades, motivadas por uma adesão dos 

alunos acima do expectável ou fruto das condições impostas por outras entidades 

envolvidas na organização das atividades.  

No anexo 2 é feito o levantamento exaustivo dos aspetos positivos e negativos de cada uma 

das atividades. Pode ainda consultar-se o público-alvo e a avaliação global de todas as 

atividades concluídas no primeiro período.  
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Conclusão 
 

 

Apesar do ligeiro decréscimo de atividades relativamente a igual período do ano letivo 

2012/20131, verificamos que continua a existir uma forte dinâmica da comunidade em torno 

do Plano Anual de Atividades.  

De uma forma geral, realçam-se os seguintes aspetos positivos: 

 A taxa de execução das atividades rondou os 90%, valor ligeiramente superior aos 87% 

do ano letivo transato. 

 A maioria das atividades foram concretizadas de acordo com o previsto, dando 

cumprimento aos objetivos propostos e, em alguns casos, excedendo mesmo as 

expetativas iniciais. 

 87% das atividades foram organizadas/dinamizadas por mais do que um docente.  

  A avaliação global das atividades situa-se em parâmetros próximos da excelência: 

numa escala de 1 a 5, as avaliações situam-se entre 4.2 (para a prossecução das metas 

e objetivos previstos no Projeto Educativo e concretização das aprendizagens) e 4.5 

(para o interesse demonstrado pelos participantes). 

 A avaliação global das atividades realizada pelos alunos é também muito positiva 

(média 4.5, numa escala de 1 a 5). 

 A uniformização de um modelo de ficha de avaliação das atividades utilizando uma 

tecnologia online (Google Drive) possibilitou melhorar o tratamento estatístico da 

informação recolhida junto dos professores. 

Em relação a aspetos a melhorar relevam-se os seguintes: 

 Algumas atividades foram alvo de mais do que uma avaliação, efetuadas por 

diferentes intervenientes, sendo necessário um esforço adicional para que a mesma 

atividade seja avaliada apenas uma vez, pela equipa organizadora. 

 O facto de se ter aprovado uma nova grelha de avaliação de atividades, distinta da 

anterior, provocou, em situações esporádicas, ligeiros atrasos no preenchimento das 

referidas avaliações.  

 Torna-se necessário continuar a insistir no preenchimento completo do questionário 

adotado, para que se consiga cada vez mais aumentar a quantidade de dados obtidos 

e, desta forma, continuar a melhorar o rigor de análise do Plano Anual de Atividades.  

                                                           
1
 No primeiro período de 2012/2013 foram entregues 44 relatórios de avaliação referentes a atividades 

constantes no Plano Anual e 2 relatórios respeitantes a atividades que inicialmente não constavam do 
mesmo. 
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Anexo 1. Avaliação da execução do Plano Anual de Atividades (1º período) 

N
º 

at
iv

id
ad

e 

Projeto 
Educativo 

Atividades / Projetos 
Data da 

realização 
Organização/Colaboração 

Público-alvo e nº de 
participantes 

Avaliação da 
execução 

1 

* pré-escolar: 
D.1 
 
* 1º ciclo: 
B.3 
D.1 
D.2 
 

Receção aos alunos, pais e 
encarregados de educação 

16 de setembro  

Responsável: Conselho de docentes 
do 1º ciclo (professoras Fátima 
Bessa e Laura Maria Laura) e 
educadoras do pré-escolar  
 
Colaboração: Assistentes 
operacionais 

Crianças do pré-escolar (33), 
alunos do 1º ciclo, 
encarregados de 

educação/Pais (31 no pré-
escolar), Docentes e 

educadoras de infância (2), 
Pessoal não docente (2 no pré-

escolar) 

Concluída e 
avaliada 

2 
A.1. 
C.2 

Dia Mundial da Alimentação 
(visualização de filme, atividades culinárias) 

16 de outubro 

Responsável: educadora Maria 
Manuela Freitas (grupo 100) 
Colaboração: educadora Teresa 
Pinhel (grupo 100) 

Crianças do pré-escolar (33), 
educadoras (2), assistentes 

operacionais (2) 

Concluída e 
avaliada 

3 

A.1 (1, 2, 3) 
B.1 (2, 3) 
B.4 
C.1 (1) 
D.2 (1) 

Sala do Terror – Halloween 
(recriação do ambiente temático do 
Halloween, em formato de sala de diversões 
e serviço de miniaturas gastronómicas) 

31 de outubro 

Responsável: Técnica especializada 
Catarina Nadais 
 
Colaboração: Formador técnico 
Fernando Teles; professores de 
Inglês 

Alunos (800), docentes (35) e 
assistentes operacionais (8) 

Concluída e 
avaliada 

4 
B.3 (5) 
C.1 (6) 
D.1 (6) 

Halloween  
(concurso de abóboras) 

31 de outubro 
Responsável: professoras de Língua 
Inglesa do 3º ciclo e secundário 

Alunos do 2º e 3º ciclos 
Concluída e 

avaliada 

5 

A.1 (5) 
B.1 (2, 3) 
C.1 (2, 6) 
C.2 

Mês Internacional da Biblioteca 
Escolar: “Uma porta para a vida” - À 
descoberta da biblioteca  
(apresentação das áreas de funcionamento 
da biblioteca aos alunos, utilização do 
catálogo, peddypaper, oferta de livros à 
biblioteca)  

outubro  
(a oferta dos livros 
ocorreu na última 
semana de aulas 

de dezembro) 

Responsável: Equipa da Biblioteca 
Escolar (professoras Hermínia 
Marques, Helena Reis, Alice Cabral) 
Colaboração: professoras Lurdes 
Correia, Fátima Macedo, Carla, 
Cândida Inês e Filomena, 
professoras de Português (Alice 
Cabral e Júlia) 

 
Alunos do 1º ciclo (3º e 4º 

anos) e 5º ano (envolvidos 137 
alunos e 9 professores) 

Concluída e 
avaliada 
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N
º 

at
iv

id
ad

e 

Projeto 
Educativo 

Atividades / Projetos 
Data da 

realização 
Organização/Colaboração 

Público-alvo e nº de 
participantes 

Avaliação da 
execução 

6 D.1. Visita a uma vindima / desfolhada 25 de outubro 

Responsável: educadora Maria 
Manuela Freitas (grupo 100) 
 
Colaboração: educadora Teresa 
Pinhel (grupo 100) 

Crianças do pré-escolar (33), 
educadoras (2), assistentes 

operacionais (2) 

Concluída e 
avaliada 

7 

A.1 (2) 
B.1 (2, 3) 
B.3 (2, 7) 
C.1 (1) 

Workshop de pinturas faciais, 
modelagem de balões e outras artes 

outubro/novembro 
Responsável: técnica especializada 
Catarina Nadais 

Alunos do 11º PB e 12º PA 
Atividade adiada 
(falta de verbas 

do POPH) 

8 
B.1 (2) 
C.1 (3, 6) 
D.1 (5) 

Visita ao Museu Municipal (Núcleo de 
Arqueologia) 

 5 e 7 de 
novembro (10º 
ano) 

 3 de outubro (7º 
B) 

Responsável: professores Nuno 
Ramos e Hermínia Marques (grupo 
de História) 

Alunos do 10º C, 10º D e 7º B 
(85 alunos) 

Concluída e 
avaliada 

9 D.1 (1, 4) 

Feira do Outono 
(exposição/venda de produtos relacionados 
com a época) 

8 de novembro 

Responsável: educadora Maria 
Manuela Freitas (grupo 100) 
 
Colaboração: educadoras Teresa 
Pinhel e Dulce Maria Cardoso (grupo 
100) 

Crianças do pré-escolar (35), 
encarregados de educação e 
assistentes operacionais (2) 

Concluída e 
avaliada 

10 

pré-escolar: 
B.3 
 
1º ciclo: 
D.1 

Dia de S. Martinho 
(magusto; exploração de histórias, lendas e 
músicas associadas à data) 

11 de novembro 

Responsável: educadora Maria 
Manuela Freitas (grupo 100), 
professores do 3º ano de 
escolaridade (grupo 110) 
 
Colaboração: educadoras Teresa 
Pinhel e Dulce Maria Cardoso (grupo 
100), restantes professores do 1º 
ciclo  

Crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º ciclo 

Concluída e 
avaliada 
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N
º 

at
iv

id
ad

e 

Projeto 
Educativo 

Atividades / Projetos 
Data da 

realização 
Organização/Colaboração 

Público-alvo e nº de 
participantes 

Avaliação da 
execução 

11 

A.1 (1, 2, 3) 
B.1 (2, 3) 
B.3 (2, 6,7) 
C.1 (1) 
D.1 (6, 7) 
D.2 (1) 

Atividade de animação no âmbito das 
pinturas faciais, modelagem de balões 
e outras artes 

11 de novembro 

Responsável: técnica especializada 
Catarina Nadais 
Colaboração: professor Helder Lemos 
(grupo 110); alunos dos cursos 
profissionais de Turismo e Turismo 
Ambiental e Rural 

Alunos do 1º ciclo 
Atividade adiada 
(falta de verbas 

do POPH) 

12 

A.1 (1, 2, 3) 
B.1  
B.3 (2, 4, 6, 7)  
C.2  

Magusto Lontrinhas 15 de novembro 

Responsável: Luís Geada, Helena Reis, 
Cristina Carvalho, Cândida Inês, 
Filomena Fonseca, Eduardo Teixeira, 
Marco Sousa e Fernando Vieira 
Colaboração: Clube As Lontrinhas do rio 
Ovil e O Chapinho 

Alunos do 4º ano, 6º C, 6º D, 
10º PA, 11º PB, 12º PA, 12º PC 

Concluída e 
avaliada 

13 

A.1 (1, 2, 3)  
B.3 (4, 6) 
C.1.4  
D.1 

Saída noturna Lontrinhas – à 
descoberta do ecossistema ribeirinho 
(observação e identificação de anfíbios e 
aves noturnas e do mundo dos cogumelos) 

15 e 16 de 
novembro 

Responsável: Luís Geada, Helena Reis, 
Cristina Carvalho, Cândida Inês, 
Filomena Fonseca, Eduardo Teixeira e 
Fernando Vieira 
Colaboração: Clube As Lontrinhas do rio 
Ovil e O Chapinho 

Alunos do 6º C, 6º D, 11º PB, 
12º PA, 12º PC (26 alunos), 2 
professores e 2 assistentes 

operacionais 

Concluída e 
avaliada 

14 
B.1. 
B.3 (5) 
C.2 

Visita de estudo à Semana Aberta da 
Ciência e Tecnologia da Universidade 
de Aveiro 

21 de novembro 

Responsável: professor Sérgio Paulo 
Rodrigues (grupo 510) 
Colaboração: professores Lino 
Laranjinha e Ana Maria Pedroso (grupo 
510) e Maria Manuel Gomes e Carla 
Pinto (grupo 520) 

Alunos do 10º A, 10º B, 11º A, 
11º B, 11º C (107 alunos) e 6 

professores 

Concluída e 
avaliada 

15 C.2 

Dia Mundial da Filosofia – Semana da 
Filosofia 
 Por onde anda a Filosofia? E o filósofo? 

(exposição de cartazes com imagens de 
filósofos e frases da sua autoria; marcadores 
de livros) 

 Que filosofia toca a tua vida? 

(reinterpretação de músicas do universo 
musical da pop recente) 

 Saborear pensamentos (rolinhos com 
pensamentos filosóficos e um doce) 

19 a 22 de 
novembro 

Responsável: professoras Isabel 
Felício e Alexandra Carneiro (grupo 
de Filosofia) 

Alunos do 10º A, 10º B, 10º C, 
10º D, 11º A, 11º B, 11º C, 11º 

D 

Concluída e 
avaliada 



Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil 
 

19 
 

 

N
º 

at
iv

id
ad

e 

Projeto 
Educativo 

Atividades / Projetos 
Data da 

realização 
Organização/Colaboração 

Público-alvo e nº de 
participantes 

Avaliação da 
execução 

16 
B.3 (4, 6) 
C.2 

Comemoração do dia da Floresta 
Autóctone – Visitas de estudo ao 
Carvalhal de Ovil (Reixela) 

20 de novembro 

Responsável: professor Emídio 
Oliveira 
Colaboração: Câmara Municipal de 
Baião (Eng. José Manuel Ribeiro – 
Gabinete Florestal) 

Alunos do 7º C (16) e 1 
professor 

Concluída e 
avaliada 

17 

A.1 (1, 2, 5) 
B.1 (3) 
B.3 
C.1 (5, 7) 

Uma leitura com… Encontro com a 
escritora Manuela Mota Ribeiro  
(exploração da obra “Kiko, o dentinho de 
leite”) 

27 de novembro 
(atividades 

desenvolvidas ao 
longo do mês de 

novembro) 

Responsável: Equipa da Biblioteca 
Escolar (professora Hermínia Marques) e 
PES (professora Manuela Marques) 
Colaboração: professores titulares de 
turma do 1º, 2º e 3º anos e educadoras 
de infância, escritora/médica Manuela 
Mota Ribeiro 

 
Crianças do pré-escolar e 

alunos do 1º, 2º e 3º anos (206 
alunos e 13 professores) 

Concluída e 
avaliada 

18 
A.1 (2) 
B.3 
D.1 

Novembro solidário 
(partilha geracional de saberes entre os 
alunos do 1º ciclo e instituições: Centro de 
Dia da OBER e Lar da Santa Casa da 
Misericórdia) 

22 de novembro a 
6 de dezembro 

Responsável: professoras Cândida 
Inês Miranda e Maria Filomena 
Fonseca 
Colaboração: Todos os professores 
do 1º ciclo, elementos da OBER e 
Santa Casa da Misericórdia 

Alunos do 1º ciclo (213), 
professores (11) e pessoal não 

docente (11) 

Concluída e 
avaliada 

19 
A.1 (2, 3) 
B.4 (1) 

Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência 
(comunicação de uma jovem cega, 
visualização de filme em linguagem gestual) 

3 de dezembro 

Responsável: Docentes de Educação 
Especial (Ivete Moutinho, Manuela 
Vasconcelos, Alice Costa, Carla 
Cunha, Vasco Cardoso) 
Colaboração: Assistentes 
operacionais da UEE, convidada 

Alunos do 5º A, 5º D, 6º A, 6º 
B, 6º C, 6º D 

Concluída e 
avaliada 

20 

A.1 (5) 
B.1 (3) 
B.3 (4) 
C.2 
D.1 (2) 

Feira do Livro 

 3 a 5 de 

dezembro 

(escola-sede) 

 12 de dezembro 

(Jardim de 

Infância) 

Responsável: Equipa da Biblioteca 
 
Colaboração: professores do 1º 
ciclo, educadoras de infância, outros 
professores do Agrupamento, 
Papelaria Sandra 

Comunidade educativa 
(foram contabilizados cerca de 

630 alunos, 22 professores / 
educadores, 60 pais, cerca de 10 

elementos do pessoal não 
docente, para além de outros 

alunos e professores que visitaram 
autonomamente a biblioteca) 

Concluída e 
avaliada 
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N
º 

at
iv

id
ad

e 

Projeto 
Educativo 

Atividades / Projetos 
Data da 

realização 
Organização/Colaboração 

Público-alvo e nº de 
participantes 

Avaliação da 
execução 

21 
B.1 (3) 
B.3 (5) 

Presépio Químico 
(construção de um presépio com materiais 
de laboratório e produtos químicos) 

De 9 de dezembro 

a 7 de janeiro 
Responsável: professora Ana 
Pedroso (grupo 510) 

Alunos do 9º A, 9º B e 10º B, 
comunidade escolar (74 alunos 

diretamente envolvidos e os 
visitantes não contabilizados) 

Concluída e 
avaliada 

22 D.2 

Desfile de cartazes no Dia da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e projeção de vídeos alusivos 
ao tema 

10 de dezembro 

Responsável: Oficina dos Direitos 
Humanos - professores Isabel Felício 
(Filosofia), Aureliano Silva (EMRC) e 
Arménio Machado (EMRC); 
professoras Cecília Torres, Isabel 
Teixeira e Maria do Céu Pereira 
(Línguas) 

Alunos do 10º A, 10º B, 10º C, 
10º D, 11º A, 11º B, 11º C, 11º 

D 

Concluída e 
avaliada 

23 
B.3 (1, 4, 6) 
D.1 (2, 6) 

Construção da árvore de Natal dos 
direitos humanos  
(Dia da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos) 

10 a 14 de 

dezembro 

Responsável: Oficina dos Direitos 
Humanos - professores Isabel Felício 
(Filosofia), Aureliano Silva (EMRC) e 
Arménio Machado (EMRC) 
 
Colaboração: professoras Cecília 
Torres, Isabel Teixeira e Maria do 
Céu Pereira (Línguas) 

Alunos da Oficina dos Direitos 
Humanos e de EMRC; toda a 
comunidade educativa, em 

geral 

Concluída e 
avaliada 

24 

A.1 (2, 3) 
B.1 (2, 3) 
B.3 (5, 7) 
B.4 (1) 
C.1 (7) 
D.1 (1, 4) 
D.2 (1) 

Festa de Natal 
(representações, lanche e prendas; 
visualização de filmes, realização de 
trabalhos, danças, músicas e dramatizações 
relacionadas com a época) 

* 1º ciclo: 17 de 

dezembro 

* pré-escolar: 23 

de dezembro 

Responsável: educadora Maria 
Manuela Freitas (grupo 100), 
professores Helder Lemos, Carminda 
Azevedo e Pedro Miranda (grupo 
110)  
 
Colaboração: educadora Teresa 
Pinhel e Dulce Maria Cardoso (grupo 
100), restantes professores do 1º 
ciclo 

Crianças do pré-escolar (35) e 
respetivos pais/famílias, 

educadoras (3), pessoal não 
docente (4)  

 
Alunos do 1º ciclo (215), 

professores (15) e pessoal não 
docente (4) 

Concluída e 
avaliada 
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º 
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Educativo 

Atividades / Projetos 
Data da 

realização 
Organização/Colaboração 

Público-alvo e nº de 
participantes 

Avaliação da 
execução 

25 C.2 

Concurso de mesas de Natal 
(lanche-concurso-convívio com a temática 
natalícia; cada turma recria uma mesa de 
Natal) 

17 de dezembro 

Responsável: formadores técnicos 
Pedro Esteves e Catarina Nadais 
 
Colaboração: formador técnico 
Fernando Teles 

Professores e Funcionários do 
Agrupamento; Alunos do curso 
profissional de Restaurante e 

Bar, Turismo, Turismo 
Ambiental e Rural 

Concluída e 
avaliada 

26 

A.1 (2) 
B.1 (3) 
B.3 (4, 5, 6, 7) 
C.2 
D.1 (6) 

Concurso de postais de Natal em 
materiais reciclados 

17 de dezembro 
Responsável: professores Emídio 
Oliveira (Eco-Escolas) e Helena Reis 
(Educação Visual) 

Alunos do 5º A, 5º B, 6º B, 6º 
C, 6º D (130) e Encarregados 

de Educação (30) 

Concluída e 
avaliada 

27 

A.2 
B.1 (3) 
B.2 
B.3 (4, 5, 6, 7) 
C.2 
D.1 (4, 5, 6) 
D.2 (1) 

Hastear do Galardão Eco-Escolas – 
Bandeira Verde 2012 

17 de dezembro 

Responsável: professor Emídio 
Oliveira (Eco-Escolas) 
Colaboração: Clube de Música 
(professor José Agostinho Queirós) e 
Programa Eco-Escolas – ABAE 
(Associação Bandeira Azul da 
Europa) 

Alunos do 6º C, 6º D e 9º A (25) 
e outros alunos e professores 

Concluída e 
avaliada 

28 

B.1 
B.2 
B.4 
C.1 
C.2 
D.1 

Peça de Teatro (Natal) 17 de dezembro 
Responsável: Professora Magda 
Laranjo (Clube de Teatro) 

Alunos da Turma I, 5º B, 5º C, 
6º A, 6º C, 6º D e 7º B (17 

alunos) 

Concluída e 
avaliada 

29 
A.1 (1, 2) 
C.1 (1, 2, 3, 6) 
C.2 

Visita de estudo À FIBO e POLO 
(fábricas de lentes oftálmicas acrílicas e 
minerais) 

1º período 
(data a definir) 

Responsável: professor Marco Sousa Alunos do 10º PA Atividade adiada 

30 
A.1 (1, 2) 
C.1 (1, 2, 3, 6) 
C.2 

Caminhada pela mata (Almofrela) 
(caminhada pelas matas do concelho para 
conhecer a biodiversidade de Baião) 

1º período 
(data a definir) 

Responsável: professores Marco 
Sousa e Nuno Ramos 
 
Colaboração: Clube da Proteção Civil 

Alunos do 10º PA Atividade adiada 
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N
º 
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Projeto 
Educativo 

Atividades / Projetos 
Data da 

realização 
Organização/Colaboração 

Público-alvo e nº de 
participantes 

Avaliação da 
execução 

50 
C.1 (2) 
C.2 
D.1 (7) 

Jantar de Natal 
(jantar temático) 

dezembro 
(data a definir) 

Responsável: formador técnico João 
Cardoso 
Colaboração: formador técnico 
Fernando Teles e Pedro Esteves 

Professores e funcionários do 
Agrupamento; Alunos do curso 

profissional e CEF de 
Restaurante e Bar 

Não realizada  
(razões 

financeiras/falta 
de verbas) 

93 

A.1  
B.4 
C.2 
D.1 
D.2 

Comemoração de dias importantes 
para a Saúde Escolar: 

a) Dia Mundial da Alimentação   

 
16 de outubro 

Responsável: professora Manuela 
Marques (PESES) 
Colaboração: Equipa PESES 
(professores Jorge Pinheiro, 
Hermínia Marques), enfermeira Ana 
Paula Castro, Equipa da Biblioteca 
Escolar, psicóloga do Agrupamento – 
Bárbara Garcia, intervenientes 
pontuais 

Alunos do Agrupamento 
Concluída e 

avaliada 

b) Dia do Não Fumador  
18 de novembro e 2 

de dezembro 

Alunos do 8º A, 8º B, 8º C, 9ºA, 
9º B, 9º C, CEF A3, 10º A, 10ºB, 

10º C, 10º D, 10ºPA, 10º PB, 
10º PC, 11º A, 11º B, 11º C, 11º 
D, 11º PA, 11º PB, 12º A, 12º B, 

12º C, 12ºPA, 12º PB 

Concluída  
e avaliada 

c) Luta contra a SIDA  

 
2 de dezembro 

Alunos do CEF A3, 10º A, 10º C, 
10º D, 10º PA, 10º PB, 10º PC, 
11º A, 11º B, 11º C, 11º D, 11º 
PA, 11º PB, 12º PA, 12º PB, 12º 

PC (250 alunos) e 16 
professores 

Concluída e 
avaliada 

108 

B.1 (1, 2, 3) 
B.3 (5, 6, 7) 
B.4 (1, 2) 
C.1 (4, 5, 6, 7) 
D.1 (1,2,4,5,6) 

Dia Mundial da Alimentação Saudável 
(visualização de filmes, produção de textos 
e trabalhos relacionados com o tema, livro 
de receitas, palestras e debates, desfile 
carnavalesco) 

Ao longo do ano 
letivo 

Responsável: professores Helder 
Lemos, Carminda Azevedo e Pedro 
Miranda 
Colaboração: Pais e Encarregados de 
Educação, Jardim de Infância do 
Prenhô, Centro de Saúde Local 

Alunos do 1º ciclo e 
Comunidade educativa 

Em articulação 
com a atividade 

93 a) 

120 
C.1  
C.2 

Visita de estudo ao Teatro - 
Representação teatral da obra Auto da 
Barca do Inferno 

8 de novembro 

Responsável: professoras Cecília 
Torres e Paula Guedes (grupo de 
Português) 
Colaboração: professores de outros 
Agrupamentos; Câmara Municipal 
de Baião 

Alunos do 9º ano e CEF A3 
Concluída e 

avaliada 
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Público-alvo e nº de 
participantes 

Avaliação da 
execução 

125 
A.1(2) 
C.2 
D.1 (6) 

Corta-mato escolar (Fase escola) 
(prova de atletismo, inserida no Desporto 
Escolar) 

17 de dezembro 

Responsável: professores António 
José Miranda, Carlos Fonseca e 
Manuela Marques (grupo de 
Educação Física) 
 
Colaboração: professores Carlos 
Maria, Ana Alexandra Reis, Luís 
Geada, Paula Hermenegildo; GNR, 
BV de Baião, A.D. Ancede e Câmara 
Municipal de Baião 

Alunos do 2º e 3º ciclos e 
Secundário (250 alunos), 

professores (5) e assistentes 
operacionais (2) 

Concluída e 
avaliada 

128 

A.1 
B.1 
B.3 
B.4 
C.1 
C.2 

Concerto de Natal 
(interpretação instrumental e/ou vocal 
relativa ao Natal, declamação de poemas, 
dança, teatro, …) 

17 de dezembro 

Responsável: professor José 
Agostinho Queirós (grupo de 
Educação Musical 
 
Colaboração: outros professores  

Alunos do 4º ano, 5º A, 5º B, 5º 
C, 5º D, 6º A, 6º B, 6º C, 6º D, 

9º A (200 alunos) 

Concluída e 
avaliada 

130 
B.1 
B.3 

Exposição de postais de Natal 
7 a 17 de 
dezembro 

Responsável: professora Helena Reis 
(grupo de Educação Visual) 

Alunos do 5º A, 5º B, 6º B, 6º 
C, 6º D (107 alunos) 

Concluída e 
avaliada 

135 
B.3 (4, 5, 6, 7) 
C.2 
D.2 (1) 

“Dia Verde” do Município - Plantação 
de árvores na Quinta do Convento de 
Ancede 

27 de novembro 

Responsável: Programa Eco-Escolas 
(professor Emídio Oliveira) 
 
Colaboração: Câmara Municipal de 
Baião (Gabinete Técnico Florestal) 

Alunos do Agrupamento (14 
alunos) 

Concluída e 
avaliada 

144 B.3 
Palestra “Conhecer uma ONG: A 
SOPRO” 

12 de dezembro 

Responsável: Oficina dos Direitos 
Humanos - professores Isabel Felício 
(Filosofia), Aureliano Silva (EMRC) e 
Arménio Machado (EMRC) 
 
Colaboração: ONG Sopro (Dr. Miguel 
Novais) 

Alunos do 2º e 3º ciclo e 
secundário 

Concluída e 
avaliada 
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Público-alvo e nº de 
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Avaliação da 
execução 

157 
A.2 (1, 2, 3) 
B.2 (1) 

Autoavaliação e melhoria: um desafio 
para as escolas de hoje  
(formação sobre avaliação interna e 
melhoria de desempenhos no 
Agrupamento) 

4 de dezembro 

Responsável: Equipa de avaliação 
interna, Direção do Agrupamento 
 
Colaboração: professor José Matias 
Alves (Universidade Católica 
Portuguesa) 

Docentes do Agrupamento  
(23 participantes) 

Concluída e 
avaliada 
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Anexo 2. Público-alvo, aspetos positivos/negativos e avaliação global por atividade (1º período) 

Nº e nome da 
atividade 

Público-alvo das 
atividades 

Aspetos positivos das atividades 
Aspetos negativos das 

atividades 

Avaliação global das 
atividades quanto … 

Continuidad
e das 

atividades 
em 2014/5 
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Sim Não 

1. Receção aos alunos, 
pais e encarregados de 
educação 

33  
--

2
 

31 
-- 

2 
-- 

2 
-- 

Todos os objetivos foram atingidos, 
nomeadamente quanto à integração dos novos 
alunos, a dar a conhecer aos encarregados de 
Educação, os documentos orientadores do 
agrupamento, à partilha entre professores, 
alunos, encarregados de educação e assistentes 
operacionais. Foi também referido que, no caso 
do Jardim de Infância, as crianças adaptaram-se 
bem. Todos os participantes foram recetivos e 
colaborantes face às propostas apresentadas. 

Nada a registar. 

pré 
4 
 

1º ciclo 
5 

pré 
4 
 

1º ciclo 
5 

pré 
5 
 

1º ciclo 
4 

X  

2. Dia Mundial da 
Alimentação 

33  2 2 

As crianças mostraram-se muito atentas e 
dialogantes, revelando que interiorizaram os 
conteúdos apresentados através da visualização 
de filme sobre a alimentação/higiene. 
Reconheceram a importância de uma 
alimentação saudável e da higiene pessoal para 
a manutenção de uma vida equilibrada. No que 
se refere à atividade culinária, os Encarregados 
de Educação colaboraram com os frutos e as 
crianças tiveram oportunidade de provar 
diferentes sabores e de conhecer ajudando na 
confeção outros modos de conservação e de 
consumo da fruta com os devidos cuidados de 
higiene. 

Nada a registar. 4 4 4 X  

 

                                                           
2
 O número de participantes na atividade 1 só foi contabilizado no Jardim de Infância.  
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3. Sala do Terror - 
Halloween 

800  35 8 

O objetivo de proporcionar momentos lúdicos a 
alunos da escola sede foi largamente alcançado, 
avaliando pela procura e pelo feedback 
recebido. Esta oportunidade permitiu ainda 
desenvolver competências técnicas ao nível da 
comunicação, promover o trabalho de equipa e 
conhecer as tradições e cultura inglesa da 
turma do curso profissional de técnico de 
turismo. Quanto à contribuição dos alunos do 
curso profissional de turismo ambiental e rural, 
que dinamizaram uma mob dance de promoção 
à sala do terror durante um dos intervalos da 
manhã, foi importante para reforçar o espírito 
de grupo da turma e para conhecerem novas 
formas de promoção e animação no turismo. 
No que diz respeito à colaboração dos alunos 
do curso profissional de serviços de 
restaurante, variante mesa-bar, a falta de 
materiais fez com que o seu contributo fosse 
condicionado. No entanto, a atividade permitiu 
organizar e efetuar mise-en-place, ao preparar 
e servir bebidas simples, no momento "treat ou 
trick". A atividade foi também uma 
oportunidade diferente para os alunos com 
Necessidades Educativas Especiais que 
quiseram visitar a sala do terror. 

O elevado número de 
participantes fez com que não 
fosse possível haver um 
controlo total e organização 
no momento de entrada, 
tendo originado grandes 
períodos de espera. 

4 5 5 X  

4. Halloween -- -- -- -- 
Salienta-se o conhecimento da cultura inglesa e 
o empenho dos alunos participantes. 

Poucos alunos quiseram 
participar no concurso. 

3 3 3  X 
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5. Mês Internacional 
da Biblioteca Escolar: 
“Uma porta para a 
vida” – À descoberta 
da biblioteca 

137   7  

Realçam-se os seguintes aspetos positivos: 
 
*Interesse demonstrado pela maioria dos 
alunos durante a realização do peddypaper e na 
apresentação do powerpoint 
* Envolvimento dos alunos e professores na 
aquisição/oferta de livros para a biblioteca 
* Aumento dos conhecimentos dos alunos 
envolvidos na atividade em relação à utilização 
da biblioteca e à catalogação dos livros 

* Atraso na disponibilização 
das obras por parte das 
editoras o que levou a que a 
oferta dos livros por parte dos 
alunos só pudesse ocorrer em 
dezembro. 
* Impossibilidade (por falta de 
tempo) de alargar a atividade 
da oferta de livros para a 
biblioteca a outros anos e 
turmas da Escola (sugestão 
que fica para o próximo ano). 

4 4 5 X  

6. Visita a uma vindima 
/desfolhada 

33  2 2 

A desfolhada correu bem e as crianças 
revelaram interesse e empenho nesta atividade 
colaborando no trabalho propriamente. 
Salientar a colaboração dos responsáveis e na 
boa vontade em cederem também algumas 
espigas de milho, o que permitiu elaborar 
trabalhos de expressão plástica. Foi promovida 
a articulação entre a escola e comunidade local. 

A impossibilidade de 
concretizar a vindima devido 
a problemas logísticos. 

4 5 5 X  

8. Visita ao Museu 
Municipal (Núcleo de 
Arqueologia) 

85  2  

Considera-se que a atividade atingiu os 
objetivos previamente definidos, 
nomeadamente no que respeita à articulação 
entre o currículo e o concelho de Baião. Os 
alunos revelaram muito interesse na atividade. 
Além disso, foi possível estabelecer 
colaboração/parceria entre o Agrupamento e o 
Museu Municipal. 

Nada a registar. 4 4 5 X  
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9. Feira do Outono 35 -- 3 2 

* Envolvência e participação ativa dos 
Encarregados de Educação na feira tanto na 
cedência de produtos e recolha, como na venda 
e aquisição dos produtos em prol das crianças. 
* Visita das crianças à feira e observação das 
vendas e do ambiente da feira em clima de 
alegria. 
* Colaboração da Câmara Municipal de Baião. 

Nada a registar. 4 4 5 X  

10. Dia de S. Martinho -- -- -- -- 

Pré-escolar: 
Foi positiva a articulação estabelecida entre o 
Pré-escolar e 1ºCiclo no que respeita à 
oportunidade criada de encontro com antigos 
colegas do Jardim, assim como na visita às 
instalações e às salas de aula, onde as crianças 
interagiram com os Professores e alunos em 
atividades dirigidas para todos os presentes 

Pré-escolar: 
* Não se cumpriu a tradição 
de realização da fogueira para 
assar pelo menos algumas 
castanhas e ausência de 
atividades lúdicas no exterior 
do Centro Escolar.  
*O atraso das castanhas 
assadas. 

4 4 3 X  

1º ciclo: 
* Interesse e empenhamento demonstrado 
pelos alunos. 
* Trabalhos de qualidade realizados pelos 
alunos.  
* Semana dinâmica no que respeita ao 
envolvimento da comunidade escolar. 

1º ciclo: 
Nada a registar. 

5 4 5 X  

12. Magusto 
Lontrinhas 

-- -- -- -- 

Todos os alunos participaram com muito 
entusiasmo nos jogos tradicionais 
desenvolvidos pelos membros do clube em 
conjunto com a turma do 12.º PA e 11.º PB, 

Nada a registar. 4 4 5 X  
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potencializando os valores e princípios de 
cidadania em relação ao meio ambiente. 
A turma do 12.º PC possibilitou aos alunos do 
4.º ano desenvolverem a curiosidade científica, 
sensibilizando para a necessidade de proteger 
os ecossistemas ribeirinhos, através da análise 
da água e outras experiências químicas. Os 
alunos da turma do 12.º PA viabilizaram a 
observação, através de lupas eletrónicas, de 
alguns macroinvertebrados retirados 
cuidadosamente do leito do rio Ovil. 
O Convívio foi brindado com um pequeno 
magusto tradicional. 

13. Saída noturna 
Lontrinhas – à 
descoberta do 
ecossistema ribeirinho 

26 2  2 

O convívio e a socialização com alunos de 
diferentes ciclos permitiram a aquisição de 
valores e princípios de uma cidadania ativa e 
consciente em relação às potencialidades do 
ambiente. 

Nada a registar. 5 4 5 X  

14. Visita de estudo à 
Semana Aberta da 
Ciência e Tecnologia da 
Universidade de Aveiro 

107  6  

* Melhoria e desenvolvimento da relação 
professor-aluno. 
* Promoção da cidadania e da sociabilidade 
gerada ao longo da visita de estudo. 
* O conhecimento de um espaço, Campus 
Universitário de Aveiro, que pode muito bem 
num futuro próximo ser frequentado por 
qualquer um dos alunos participantes. 

A obrigatoriedade imposta 
pelos organizadores de 
inscrição prévia em cada uma 
das atividades o que dificulta 
a gestão do grupo de alunos, 
pois não é possível que todos 
os alunos possam participar 
nas mesmas atividades. 

4 4 5 X  
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15. Dia Mundial da 
Filosofia – Semana da 
Filosofia 

-- -- -- -- 

* Interesse e empenhamento demonstrado 
pelos alunos. 
* Trabalhos de qualidade realizados pelos 
alunos. 
* Semana dinâmica no que respeita ao 
envolvimento da comunidade escolar. 

Nada a registar. 5 4 5 X  

16. Comemoração do 
dia da Floresta 
Autóctone – Visita de 
estudo ao Carvalhal de 
Ovil (Reixela) 

16  1  

Esta atividade foi desenvolvida em colaboração 
com o Gabinete Técnico Florestal da Câmara 
Municipal de Baião e despertou os alunos para 
a necessidade de preservação e valorização da 
floresta autóctone. 

Alguns alunos, às vezes, 
mostraram uma 
atitude/comportamento 
pouco adequado. 

4 4 4 X  

17. Uma leitura com… 
Encontro com a 
escritora Manuela 
Mota Ribeiro 

206  13  

* Interesse e envolvimento dos alunos na 
atividade, na aquisição de livros e nos trabalhos 
efetuados no âmbito da atividade sobre Kiko, o 
dentinho de leite 
* Apresentação e interação estabelecidas pela 
escritora e médica Manuela Mota Ribeiro 
* Articulação efetuada entre a leitura e a 
educação para a saúde 

Apesar de se considerar que a 
atividade cumpriu e até 
superou todos os objetivos 
propostos, considera-se um 
aspeto negativo o atraso 
ocorrido na apresentação da 
escritora no Jardim de 
Infância (devido ao interesse 
demonstrado no Centro 
Escolar na posterior aquisição 
de livros e respetiva sessão de 
autógrafos). 

4 5 5 X  

18. Novembro solidário 213  11 11 

* Troca de saberes entre gerações tão 
diferentes. 
* Mostrar aos nossos alunos como era a escola 
antigamente e como se vivia. 
* Proporcionar momentos de convívio e alegria 

Nada a registar. 4 4 4 X  
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entre estas duas gerações. 
* Proporcionar aos idosos uma valorização e 
utilidade dos seus conhecimentos adquiridos ao 
longo da vida. 

19. Dia Internacional 
da Pessoa com 
Deficiência 

--  9 3 

*Promoção da inclusão social harmoniosa dos 
alunos com NEE. 
* Sensibilização e promoção do ajustamento 
para a diferença. 
*Interesse, curiosidade e participação por parte 
dos alunos participantes. 

Pouco tempo disponibilizado 
por parte das turmas (apenas 
um bloco de 50m). 

4 4 4 X  

20. Feira do Livro 630 60 22 10 

* O número de turmas e participantes na Feira 
do Livro, o apoio dos professores que 
motivaram os alunos a visitar a Feira, bem 
como a quantidade de livros adquirida pelos 
visitantes (mais de 400 livros). 
* A possibilidade de aumentar o espólio da 
biblioteca escolar com a aquisição de novas 
obras (lucro da feira). 
* A criação de um grupo de alunos que apoiou a 
Equipa da Biblioteca durante a realização da 
Feira. 

* Apesar do ligeiro aumento 
do número de Encarregados 
de Educação que visitou a 
Feira (quando comparado 
com os anos letivos 
anteriores), o envolvimento 
deste público é ainda 
diminuto. 
* Impossibilidade de ter 
outras atividades paralelas 
durante a semana da Feira do 
Livro. 

4 4 5 X  
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21. Presépio químico 74    

Esta atividade insere-se no plano de 
desenvolvimento de competências dos alunos 
no âmbito das Ciências Físico-Químicas. 
Permitiu aos alunos, diretamente envolvidos, 
desenvolver capacidades essenciais no seu 
processo de ensino-aprendizagem e na 
otimização das capacidades exigidas no perfil 
do seu desempenho em disciplinas de cariz 
laboratorial. 
A realização do Presépio Químico permitiu 
proporcionar situações de ensino-aprendizagem 
não formais (aos participantes diretamente 
envolvidos e aos visitantes da exposição) que 
fomentaram a cultura científica, o gosto pelo 
saber e a criatividade. 
A realização desta atividade decorreu de forma 
excelente. O empenho, o entusiasmo, a 
interação e a participação dos alunos 
excederam largamente as expectativas. Após a 
análise e reflexão sobre o desempenho e 
participação de todos os intervenientes, e sobre 
os elogios/felicitações recebidos pela 
organização, criatividade, inovação e interesse 
deste projeto, constantemente fotografado, por 
parte da comunidade escolar e não escolar, 

Nada a registar. 5 5 5 X
3
  

                                                           
3
 O projeto deve ter continuidade no próximo ano letivo, mas não o produto final deve ser exatamente igual, pois a criatividade e a inovação são parâmetros a considerar em qualquer tipo de 

atividade. 
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pode-se concluir que todos os objetivos 
(inicialmente propostos) foram plenamente 
atingidos e o nível de expectativa esperado foi 
amplamente superado. 
(Foi entregue relatório complementar da 
atividade, incluindo fotografias da mesma) 

22. Desfile de cartazes 
no Dia da Declaração 
Universal dos Direitos 
Humanos e projeção 
de vídeos alusivos ao 
tema 

-- -- -- -- 

* Despertar da consciência para a problemática 
da violação contínua dos direitos humanos. 
* Promoção de uma cidadania ativa. 
* Interdisciplinaridade entre a Oficina de 
Direitos Humanos e a disciplina de Português 

Nada a registar. 4 4 4 X  

23. Construção da 
árvore de Natal dos 
direitos humanos 

-- -- -- -- 
* Embelezamento do espaço escolar. 
* Apelar aos direitos humanos mais básicos dos 
indivíduos 

Pouco envolvimento dos 
alunos. 

3 3 3  X 

24. Festa de Natal 

1º ciclo 

215  15 4 

* Os alunos participaram com interesse e 
empenho na atividade. 
* Houve articulação entre os alunos do 1ºciclo o 
os alunos N.E.E. do 2ºciclo. 

A atividade deveria ser 
alargada a todo o 
Agrupamento. 

4 4 4 X  

Pré-escolar 

35 -- 3 4 

* Todos os objetivos propostos foram atingidos; 
* Crianças motivadas e participativas; 
* Pais/encarregados de educação empenhados 
e com um papel importante na realização da 
festa. 

Alteração da data 
inicialmente prevista 

4 4 5 X  
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25. Concurso de mesas 
de Natal 

    
Envolvimento de todos os alunos da turma do 
CEF, empenho e dedicação na atividade. 

Falta de critérios específicos 
do concurso. 

5 5 5 X  

26. Concurso de 
postais de Natal em 
materiais reciclados 

130 30   

* Incentivo à reciclagem e reutilização de 
materiais (descoberta e utilização de alguns 
materiais que desconheciam que dava para 
reciclar e a valorização dos materiais reciclados) 
* Respeito pelo ambiente. 

Nada a registar. 4 4 4,5 X  

27. Hastear do 
Galardão Eco-Escolas – 
Bandeira Verde 2012 

25    

* Articulação estabelecida entre o Clube de 
Música e o projeto Eco-escolas. 
* Promover a imagem na escola a nível da 
sustentabilidade e preservação ambiental. 

Nada a registar. 4,5 4,5 4,5 X  

28. Peça de Teatro 
(Natal) 

17    
Valoriza-se o empenho e envolvimento dos 
intervenientes 

A possibilidade de o Clube de 
Teatro poder ensaiar o maior 
número de vezes possível no 
local de atuação. 

5 5 5 X  

93. Comemoração de 
dias importantes para 
a Saúde Escolar:  
 
a) Dia Mundial da 
Alimentação, em 
articulação com a 
atividade 108. Dia 
Mundial da 
Alimentação Saudável 

-- -- -- -- 

* Início da atividade promotora de hábitos 
alimentares saudáveis no bar da escola. 
* Promoção de estilos de vida saudáveis através 
do programa - Mexa-se! 
* Grande adesão dos alunos e professores ao 
consumo da salada de fruta e espetadas de 
fruta, servidas no bar. 

Pouca participação de alunos 
e professores na palestra 
oferecida no final do dia na 
escola, sob orientação da 
enfermeira Ana Paula Castro, 
do Centro de Saúde de Baião. 

4 4 4 X  
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b) Dia do Não Fumador 400  30  
* Consciencializar toda a comunidade escolar 
sobre hábitos e rotinas .de saúde 

Dificuldade em conciliar o dia 
da comemoração da 
efeméride com o horário 
letivo dos alunos. 

4 4 4 X  

c) Luta contra a SIDA 250  16  

* Adesão do público-alvo. 
*Promover a cidadania. 
*Promover a formação de cidadãos 
responsáveis e críticos. 

Nada a registar. 5 4 5 X  

120. Visita de estudo 
ao Teatro – 
Representação teatral 
da obra Auto da Barca 
do Inferno 

-- -- -- -- 

* Contacto com as artes do espetáculo/ teatro; 
* Distinção entre texto dramático (livro) e 
representação do texto dramático (teatro); 
* Visão global da obra em estudo "Auto da 
Barca do Inferno", de Gil Vicente. 

Nada a registar. 4 5 5 X  

125. Corta-mato 
escolar (Fase escola) 

250  5 2 
* O percurso delimitado para a atividade. 
* A participação das entidades colaboradoras: 
GNR, BVB e turma 12ºPB. 

A diminuição do número de 
participantes em relação a 
anos anteriores. 

4 4 3 X  

128. Concerto de Natal 200    

* A excelente qualidade artística que os alunos 
mostraram nas suas atuações. 
* Excelente comportamento dos alunos. 
* Organização da atividade. 
* A possibilidade que algumas turmas tiveram 
de na véspera terem feito um ensaio geral. 

A possibilidade de todas as 
turmas poderem fazer um 
ensaio geral, quer ao nível do 
espaço quer ao nível do som. 

5 4 5 X  

130. Exposição de 
postais de Natal 

107    
Para alguns alunos a utilização de materiais 
reciclados foi uma descoberta. 

Nada a registar 4 4 5 X  

135. “Dia Verde” do 
Município - Plantação 
de árvores na Quinta 

14    
Esta atividade foi desenvolvida em articulação 
com o Gabinete Técnico Florestal da Câmara 
Municipal de Baião e permitiu despertar o 

Falta de ferramentas 
agrícolas. 

4 4 4 X  
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do Convento de 
Ancede 

interesse pela arborização de espaços. 

144. Palestra 
“Conhecer uma ONG: 
A SOPRO” 

-- -- -- -- 
Contacto com voluntários e atividades de 
voluntariado em Moçambique. 

Nada a registar. 4 5 5 X  

157. Formação sobre 
avaliação interna e 
melhoria de 
desempenhos no 
Agrupamento 

  23  

* Criação de um espaço de reflexão para 
discussão de questões como a autoavaliação do 
Agrupamento, o aperfeiçoamento da qualidade 
dos processos e resultados, a motivação e 
envolvimento de toda a comunidade, entre 
outras 
* Qualidade e conhecimentos do conferencista 
sobre o tema em questão 

* Duração da conferência (era 
preciso mais tempo para que 
todas as questões dos 
participantes pudessem ser 
discutidas) 

4 4 4 X  
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Anexo 3. Questionário para avaliação das atividades realizadas  
 

O questionário para avaliação das atividades realizadas encontra-se disponível em 
https://docs.google.com/forms/d/1I6FDvey64Gsd1tbJYpLXwWj2QzIqR0QyjiL5zKRj9Ok/viewform 
e substitui a ficha em formato Word anteriormente usada no agrupamento. 

O questionário está estruturado em 5 partes: 
 * Introdução do questionário 
 * Identificação da atividade e do responsável da avaliação 
 * Análise do espaço, calendarização e destinatários da atividade 
 * Avaliação global da atividade 
 * Validação e envio do questionário 

Para facilitar a recolha de informação, envia-se imagem do referido documento, mas o seu preenchimento terá 
que ser feito online, no site anteriormente mencionado. 

 

Introdução do questionário 
 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1I6FDvey64Gsd1tbJYpLXwWj2QzIqR0QyjiL5zKRj9Ok/viewform
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1ª parte – Identificação da atividade e do responsável da avaliação 
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2ª parte – Análise do espaço, calendarização e destinatários da atividade 
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3ª parte – Avaliação global da atividade 
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Validação e envio do questionário 
 

 

 

Após o envio do formulário abre uma página de confirmação, com uma caixa de texto onde é referido que 

“A avaliação da atividade foi efetuada”. 
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Anexo 4. Questionário para avaliação das atividades não realizadas  

 

O questionário para avaliação das atividades não realizadas encontra-se disponível em  
https://docs.google.com/forms/d/1SFVvvjVEQQvECJ7OqToXQLvcAN4PddPOlcNpAXPmfuw/viewform 

Para facilitar a recolha de informação, envia-se imagem do referido documento, mas o seu preenchimento 
terá que ser feito online, no site anteriormente mencionado. 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1SFVvvjVEQQvECJ7OqToXQLvcAN4PddPOlcNpAXPmfuw/viewform
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Após o envio do formulário abre uma página de confirmação, com uma caixa de texto onde é referido que 

“A avaliação da atividade foi efetuada”. 
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Anexo 5. Relatório do Núcleo de Desenvolvimento Educativo e Clubes 

Pedagógicos   

 

Identificação  

Designação Núcleo de Projetos de Desenvolvimento Educativo 

e Clubes Pedagógicos 

Coordenadora Cristina Sofia de Moura Alves 

Grupo 220 

cristinamouraalves@sapo.pt 

Disciplina moodle Núcleo de Projetos de Desenvolvimento Educativo 

e Clubes Pedagógicos 

Utilizador: Projetos_2014 

Palavra-passe: Projetos_2014 

 

Constituição do Núcleo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto/Clube Coordenadores 

PESES – Projeto para a Saúde e Educação Sexual 

em Meio Escolar 

Manuela Marques 

Programa Eco-escolas Emídio Oliveira 

Oficina dos Direitos Humanos Isabel Felício 

Projeto Escola em Casa – Conversas em Casa 

Inspiradas na Escola 

Cristina Sofia Alves - Colaboração da Prof.ª 
bibliotecária Hermínia Marques 

Jornal Escolar Noitibó Maria da Conceição  
Passos/Hermínia Marques 

Projetos Internacionais Nuno Mota 

Clube de Música José Agostinho Queirós 

Clube da Proteção Civil Marco Sousa 

Projeto Lontrinhas do Rio Ovil/Charcos com 

Vida 

Luís Geada/Helena Reis 

Clube  de Teatro Magda Laranjo 

Clube do Desporto Escolar Carlos Fonseca 
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Público-alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos inscritos  

 

 

  

Projetos/ Clubes Público-alvo 

PESES – Projeto para a Saúde e Educação Sexual 

em Meio Escolar 

Pré-escolar, 1º,2º,3º ciclos e secundário 

Programa Eco-escolas 1º,2º,3º ciclos e secundário e restante 

comunidade educativa 

Oficina dos Direitos Humanos Alunos do secundário 

Jornal Escolar Noitibó Toda a comunidade educativa 

Projeto Escola em Casa – Conversas em Casa 

Inspiradas na Escola 

Alunos e respetivas famílias do 4º, 5º e 

6ºanos 

Projetos Internacionais 1º,2º e 3º ciclos e secundário 

 
Projeto Lontrinhas do Rio Ovil/Charcos com 

Vida 

1º ciclo, 2º ciclo e secundário (profissional) 

Clube de Música 2º e 3º ciclos 

Clube da Proteção Civil Toda a comunidade educativa 

Clube de Teatro 1º,2º e 3º ciclos 

Clube do Desporto Escolar 1º,2º,3º ciclos  

Projetos/ Clubes Inscritos 

Clube de Música 22 alunos (2º e 3º ciclos) 
 

Projeto Lontrinhas do Rio Ovil/Charcos com 
Vida 

15 alunos (2º ciclo) 

Clube de Teatro 22 alunos (!º, 2º e 3º ciclos) 

Desporto Escolar 210 alunos (Ensino Básico) 

Jornal escolar “Noitibó” 3 alunos (2º ciclo e secundário) 

 
Total 

272 alunos 
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O Núcleo de Projetos de Desenvolvimento Educativo e Clubes Pedagógicos é constituído 

por sete projetos de desenvolvimento educativo e quatro clubes pedagógicos direcionados para 

diversas áreas do saber e conhecimento. No agrupamento existem dois projetos de caráter 

ambiental: programa Eco-escolas e Lontrinhas do Rio  Ovil/Charcos com Vida, o primeiro 

abrangendo todas as ações do agrupamento que visem a sustentabilidade dos recursos naturais e 

o segundo, não descurando os objetivos do primeiro, e trabalhando muitas vezes conjuntamente, 

promovendo ações de contacto com a natureza e de educação ambiental. O Projeto para a Saúde 

e Educação Sexual em Meio Escolar, também é um projeto muito abrangente e atua em 

diferentes áreas, promovendo hábitos de vida saudável, desde o pré-escolar até ao ensino 

secundário. O projecto Escola em Casa – Conversas em Casa Inspiradas na Escola direcionado 

para todos os alunos do 4º, 5º e 6º anos e respetivas famílias, visa o sucesso escolar através da 

aproximação das famílias à escola. As Parcerias Europeias desenvolvem projetos de dimensão 

internacional, efetuando intercâmbios de professores, alunos e Encarregados de Educação. Para 

consciencializar e sensibilizar para a problemática dos Direitos Humanos, existe a Oficina dos 

Direitos Humanos, através de atividades dinamizadas por alunos voluntários do ensino 

secundário. O jornal “Noitibó” é um projeto abrangente que procura fomentar a criatividade e a 

participação literária de todos os elementos da comunidade educativa, sobretudo os alunos do 

pré-escolar ao secundário. Os clubes da dança, música, teatro e desporto escolar que funcionam 

na área do enriquecimento curricular.  

 

 O número de alunos inscritos em clubes/projetos rondam os duzentos e setenta, tal 

como mostra o quadro acima. O número de inscritos aumentou em relação ao ano passado, no 

entanto, a Oficina dos Direitos Humanos e o programa Eco-escolas, ao contrário dos anos letivos 

transactos, não têm alunos inscritos, contando apenas com a participação de voluntários para as 

várias atividades que promoveram. A avaliação da assiduidade, comportamento e interesse 

/empenho dos alunos inscritos é boa, tendo os alunos demonstrado grande motivação e 

responsabilidade na preparação e realização das várias atividades promovidas pelos clubes em 

que se inscreveram. Os Diretores de Turma dos alunos inscritos foram informados do seu 

desempenho através da ficha informativa que lhes foi entregue pelos docentes responsáveis por 

cada clube. 
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 Em relação, ao projeto Escola em Casa-Conversas em Casa Inspiradas na Escola, 

direcionado para todos os alunos e respetivas famílias do 4º ao 6º ano,  o Projeto para a Saúde e 

Educação Sexual em Meio Escolar, houve, também, uma avaliação, até ao momento, positiva, 

tendo decorrido de acordo com o planeado.  

No que diz respeito ao jornal escolar Noitibó, houve um decréscimo no número de 

artigos entregues para publicação na 1ª edição. Este decréscimo estará relacionado com o facto 

de haver novos coordenadores à frente dos projetos e clubes e muitos docentes que estão pela 

primeira vez este ano letivo no Agrupamento,  apesar da divulgação do projeto, houve uma 

menor contribuição. Ainda respeitante ao jornal, foi criado um ficheiro “calameo” com as 

publicações mais importantes dos jornais anteriores. Este ficheiro estará disponível na página do 

Agrupamento. 

O Clube do Desporto Escolar encontra-se a funcionar de acordo com o previsto: foram 

criadas grupos/equipas de treino e formação de juízes. O convívio inter-escolas e corta-mato 

decorreram de acordo com as expectativas, tendo havido uma boa adesão. 

O Clube da Proteção Civil e os Projetos Internacionais, ao longo do 1º período, 

prepararam a sua ação, nomeadamente através de reuniões de trabalho e também cooperaram 

com outros projetos, nomeadamente os de carácter ambiental e desportivo. 

 

Os clubes e projetos no 1º período foram responsáveis por 46% das atividades do Plano 

Anual, contribuindo para uma boa dinâmica escolar e sensibilização para as várias temáticas 

preconizadas e que, muitas vezes, são transversais a várias áreas de saber. As atividades 

contaram muitas vezes com a participação conjunta de vários projetos e clubes e/ou 

departamentos, e muitas vezes em parceria com entidades da região e nacionais, nomeadamente 

a Câmara Municipal de Baião, Centro de Saúde de Baião e ARSNorte. 

 Todas as atividades previstas foram levadas a cabo com sucesso, com grande adesão por 

parte de alunos inscritos e de muitos voluntários. 

 

 Além das atividades já  concluídas e avaliadas, encontram-se a decorrer:  

- as campanhas de recolha de resíduos no âmbito do projecto Eco-escolas; 

- campanha “1 euro, 1 sorriso” pela Oficina dos Direitos Humanos e parceria com a ONG 

“SOPRO”; 
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- dinamização do Gabinete de Informação ao Aluno e programas PASSE, PRESSE e PELT, 

no âmbito do Projeto para a Saúde e Educação Sexual em Meio Escolar  em colaboração com o 

Centro de Saúde de Baião e ARS Norte; 

- aplicação e avaliação dos guiões de conversas no âmbito do projeto Escola em Casa; 

- processo de candidatura em curso ao projeto “Rios”, pelas Lontrinhas do Rio Ovil; 

- lançamento da 1ª edição do jornal escolar. 

   

Em conclusão, realizaram-se todas as actividades designadas no Plano Anual para o 1º 

período, tendo, na sua grande maioria, uma avaliação muito positiva. Apenas a “Árvore dos 

Direitos Humanos” no âmbito da Oficina dos Direitos Humanos, não teve grande adesão por 

parte da Comunidade Escoar. Por falta de transporte, não foi possível a deslocação de uma 

delegação  “Eco-escolas” para receber  o  galardão “Bandeira Verde”. Devido à nova organização 

do horário escolar dos alunos,  houve maior facilidade em realizar ensaios conjuntos com 

membros de diferentes turmas e anos de escolaridade.  

 

Propostas para o 2º período: 

- dar maior visibilidade às campanhas de recolha de resíduos;  

- organização de um horário para o auditório, de forma a que os vários clubes possam 

usufruir deste espaço para ensaios e atuações; 

- distribuir um documento de autorização de publicação de fotografias a ser distribuído no 

ato de matrícula a todos os Encarregados de Educação.  

 

 

 

 

A Coordenadora  
do Núcleo de Projetos de Desenvolvimento Educativo 

 e Clubes Pedagógicos 
 
 

 Cristina Sofia Alves 
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Anexo 6. Relatório da Biblioteca Escolar   

1. Introdução 

 

O presente relatório tem como objetivo apresentar um resumo das atividades desenvolvidas pela Equipa 

da Biblioteca Escolar ao longo do primeiro período do ano letivo de 2013/2014.  

Conforme referido no Plano Anual de Atividades deste serviço educativo, as atividades previstas e 

desenvolvidas ao longo do primeiro período procuraram dar resposta às necessidades da Comunidade 

Educativa, concretizar os princípios, valores e metas enunciados no Projeto Educativo do Agrupamento e, 

finalmente, abrangerem os quatro domínios de ação da biblioteca, propostos pela Rede de Bibliotecas 

Escolares:  

 Currículo, literacias e aprendizagem (domínio A); 

 Leitura e literacia (domínio B); 

 Projetos e parcerias (domínio C); 

 Gestão da biblioteca escolar (domínio D).  

A Biblioteca Escolar do Agrupamento manteve-se organizada nas áreas funcionais já anteriormente 

estabelecidas (atendimento, leitura informal e impressa, leitura multimédia, lazer/jogos, zona de trabalho 

individual e de grupo), tendo funcionado, ininterruptamente, das 8,30 horas às 18,30 horas. 

2. Constituição da Equipa da Biblioteca 

 

Nome  Função 

Alice Cabral  Grupo 210 
Circuito da informação (indexação), animação de 
atividades (Concurso de Leitura e Semana da 
Leitura) 

Carla Pinto Grupo 520 
Animação de atividades (Laboratório das 
Letras/Oficina da Ciência) 

Helena Reis Grupo 240 
Manutenção do fundo documental (Hospital dos 
Livros) e trabalhos de grafismo e imagem 

Lurdes Gomes  Grupo 420 Circuito da informação (indexação) 

Maria do Céu Pereira Grupo 320 
Circuito da informação (indexação), animação de 
atividades (Concurso de Leitura e Semana da 
Leitura) 

Hermínia Marques 
Professora bibliotecária 
(grupo 400) 

Gestão documental, circuito da informação, 
animação de atividades e da biblioteca digital, 
integração da biblioteca na escola, avaliação 

Arminda Assistente operacional 
Atendimento, limpeza e manutenção, arrumação 
nas estantes, apoio na animação de atividades, 
estatísticas, empréstimos domiciliários 

Isabel Soares Assistente operacional 

Atendimento, limpeza e manutenção, apoio no 
tratamento documental, arrumação nas estantes, 
apoio na animação de atividades, empréstimos 
domiciliários 
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A biblioteca contou ainda com o apoio dos professores Eduardo Teixeira, na manutenção dos 

equipamentos informáticos, e Helder Lemos, no suporte ao programa de registo informático do fundo 

documental (Prisma). 

 

3. Cumprimento das atividades propostas 

 

De uma forma geral, a globalidade das atividades da biblioteca previstas no Plano Anual de Atividades 

para o primeiro período foram cumpridas, a saber: 

 

 Mês Internacional da Biblioteca Escolar: “Uma porta para a vida” - À descoberta da biblioteca 

No sentido de se comemorar esta efeméride, foi efetuado um peddypaper de descoberta da biblioteca e 

do seu fundo documental, destinado aos alunos dos terceiros e quartos anos e ainda a duas turmas do 5º 

ano. Aproveitou-se ainda a oportunidade para envolver os alunos no aumento do fundo documental da 

biblioteca, solicitando a aquisição de um livro por turma, preferencialmente obras que constassem das 

metas de Português ou do Plano Nacional de Leitura. Desta forma, foram adquiridos 17 livros. 
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 Família na Escola – Aprender em Casa 

Em articulação com a aplicação dos guiões de conversas no âmbito do projeto “Escola em Casa - Conversas 

inspiradas na Escola”, coordenado pela professora Cristina Sofia Alves, foi feita uma formação (em dois 

horários) para os pais e encarregados de educação, intitulada “Como educar e apoiar o estudo”. Estiveram 

presentes 43 pais. Esta mesma formação foi articulada com a biblioteca do Agrupamento de Escolas de 

Santa Marinha do Zêzere, sendo efetuada nesse Agrupamento durante o mês de janeiro. 

 



 Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil  
 

55 
 

Ainda no âmbito desta atividade foi efetuado um guião de apoio, entregue aos participantes e divulgado 

posteriormente na página da Escola. 

 

 Feira do Livro 

No mês de dezembro organizou-se a Feira do Livro, na Biblioteca Escolar e no Jardim de Infância. Para esta 

atividade contou-se com a participação da Papelaria Sandra, na cedência dos livros. Foram vendidos mais 

de 370 livros, tendo estado presentes 26 turmas do ensino básico e as duas salas do Jardim de Infância, 

num total de 570 alunos acompanhados por 20 professores. Outros alunos, professores e pessoal não 

docente também visitaram a feira de forma autónoma. Foram contabilizadas as presenças de cerca de 50 

pais/encarregados de educação.  
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 Uma leitura com… Encontro com a escritora Manuela Mota Ribeiro 

Em articulação com o Projeto de Educação para a Saúde, ao longo do primeiro período explorou-se a obra 

Kiko, o dentinho de leite, da escritora e médica Manuela Mota Ribeiro. Esta atividade destinou-se às 

crianças do pré-escolar e alunos dos primeiros, segundos e terceiros anos. Foram dinamizadas “horas do 

conto”, solicitados trabalhos (desenho e reconto escrito) e criados podcast (ficheiros áudio) com os 

recontos da história efetuados pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1º teste de qualificação da primeira fase do VI Campeonato de Língua Portuguesa 

Na sequência da atividade já efetuada nos anos letivos anteriores, deu-se início ao VI Campeonato de 

Língua Portuguesa, destinado aos alunos do 4º, 5º e 6º anos. A professora Alice Cabral foi responsável por 

esta atividade, em articulação com os professores do grupo de Português (Cristina Alvarenga e Miquelina 

Claudino) e uma professora titular de turma (Cândida Inês Pêgas). Participaram nesta fase 129 alunos, 

correspondendo a 60% da totalidade dos alunos das referidas turmas. Os gráficos que se seguem dão 

conta do envolvimento na atividade por ano e turma. No caso do quarto ano, verificou-se uma adesão da 
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totalidade dos alunos das turmas, excetuando os casos dos alunos com necessidades educativas especiais, 

cujas dificuldades (cognitivas) não possibilitaram a inclusão na atividade. 

 

 

 1ª fase do Concurso de Leitura 2013/2014 

A Equipa da Biblioteca, em articulação com o grupo de Português, dinamizou a fase escola do Concurso de 

Leitura, destinada aos alunos do 3º ciclo e ensino secundário. Os alunos leram 3 obras, tendo depois 

respondido a um questionário presencial. No terceiro ciclo, o júri responsável pela elaboração e correção 

das provas foi constituído pelas professoras Paula Guedes, Cecília Torres e Isabel Correia, enquanto no 

ensino secundário, as professoras Maria do Céu Pereira, Clara Wildschütz e Isabel Teixeira estiveram 

responsáveis por idêntica tarefa. 

Participaram nesta atividade 9 alunos (cinco do terceiro ciclo e quatro do secundário). Os três apurados de 

cada uma das categorias irão representar o Agrupamento na fase distrital do Concurso Nacional de Leitura 

(Biblioteca Almeida Garrett, no Porto). 
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 Indexação do fundo documental da biblioteca 

No sentido de otimizar o acesso ao fundo documental da biblioteca, as professoras Alice Cabral, Maria do 

Céu Pereira e Lurdes Gomes deram continuidade à indexação do fundo documental da biblioteca. Neste 

sentido, foi feita a sinopse e indexação de 87 livros. 
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 Um mês, um departamento/um saber  

Ao longo do mês de novembro e dezembro, procedeu-se à divulgação e articulação com os departamentos 

de Ciências Sociais e Humanas (novembro) e pré-escolar (dezembro). No mês de novembro, para além das 

exposições efetuadas no âmbito da Semana da Filosofia, atualizou-se o blogue da biblioteca com a 

divulgação de sites no âmbito de algumas das disciplinas integradas no departamento de Ciências Sociais e 

Humanas, os quais foram também acrescentados à lista de favoritos sociais online da biblioteca. No caso 

do departamento do pré-escolar, privilegiou-se a dinamização de uma sessão de leitura (“Dez dedos, dez 

segredos: Conta o dedo polegar”) e a realização da Feira do Livro também no espaço do Jardim de Infância 

e não apenas na Escola-Sede. 
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 Biblioteca digital 

Através da atualização dos meios digitais disponibilizados pela Biblioteca foi feita a divulgação de livros, 

atividades e trabalhos. Neste sentido reformulou-se e atualizou-se o site 

(http://bibliotecaebsbaiao.webnode.com), o blogue (http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt) e o Facebook 

da Biblioteca (https://www.facebook.com/biblioteca.vale.de.ovil), com 51 artigos (no caso do Facebook, o 

número de posts foi superior). Foi ainda criado um blogue de leituras digitais (http://leituras-

digitais.blogspot.pt), onde se disponibilizou o acesso a 50 obras (das metas de Português e/ou do Plano 

Nacional de Leitura) de acesso livre e gratuito, mas tendo em conta a salvaguarda dos direitos de autor. 

Efetuaram-se os procedimentos para disponibilização online do catálogo respeitante ao fundo documental 

da biblioteca, estando disponível para acesso na página do Agrupamento, blog e site da biblioteca e ainda 

na plataforma da Rede de Bibliotecas Escolares, em 

http://catalogos.rbe.mec.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=

DB1302721&lang=P&start=cfg2-dren1. Criou-se o QRCode (código de barras para o blogue, site e catálogo 

da biblioteca). 

 

 

 Hospital dos Livros  

A conservação do fundo documental foi realizada com o apoio da professora Helena Reis que procedeu à 

recuperação e restauro de cerca de 17 livros danificados. 

 

 

http://bibliotecaebsbaiao.webnode.com/
http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/
https://www.facebook.com/biblioteca.vale.de.ovil
http://leituras-digitais.blogspot.pt/
http://leituras-digitais.blogspot.pt/
http://catalogos.rbe.mec.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=DB1302721&lang=P&start=cfg2-dren1
http://catalogos.rbe.mec.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=DB1302721&lang=P&start=cfg2-dren1
http://catalogos.rbe.mec.pt/bibliopac/bin/wxis.exe/bibliopac/?IsisScript=bibliopac/bin/bibliopac.xic&db=DB1302721&lang=P&start=cfg2-dren1
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 Oficina da Ciência – O Laboratório das Letras 

Dinamizada pela professora Carla Pinto, esta atividades destinou-se aos alunos das duas turmas do quarto 

ano e funcionou semanalmente, à sexta-feira após o almoço e antes do reinício das atividades letivas. Os 

alunos foram divididos em três grupos (num total de 29 participantes), tendo sido efetuadas sessões de 

leitura e atividades práticas/laboratoriais, de articulação entre a biblioteca e o Estudo do Meio do quarto 

ano. 

 

 Plano de melhoria da biblioteca 

No presente ano letivo, o modelo de avaliação da biblioteca foi atualizado, sendo necessário efetuar um 

plano de melhoria. Neste sentido, durante o primeiro período, foi realizado e submetido o referido 

documento no Sistema de Informação da Rede de Bibliotecas Escolares. Para a sua elaboração foram 

identificados os problemas centrais encontrados em cada domínio de ação da biblioteca, quais os 

resultados esperados, as ações de melhoria a implementar, instrumentos de avaliação/indicadores de 

execução a utilizar, responsáveis, data de início e de conclusão das referidas ações. 

 

 

 Criar laços com a leitura e o saber  

Tendo como principal objetivo a criação de laços com a leitura, dinamizaram-se sessões de leitura/horas 

do conto para as crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo, tendo sido trabalhadas duas obras: “Dez 

dedos, dez segredos” e “Kiko, o dentinho de leite”. Foram efetuados trabalhos de desenho e podcasts, os 

quais foram depois divulgados nos meios digitais da biblioteca e nas turmas. 
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 Leituras especiais 

Embora prevista para ser efetuada ao longo do ano letivo, uma das atividades englobada nas leituras 

especiais estava calendarizada para o primeiro período, tendo sido adiada para o segundo período, devido 

à falta de tempo para a sua preparação, nomeadamente no que concerne à criação de cartões com o 

programa Boardmaker. No sentido de se obter financiamento para a realização desta atividade, foi 

preparada a sua candidatura ao projeto Ideias com Mérito, da Rede de Bibliotecas Escolares.    

 

 Outras atividades 

A Equipa da biblioteca esteve ainda envolvida na dinamização de outras atividades. Assim, um dos seus 

elementos (professora bibliotecária) está presente na Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento, tendo 

participado nas reuniões, na planificação da documentação e na organização das atividades previstas no 

seu plano de ação. A atualização do plano de formação do Agrupamento e do Plano Anual de Atividades 

do corrente ano letivo contou também com a colaboração com um dos elementos da Equipa da Biblioteca. 

No sentido de desenvolver competências no âmbito da escrita, semanalmente, foi feita a articulação com 

o projeto Jornal Escolar Noitibó, tendo sido preparados os documentos respeitantes à divulgação do 

projeto e ao início da elaboração da primeira edição (a publicar em fevereiro). Foi também estabelecida 

articulação com o Projeto de Educação para a Saúde, não apenas através da dinamização da leitura de 

obras neste âmbito, mas também pela participação na comemoração de dias importantes para a Saúde 

Escolar, como seja o Dia Mundial da Alimentação  

Continuou a efetuar-se a atualização do fundo documental da biblioteca. Ao longo do primeiro período, 

foram adquiridos, classificados e catalogados 77 obras. 

No espaço da biblioteca foram dinamizadas algumas exposições, nomeadamente a Semana da Filosofia 

(pelos professores do grupo de Filosofia), Bilhete de identidade dos hominídeos (professora de História do 

7º B), postais/árvores/presépios de Natal (professores de Educação Visual do 2º ciclo), trabalhos sobre 

Ulisses (professores de Português do 6º ano).  
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4. Uso da coleção 

 

Seguidamente apresentam-se alguns dados estatísticos referentes ao uso da coleção e frequência da 

biblioteca ao longo do primeiro período letivo.  

Contabilizadas as entradas na biblioteca escolar ao longo do mês de outubro/2013 verificou-se um total de 

4.045 entradas, para utilização dos computadores, empréstimo domiciliário, jogos, leitura, trabalho 

individual/de grupo, ou conversas informais, sendo a média diária de 169 entradas. A figura seguinte 

compara o número de entradas com os anos letivos anteriores, podendo observar-se a tendência 

crescente de utilização deste serviço educativo. 

 
Tendo em conta os registos de utilização dos computadores, verificou-se que ocorreram 3.730 inscrições 

de alunos, essencialmente para a realização de trabalhos escolares ou para pesquisas relacionadas com os 

seus interesses.  
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Procedendo à comparação com estatísticas de períodos anteriores, houve um acréscimo de utilização dos 

computadores que ronda os 24% face ao 1º período do ano letivo transato e de mais de 60% em relação a 

igual período de 2009. 

 

A nível do empréstimo domiciliário, foram efetuadas requisições de 1.888 livros. 

 

Comparando este valor com o número de empréstimos realizados em igual período do ano letivo transato, 

concluímos que houve um acréscimo de 26% de livros requisitados para o domicílio. Caso se use como 

dado comparativo os empréstimos domiciliários do 1º período do ano letivo 2009/2010 (momento em que 

a biblioteca escolar começou a fazer este levantamento de forma permanente), verificamos um aumento 

de 55% neste tipo de serviço prestado pela biblioteca neste período letivo. 
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A este número há ainda a acrescentar o empréstimo de 667 livros/revistas que foram emprestados a 

docentes e alunos, a fim de apoiarem o trabalho na sala de aulas ou serem utilizados para serviços de 

reprografia. 

 

Ainda em relação ao empréstimo de material livro para a sala de aula/reprografia, comparando com os 

dados de outros anos, salienta-se que houve um acréscimo de 24% face ao primeiro período do ano letivo 

transato e cerca de 10% se tivermos em conta as estatísticas de setembro a dezembro de 2010. Este 

aumento de solicitações de material da biblioteca para a sala de aula deveu-se, sobretudo, ao acréscimo 

de empréstimos efetuados pelos professores e não tanto às requisições dos alunos. 
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Finalmente, apresenta-se uma comparação dos empréstimos domiciliários por ano e turma do mesmo 

nível/tipo de ensino.   

1º CICLO  
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2º CICLO (1º período de 2013/2014) 

 

 

 

3º CICLO (1º período de 2013/2014) 
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5ºA 66 2 

5ºB 50 3 

5ºC 77 4 

5ºD 44 4 

6ºA 40 9 

6ºB 9 13 

6ºC 44 5 

6ºD 33 10 
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7ºA 5 26 

7ºB 14 22 

7ºC 27 9 

8ºA 14 19 

8ºB 35 7 

8ºC 43 12 

9ºA 14 13 

9ºB 34 12 

9ºC 42 8 
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ENSINO SECUNDÁRIO (1º período de 2013/2014) 

 

 

ENSINO PROFISSIONAL (1º período de 2013/2014) 

 

 

 

A professora bibliotecária, 

Hermínia Marques 
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10ºC 30 14 
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11ºA 26 6 

11ºB 8 19 

11ºC 24 12 

11ºD 25 17 

12ºA 51 14 

12ºB 15 14 

12ºC  24 10 
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CEFA2 7 22 

10ºPA 12 16 

10ºPB 3 27 

10ºPC 8 24 

11ºPA 12 21 

11ºPB 5 14 

12ºPA 0 17 

12ºPB 0 19 

12ºPC 23 1 
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Anexo 7. Relatório dos Serviços Especializados de Apoio Educativo   
 

Os SEAE (Serviços Especializados de Apoio Educativo) são coordenados por um docente nomeado para o 

efeito. Entre este e os representantes de cada estrutura foram articuladas e desenvolvidas comunicações, 

no sentido de agilizar processos, desenvolver procedimentos e estratégias. 

No início do ano letivo foi adotada a estratégia de realização de “narrativas colaborativas”, sugerida pelo 

coordenador, no sentido de promover a partilha de saberes, opiniões e experiências e assim se contribuir 

para o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes, técnicos e outros profissionais pertencentes 

a este serviço. 

No âmbito da melhoria da qualidade do Ensino, previstos no Projeto Educativo do Agrupamento, 

orientados para as respostas adequadas às especificidades dos alunos, foi analisada a atividade 

desenvolvida em cada estrutura que integra este serviço, de modo a promover a reflexão acerca da 

eficácia e contributo desta para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Assim, surgem elencadas as referências relativas a cada estrutura que integra este serviço: 

 

APOIO SÓCIO EDUCATIVO 

Serviço de apoio Sócio Educativo foi assegurado no 1º ciclo, sendo que todos os alunos foram apoiados, 

em função das necessidades apresentadas. 

Para cada aluno foi elaborado um plano de Intervenção no âmbito do referido apoio, com vista à 

superação das dificuldades reveladas. 

No final do 1º período, para cada aluno foi efetuado um relatório descritivo, relativo à problemática 

apresentada, medidas do apoio implementadas, progressos alcançados. Foi ainda referida a necessidade 

da necessidade de continuar a intervenção com cada um desses alunos ao longo do 2º período.  

O serviço docente foi praticado, de acordo com a disponibilidade de cada docente de apoio, de modo a ser 

dada cobertura a cada aluno e, consequentemente, minorar as dificuldades dos alunos. Pelos docentes 

deste serviço foram apoiados 26 alunos do 1º CEB. 

 

SPO – SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

O Serviço de Psicologia e Orientação, é representado pela Psicóloga do Agrupamento desde meados de 

outubro de 2013. O SPO elaborou um plano de atividades e as competências do seu serviço com o objetivo 

de definir objetivos de intervenção e articulação entre os diversos intervenientes da comunidade 

educativa. 

No que respeita às atividades desenvolvidas por este serviço destacam-se as seguintes: Diagnóstico e 

acompanhamento de alunos com percursos de absentismo/abandono escolar e problemas de 

comportamento; Intervenção e acompanhamento familiar, numa lógica de envolvimento e 

responsabilização das famílias nos percursos escolares dos filhos; Avaliação, diagnóstico e intervenção de 

perturbações psicopatológicas; Consulta psicológica individual; Acompanhamento/Intervenção junto de 
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crianças com Necessidades Educativas Específicas; Avaliação psicológica por referência à C.I.F. 

(Classificação Internacional de Funcionalidade) a crianças com NEE (Necessidades educativas Especiais); 

Mediação escola, família e comunidade; Mediação e articulação interinstitucional, ações de sensibilização 

e prevenção para a comunidade educativa; Orientação de estágio, entre outras. 

Relativamente a este serviço, importa referir que destaca-se a atitude colaborativa evidenciada no 

desenvolvimento das atividades realizadas com a comunidade educativa. 

Verifica-se a existência de uma dinâmica funcional deste gabinete uma vez que, revela uma colaboração e 

disponibilidade regular com todos os serviços. Assim sendo, considera-se positivo a existência do SPO uma 

vez que tem vindo a contribuir para a evolução a diversos níveis da comunidade educativa. 

Quanto ao PAA, foram desenvolvidas as atividades previstas para o 1º período letivo e elaborados os 

relatórios de avaliação e de satisfação correspondentes a cada uma. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

O serviço da Educação especial foi coordenado por uma docente nomeada para esse efeito sendo que, por 

esta, foi assegurado o acompanhamento de todos os alunos enquadrados no âmbito do Decreto-lei 

3/2008 de 7 de Janeiro. 

O serviço da Educação Especial foi coordenado por uma docente nomeada para esse efeito. No decorrer 

do primeiro trimestre, os docentes afetos ao Departamento de Educação Especial asseguraram o 

acompanhamento de todos os alunos enquadrados no âmbito do Decreto-lei 3/2008 de 7 de Janeiro, 49 

alunos. Para cada aluno foi elaborado um Programa Educativo Individual, no qual foram definidas as 

medidas adequadas, por forma a responder à especificidade das necessidades e problemáticas dos 

discentes promovendo o seu sucesso na aprendizagem. Foram também distribuídas avaliações 

especializadas pelos docentes do grupo de EE, das quatro referenciações recebidas, e após os processos 

de avaliação foram propostos 2 alunos para a integração na EE, não se confirmando a necessidade de 

integração por parte de um aluno, encontrando-se ainda um outro em processo de avaliação. Aos novos 

alunos integrados na EE já lhes foram atribuídos horários de apoio e medidas adequadas às suas 

problemáticas. No que diz respeito ao PAA do departamento foram realizadas e avaliadas com menção 

satisfatória, as atividades propostas para o primeiro período.  

 

UNIDADES DE ENSINO ESTRUTURADO 

O funcionamento das Unidades de Ensino Estruturado foi assegurado pelas docentes de Educação Especial 

designadas para esse efeito. Pelas mesmas docentes foram definidas e implementadas as medidas 

educativas adequadas à problemática de cada aluno, bem como a avaliação da eficácia das mesmas.  

Nas Unidades em destaque, exerceram a atividade 4 Técnicos Especializados. Destes, referem-se 2 

fisioterapeutas, 1 terapeuta ocupacional e 1 terapeuta da fala. As funções confinadas a cada um são 

exercidas nos Agrupamentos de Escolas de Baião, Sudeste de Baião, Cinfães e Marco de Canaveses. 
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Entre os Diretores dos referidos Agrupamentos, foram elaborados os respetivos protocolos, que definem 

as funções de cada técnico, relativamente a cada escola, bem como o horário a cumprir em cada uma 

delas. 

Foram contados 33 alunos que beneficiaram de apoio das técnicas desta unidade, nas valências de Terapia 

da Fala, Terapia Ocupacional e Fisioterapia. 

 

GABINETE DE APOIO AO ALUNO 

Durante o primeiro período do ano lectivo 2 13 2 1  as situações de indisciplina na Escola Básica e 

Secundária de Vale de Ovil, em especial na escola sede, assumiram proporções preocupantes. Na avaliação 

dos resultados escolares feita pelos Departamentos Curriculares e pelo Conselho Pedagógico ao longo 

deste período, a indisciplina é iden  cada como fator com peso muito signi ca vo no insucesso escolar e 

nos fracos resultados obtidos por muitos alunos. 

Neste sentido, todos os procedimentos adotados respeitaram o Regulamento Interno do Agrupamento e o 

Estatuto do Aluno. Não estão previstas apenas medidas punitivas mas, sobretudo, medidas educativas e 

preventivas de comportamentos de indisciplina no espaço escolar.  

As medidas tomadas pelo Gabinete de Apoio ao Aluno foi dar a conhecer à direção que tomou de 

imediato algumas medidas. A maioria dos alunos encaminhados para o gabinete de apoio ao aluno, 

realizaram o trabalho proposto pelo professor. Os trabalhos propostos pelos professores foram: fichas de 

trabalho; leitura de uma ficha; cópia da matéria; exercícios do manual; composições; relatórios, resumos; 

registo das regras da sala de aula e reflexão individual. Cerca de dezanove alunos foram encaminhados 

para o gabinete sem trabalho. 

Atendendo ao acentuado número de infrações disciplinares, este serviço considera que é necessário 

tomar algumas medidas: criar um documento de participação mais prático para análise, o aluno 

encaminhado para o Gabinete de Apoio ao Aluno terá de fazer um relatório de ocorrência, em documento 

próprio, terá ainda realizar o trabalho proposto pelo professor que será avaliado e contará para avaliação. 

Em caso de recusa da realização do relatório de ocorrência ou do trabalho, será aplicada uma medida 

corretiva a definir pelo Gabinete de Apoio do Aluno. A apresentação e categorização das ocorrências 

verificadas ao longo do 1º período, encontram-se em grelhas existentes no serviço. 

 

O Coordenador dos SEAE 

António Jorge Pinheiro 
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Anexo 8. Relatório do Gabinete de Apoio ao Aluno  

 

Durante o primeiro período do ano letivo 2013/2014 as situações de indisciplina na Escola Básica e 

Secundária de Vale de Ovil, em especial na escola sede, assumiram proporções preocupantes.  

Na avaliação dos resultados escolares feita pelos Departamentos Curriculares e pelo Conselho Pedagógico 

ao longo deste período, a indisciplina é iden  cada como fator com peso muito signi ca vo no insucesso 

escolar e nos fracos resultados obtidos por muitos alunos  

A indisciplina nega a educação e impede a aprendizagem. Há que responder adequadamente a este 

problema, com sabedoria, com e cácia e aproveitando-o como oportunidade educa va. Há que mobilizar 

toda a comunidade escolar (pais, alunos, professores e funcionários) para a superação da indisciplina da 

escola, para a criação de bom clima educa vo e de trabalho.  

O presente relatório está enquadrado no Projeto Educa vo do Agrupamento, respeita o seu Regulamento 

Interno e o Estatuto do Aluno recentemente alterado. Não estão previstas apenas medidas punitivas mas, 

sobretudo, medidas educativas e preventivas de comportamentos de indisciplina no espaço escolar.  

O Plano de Ação para a Indisciplina tem um horizonte temporal limitado coincidente com o primeiro 

período escolar do ano letivo 2013/2014. Findo este período, a sua implementação deverá ser avaliada e 

deverão ser tomadas decisões quanto à sua reformulação.  

 

 

 

Das oito turmas do 2.º ciclo foram encaminhados para o GAA dois alunos da turma C e cinco alunos da  

turma D do 5.º ano. Do 6.º ano foram quatro alunos da turma A e cerca de seis alunos da turma B.   
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Relativamente ao 3.º ciclo o número de alunos encaminhados para o GAA foi um pouco maior em relação 

ao  2.º ciclo. Sendo de salientar que o número de alunos por turma é mais elevado.  

Das oito turmas do 3.º ciclo, somente da turma do 7.º B e 9.º A não houve alunos encaminhados para o 

GAA. Das restantes turmas foram encaminhados para o GAA sete alunos do 7.º A e igual número  da turma 

C e do 8.º A. Do 8.º B foram dois alunos e um do  9.º B e C. 

CEF 

 

 

Da turma CEF A3 foram encaminhados sete alunos para o GAA. 
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Das  nove turmas do ensino secundário foi encaminhado apenas um aluno para o GAA, sendo do 10.º ano 

turma C. 

 

Em relação ao ensino secundário profissional  houve um maior incidência de alunos encaminhados para o 

GAA quando comparamos com o ensino secundário. Do 10.º ano foram encaminhados: 1 aluno da turma 

PA, quatro do PB e três do PC; do 11.º ano, um aluno do PA, oito do PB; do 12.º ano, um aluno do PA e 

dois da turma PB. 

Ocorrências – Infrações  
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No 6.º ano na turma B, a incidência de infrações disciplinares foi por comportamento perturbador. 

7.º Ano Turma A 

 

No 7.º ano ,turma A ,houve um número elevado de alunos que teve participações, cerca de dez alunos, 

salientando-se como infração disciplinar o comportamento perturbador. É de referir que houve quatro 

participações de comportamento provocador e sete de linguagem imprópria. Salienta-se a gravidade de 

duas participações que tiveram como infração disciplinar: agressão física e uma outra participação refere 

como infração a atitude imunda. Destas últimas participações resultou a Aplicação Disciplinar Corretiva 

aos alunos número dois Andreia Borges e vinte e seis, Ricardo Ribeiro. 

7.º Ano Turma C 

 

A infração disciplinar “comportamento perturbador” apresenta um elevado número de incidência (sete 

alunos), seguido de comportamento provocador. Sendo de salientar a infração “desobediência ao 

professor”, assim como a “não realização de tarefas” e a “ausência de material”. Dois alunos tiveram falta 

de atraso,  agressão física e um deles utilizou linguagem imprópria. A esses dois alunos,  José Carlos, n.º 

treze e Tiago Rocha, n.º vinte e um, foi aplicada uma Medida Disciplinar Corretiva. 

8.º ano Turma A 
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No 8.º ano turma A  ocorreram seis infrações por comportamento perturbador, três por desobediência ao 

professor, seguido pela recusa de realização de tarefas e comportamento provovador.  Tal se verificou em 

sete alunos da turma. 

 

Na turma B do 8.º ano surgiram duas ocorrências por comportamento perturbador de dois alunos. 

 

No 9.º ano, turma B, houve um aluno com uma ocorrência de comportamento Perturbador. 

 

No 9.º ano, turma C, houve um aluno com uma ocorrência de comportamento perturbador. 

CEF A3 
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Na turma CEF A3 a incidência de infrações foi em quatro alunos, com comportamento perturbador e três 

alunos utilizaram linguagem imprópria. Seguiu-se o comportamento provocador, bullyng e um aluno que 

tinha em seu poder um objeto cortante imprópio e outro aluno usou indevidamente o  telemóvel. 

 

No 10º PB ocorreram seis infrações com registo de comportamento perturbador, seguido de cinco com 

comportamento provocador, com três de desobediência ao professor, não realização de tarefas, 

linguagem imprópria (uso de palavrões), dois alunos tiveram falta de atraso e uma infração  de linguagem 

chantagista e em igual número atitude incorreta. 

As medidas tomadas pelo Gabinete de Apoio ao Aluno foi dar a conhecer à direção que tomou de imediato 

algumas medidas. 

A maioria dos alunos encaminhados para o gabinete de apoio ao aluno, realizaram o trabalho proposto 

pelo professor: fichas de trabalho; leitura de uma ficha; cópia da matéria; exercícios do manual; 

composições; relatórios, resumos; registo das regras da sala de aula e reflexão individual. Cerca de 

dezanove alunos foram encaminhados para o gabinete sem trabalho. 

Atendendo ao número elevado de infrações disciplinares é necessário tomar algumas medidas: criar um 

documento de participação mais prático para análise, o aluno encaminhado para o Gabinete de Apoio ao 

Aluno terá de fazer um relatório da ocorrencia, em documento próprio, realizar o trabalho proposto pelo 

professor que será avaliado e contará para avaliação. Em caso de recusa da realização do relatório de 

ocorrência ou do trabalho, será aplicada uma medida corretiva a definir pelo Gabinete de Apoio do Aluno. 
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Tabela 
 

Grau Comportamento/Atitude Medida Quem atua 

Ligeiras 

 Atraso; 

 Intervir na aula despropositadamente;  

 Conversar/brincar durante as aulas; 

 Levantar-se sem autorização; 

 Provocar os colegas; 

 Utilizar pastilha elástica; 

 Ter manifestações emocionais e atitudes 
despropositadas dentro da sala de aula; 

 Usar bonés, gorros, capuzes dentro da sala 
de aulas; 

 Sujar o espaço. 
 

 Comunicação escrita ao 
Encarregado de Educação 

 E uma ou várias das 
seguintes sanções: 

 O aluno escreve uma carta 
com o seu pedido de 
desculpas... 

 O aluno faz um trabalho 
escrito(definido pelo 
professor); 

 O aluno limpa o que sujou. 

 

 Educador; 

 Professor 
titular; 

 Diretor de 
Turma; 

 Funcionário. 

Graves 

 Reincidência em qualquer das infrações 
ligeiras (cinco participações); 

 Entrada e saída da sala de aula aos gritos e 
empurrões; 

 Usar linguagem imprópria ( vulgo dizer 
asneiras/ palavrões); 

 Não obedecer  ao professor/funcionário; 

 Estragar material/ mobiliário ou alguma 
parte do edifício; 

 Utilizar qualquer meio multimídia não 
autorizado pelo professor; 

 Não cumprir as regras dos espaços ( 
refeitório, biblioteca, pavilhão, etc.). 

 Participar em lutas e gritarias no recinto 
escolar; 

 Correr ou gritar nos corredores da escola; 

 Provocar conflitos verbais ou físicos com os 
colegas. 

 Comunicação ao 
Encarregado de Educação, 
para vir à escola. 

 Saída temporária da sala de 
aula para a realização de 
tarefas; 

 Marcação de falta; 

 Participação disciplinar; 

 Serviço comunitário escolar; 

 Um a quatro dias de 
suspenção; 

 O material multimídia será 
confiscado pelo professor, 
entregue na direçãoo 
desligado, onde só poderá 
ser levantado pelo 
Encarregado de Educação. 

 Educador; 

 Professor 
titular; 

 Diretor de 
Turma; 

Funcionário; 

 Gabinete de 
Apoio ao 
Aluno; 

 Diretor da 
escola. 

 
Muito 
graves 

 Reincidência em qualquer das infrações 
graves; 

 Recusa no cumprimento de qualquer uma 
das sanções que foi aplicada ao aluno; 

 Agressão física ou verbal; 

 Roubo/furto; 

 Utilização imprópria de objetos cortantes; 

 Ofensas verbais para com os 
professores/funcionários/colegas; 

 Discriminação; 

 Provocação/coerção  

 Espalhar rumores ou mentiras; 

 Ameaças/intimidação (pares, 
professores/funcionários/colegas; 

 Perseguição; 

 Violência física; 

 Humilhação pública ou privada (SMS, Web, 
etc.); 

 Estrago/destruição de objetos de colegas; 

 Reincidência na utilização indevida do 
material multimídia ou outro material da 
escola. 

 

 Apresentar-se na Direção; 

 Serviço comunitário escolar; 

 Dependendo da gravidade 1 
a 10 dias de suspensão/ 
participação à proteção de 
menores; 

 O material multimídia será 
confiscado pelo professor, 
entregue na direção e só 
será devolvido no final do 
ano letivo. 

 Educador; 

 Professor 
titular; 

 Diretor de 
Turma; 

Funcionário; 

 Gabinete de 
Apoio ao 
Aluno; 

 Diretor da 
escola; 

 Proteção de 
menores. 
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Gabinete de Apoio ao Aluno 

Ficha de Reflexão do aluno sobre a ocorrência disciplinar  

NOME: _____________________________________ ANO: _____ TURMA: _______ N°. _____  

DATA DA OCORRÊNCIA: _____________ HORA: _______________ 

DISCIPLINA: _______________________ NOME DO PROFESSOR: ________________________ 
DIRETOR DE TURMA: ________________________ 

 N° DE PRESENÇAS NO G.A. _________________ 

• DESCREVE A SITUAÇÃO.  
• QUE REGRA OU REGRAS DA CONDUTA DO ALUNO É QUE TU NÃO RESPEITASTE?  
• O QUE SENTES RELATIVAMENTE AO QUE ACONTECEU?  
• SE OCORRESSE DE NOVO UMA SITUAÇÃO IDÊNTICA, O QUE FARIAS DE FORMA DIFERENTE?  
• O QUE ACHAS QUE DEVES FAZER AGORA PARA REPARAR A SITUAÇÃO?  
• QUE CONSEQUÊNCIAS PODERÃO ADVIR DESTE TEU COMPORTAMENTO?  
• TERÁS UMA SANÇÃO? QUAL?  
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

O ALUNO: _____________________________________________________ 

A preencher pelo G.A.A. 

Comportamento o aluno no gabinete: 

Comportamento adequado 
 

Cumprimento da tarefa proposta  

Comportamento inadequado  Recusa da tarefa proposta  

Mudança de comportamento  Professor confirmou a presença  

Observações: 

 

 

 

PROFESSOR DO G.A. A. ______________________ 
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Ficha de informação da ocorrência disciplinar - GAA 

Nome do aluno __________________________________ Ano: _____ Turma: _______ N°. _____  

Data de ocorrência: _____________ Hora: _______________ 

Disciplina: ___________________________     Diretor de 

turma:____________________________   N.º de ocorrências: _______________              Nome do 

professor: __________________________ 

Assinalar com uma cruz 
 

 

Tarefa a realizar no gabinete de apoio ao aluno: 

_________________________________________ 

O Professor:_____________________________ 

Anexar a ocorrência entregue ao Diretor de Turma 

Infração 

Atraso reiterado às atividades lativas.  Faltas injustificadas às atividades escolares.  

Abandono não atorizado da sala de aula.  Ausência de material (reincidente).  

Agrassão verbal e/ou física de forma  

reiterada 

 Linguagem imprópria (palavrões).  

Agressão verbal ocasional.  Uso não autorizado de equipamento tecnlógico 

(telemóvel, computador, tablet , etc) 

 

Agressão física ocasional.  Utilização de objetos cortantes impróprios.  

Comportamento perturbador.  Desrespeito pelo equipamento escolar.  

Comportamento provocador  Recusa da realização de tarefas  

Desordeiro  Desrespeito dos direitos e ofensa à dignidade 

dos colegas. 

 

Desobediência ao professor ou 

funcionário. 

 Outra:  
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Ficha de Participação disciplinar  

Nome do aluno __________________________________ Ano: _____ Turma: _______ N°. _____  

Data de ocorrência: _____________ Hora: _______________ 

Disciplina: ___________________________     Diretor de 

turma:____________________________   N.º de ocorrências: _______________              Nome do 

professor: __________________________ 

 
Tipo de Infração:  
 
 
 
 

 
Ocorrência: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O professor: _________________________________________ 



 Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil  
 

82 
 

Alunos encaminhados para o Gabinete de Apoio ao Aluno – 1.º Periodo 
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Anexo 9. Relatório da coordenação pedagógica do 1º ciclo  
 

Avaliação do comportamento, aproveitamento e assiduidade dos alunos. 

 Estes itens foram discutidos em Departamento, turma a turma. Globalmente atingiram níveis 

satisfatórios. 

Avaliação dos Planos de Acompanhamento. 

Dificuldades/Estratégias. 

 Foram entregues cópias à Coordenadora de Departamento, sendo as áreas de português e 

matemática, predominantemente, alvo de intervenção. No geral, as estratégias para superar as 

dificuldades dos alunos passam pelo apoio o mais individualizado possível do professor titular, pelo apoio 

socioeducativo ou especial, conforme os casos, e por um envolvimento maior das famílias.   

Avaliação das atividades previstas no Plano Anual de Atividades. 

 As referidas atividades foram avaliadas em reunião de Departamento, evitando uma sobreposição 

de assuntos. Todas as que estavam previstas foram realizadas e cumpriram os objetivos propostos pelas 

mesmas em concordância com o Projeto Educativo. Tendo ainda como conclusão: em todas houve uma 

participação direta ou indireta dos Encarregados de Educação. Embora se tenha concluído em reunião de 

coordenação que a colaboração dos encarregados de educação poderia e deveria passar pela organização 

de determinadas atividades, o que ficará em estudo para o próximo PAA.  Das atividades desenvolvidas há 

a destacar “Novembro Solidário”, não pelas atividades em si, mas pela porta que se abriu, alertando-nos 

para a necessidade de aproveitar o saber dos idosos, que afinal de contas, também pertencem a um ciclo 

de aprendizagem, assim sendo ficou de se pensar na possibilidade de os inserir em outras atividades a 

realizar. 

 Para além das atividades apresentadas pelo 1ºciclo e que constam no PAA, o Centro Escolar ainda 

participa em outras atividades propostas por outros ciclos como no projeto PESES, em que toda a escola 

está envolvida, incentivando o consumo de fruta, aproveitando a participação da camara municipal e 

envolvendo os pais neste objetivo; as turmas dos 3º e  º anos estão inscritas no projeto “Heróis da Fruta” 

(nível nacional) e que tem o mesmo objetivo embora as atividades sejam mais concretas, passando pelo 

registo diário, preenchimento de inquéritos, participação em atividades que vão aparecendo;  toda a 

escola tem participado com o Clube das Lontrinhas, nas sementeiras… as turmas dos  º anos, têm 

participado com este clube em atividades mais abrangentes; toda a escola também tem participado de 

uma forma entusiástica na recolha de tampinhas que tem como principal objetivo sensibilizar os alunos e 

familiares para este gesto solidário. Há ainda a salientar a participação de vários alunos nas equipas de 

andebol infantil que os tem levado a várias saídas e participações com outras escolas. O projeto “More 

trees yes please”, também tem organizado algumas atividades dirigidas aos alunos e encarregados de 

educação, como o concurso de arranjos de natal, entre outras. 

 Durante este período procedeu-se à troca de experiências sobre as novas metas de matemática, 

numa pequena formação que se explanou ao longo de três sessões desta coordenação. O mesmo 

aconteceu para as metas de português em reunião de Departamento com a professora Lurdes Correia. 
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Planos de Desenvolvimento de Turma.  

 Todos os professores elaboraram os seus PDT e fizeram as respetivas avaliações. Os documentos 

foram elaborados em modelo próprio, construído pelo professor Helder Lemos, o que permitiu uma 

uniformização do documento. De todos foram entregues cópias ao Diretor de Estabelecimento. 

Registos de avaliação dos alunos. 

 Os referidos registos, foram entregues aos encarregados de educação nas reuniões de turma, 

elaborados num novo modelo que consta nos PDT de cada turma respetivamente. 

Registos de níveis alcançados a todas as áreas. 

 Todos os professores preencheram as mesmas grelhas, com as médias ponderadas feitas 

automaticamente na própria grelha. Esta foi também construída e disponibilizada pelo professor Helder 

Lemos para que todos os documentos sejam, mais uma vez, uniformes. E enviados à Coordenadora de 

Departamento. 

 

A Coordenadora  

Cândida Inês Miranda 
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Anexo 10. Relatório da coordenação pedagógica do 2º ciclo  
 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

Nos dias 18 e 19 de Dezembro de 2013, reuniram os conselhos de turma do 5.º e 6.º ano de escolaridade, 

da Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 Avaliação final do 1.º Período; 

 Apreciação dos Rendimentos e Comportamentos individuais dos alunos; 

 Projetos de Turma; 

 Planos de Acompanhamento Pedagógico, no âmbito da avaliação dos alunos.  

De um modo geral, a assiduidade foi considerada boa, encontrando-se as faltas dadas pelos alunos 

devidamente justificadas, à exceção de dois alunos da turma A do sexto ano, que ultrapassaram a número 

de faltas previstas na Lei. A diretora de turma, tomou todas as diligências previstas na Lei. Na turma B do 

mesmo ano e na turma C do quinto ano, há alunos que chegam constantemente atrasados a algumas 

aulas, no primeiro caso, e ao primeiro bloco da manhã, no segundo caso. Do mesmo modo, as diretoras de 

turma destes alunos já informaram as suas Encarregadas de Educação.  

Relativamente ao comportamento apresentado, foi considerado bom em três das oito turmas deste ciclo, 

e satisfatório nas restantes, à exceção de alguns alunos que apresentam comportamentos desajustados à 

sala de aula (como se pode verificar na grelha em anexo).  

Quanto ao aproveitamento, foi considerado bom em duas turmas, satisfatório em quatro turmas, não 

satisfatório numa turma e fraco numa turma. 

As dificuldades mais comuns apresentadas pelos alunos das turmas são: falta de organização, métodos e 

hábitos de trabalho e de estudo; dificuldades na aplicação de conhecimentos adquiridos; falta de atenção 

e concentração durante as aulas; pouca autonomia na realização dos trabalhos de casa. As estratégias 

propostas com o intuito de colmatar estas dificuldades são: consciencializar os alunos para o cumprimento 

de regras; possibilitar a aquisição de corretos hábitos de estudo; desenvolver a concentração e atenção 

nas tarefas propostas; controlar os trabalhos de casa e verificar os cadernos diários; incentivar a 

participação e valorizar os sucessos; responsabilizar os alunos e solicitar o envolvimento dos Encarregados 

de Educação. Especificamente, para as turmas D do 5.º ano e B do 6.º ano, estão a ser implementadas as 

seguintes estratégias, para o 5.º D: 

 Coadjuvância a Português, 3 blocos de 50m. por semana; 

 Coadjuvância a Matemática, 3 blocos de 50m. por semana; 

 Nas aulas de Apoio ao Estudo, a possibilidade de desdobramento da turma, às segundas feiras das 

16:40h às 17:30h e às sextas feiras das 14:30h às 15:20h; 

 material informático permanente na sala de aula (computador o projector). 

E para o 6.º B: 

 Coadjuvância a Português, 3 blocos de 50m. por semana; 

 Coadjuvância a Matemática,     blocos de 50m. por semana; 

 Nas aulas de Apoio a Português e Apoio a Matemática a turma é desdobrada; 



 Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil  
 

87 
 

 Codjuvância a Inglês, para o aluno João Pedro (aluno com NEE que ainda não tem professor de 

apoio). 

Dos 83 alunos, a frequentar o 5º ano, 22 beneficiam de Plano de Acompanhamento Pedagógico, 

correspondendo a 26,5% dos alunos. Relativamente ao sexto ano, dos 93 alunos que o frequentam, 28 

beneficiam do mesmo plano, correspondendo a 30,1 % dos alunos. Estes planos foram elaborados ao 

abrigo do Despacho Normativo n.º 24-A/2012 de 06 de Dezembro, o qual propõe a sua aplicação como 

medida pedagógica a todos os alunos avaliados com 3 ou mais níveis inferiores a três. Todos os alunos 

com Plano de Acompanhamento Pedagógico que obtiveram nível inferior a três a Português e/ou 

Matemática, estão propostos para aulas de apoio a estas disciplinas. 

Muitos alunos demonstraram interesse e participaram em várias atividades previstas no P.A.A. da escola, 

tais como: Campeonato da Língua Portuguesa; Atividades Rítmicas Expressivas; Olimpíadas da 

Matemática; Concerto de Natal; Concurso de Mesas de Natal; Miss e Mr. Escola; Conversas em Casa 

inspiradas na Escola. Das aulas previstas para Educação Sexual no projeto PESES algumas já foram 

lecionadas, conforme planificadas.  

Foram avaliados os projetos de turma e acrescentados novos elementos de avaliação. 

 

 

 

A Coordenadora Pedagógica do 2.º ciclo do ensino básico, 

Ana Isabel 
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APOIOS EDUCATIVOS – 2.º Ciclo 2013/2014 

 

   Tabela síntese da análise das atas das reuniões de avaliação do final do 1.º Período, referente aos 

alunos propostos para apoios educativos, no 5º ano: 

 

Ano 

Turma 

N.º e nome dos alunos Pl.Acomp Ap.P. Ap. 

Mat. 

Ap. 

Ens

Es 

Ac. 

Ps. 

Ens. 

Esp. 

Observacões 

 

 

5º A 

 

5 – Beatriz Barbosa  
 

 X     

7 – Carolina Loureiro      NEE 
 

 Dec. Lei 3/2008 de 7 
de Janeiro 

14 – Leonor Costa  
 

 X     

 

 

 

 

 

 

 

5.ºB 

 

1 – Ana Correia   

 

X  

 

 

 

 
 

 

4 – Catarina Soares  X X 50m. X NEE Dec. Lei 3/2008 de 7 
de Janeiro 
 

5 – Cláudia Ribeiro   X     
 

7 – Diogo Mendes   X 50m.  NEE Dec. Lei 3/2008 de 7 
de Janeiro 

8 – Eduardo Mendes 

 
  X    Muitas Dificuldades 

 

10 – Gabriela Azevedo   X     
 

13 – Isabel Mendes       Muitas Dificuldades 

14 – José Francisco Cabral   X    Muitas Dificuldades 

16 – Juliana Moreira  X X    Muitas Dificuldades 

18 – Mariana Fonseca  X X     

 

 

 

 

 

 

5.ºC 

 

3 – David Pinto X x     Dificul. Comp. 

5 – Diogo André  X X X     

6 – Diogo Manuel X X X    Dificul. Comp. 

8 – Eduardo Madureira  X      

7- Duarte Correia X  X    Dificul. Comp. 

11 – Igor Valente X      Dificul. Comp. 

13 – José Alexandre       Dificul. Comp. 

15 – Luís Miranda       Dificul. Comp. 

17 – Mariana Carvalheira X X X  X  Acomp.Psic. (fora do 
Agrup.) 

18 – Mariana Monteiro  X 

 

X     

19 – Rafaela Monteiro X X      
20 – Tatiana Ribeiro  X      
22 – Vítor Hugo X X     Dificul. Comp. 

 
 

 

 

 

1 – Ana Rodrigues X X X 50m. 

+ 150 

X NEE Dec. Lei 3/2008 de 7 
de Janeiro 
Muitas Dificuldades 

2 – Ana Santos X X X    Muitas Dificuldades 
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5.ºD 

 

4 – Bruno Vales X X X    Muitas Dificuldades 

6 – Cátia Guedes X X X  X  Muitas Dificuldades 

10 – João Miranda  X X    Muitas Dificuldades 

11 – João Filipe X X X    Muitas Dificuldades 

Dificul. Comp. 

12 – João Fortunato X X X    Muitas Dificuldades 
Dificul. Comp. 

13 – Jorge Anselmo X X X    Muitas Dificuldades 

14 – José Monteiro X X X    Muitas Dificuldades 

15 – José  X X X     
16 – Júlio Seixas X X X    Muitas Dificuldades 

18 – Lisandra Vasconcelos X      Muitas Dificuldades 

19 – Luís Azevedo X X X  X  Muitas Dificuldades 

Dificul. Comp. 

20 – Maria Amorim  X X X  X  Muitas Dificuldades 

21 – Maria Queirós X X X    Muitas Dificuldades 

 

 

X–Proposto nestas reuniões 
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Tabela síntese da análise das atas das reuniões de avaliação do final do 1.º Período, referente aos 

alunos propostos para apoios educativos, no 6º ano: 

 
 

Ano 

Turma 

N.º e nome dos alunos Pl.Acomp. 

 

Ap. 

L.P 

Ap. 

Mat 

Ap. 

Ens

Es 

Ac. 

Ps. 

Ens 

Esp 

Observacões 

 

 

 

 

 

 

6.º A 

3- Ana Teresa Magalhães X X X    Muitas Dificuldades 

4- Armando Baptista X X X    Muitas Dificuldades 

7- Carlos Manuel Pinto X X X    Não foi avaliado por 

falta de assiduidade 

CPCJ 

15 – João Batista X X X    Muitas Dificuldades 

16 – Joel Cunha X X X    Comp. Inadequado 

Muitas Dificuldades 

18 – Leandro Rodrigues X X X  X  Não foi avaliado por 

falta de assiduidade 

CPCJ 

19- Margarida Monteiro X X X     Muitas Dificuldades 

22- Mariana Isabel Ferreira X 

 

X X    Muitas Dificuldades 

24- Rui Pedro Rocha X 

 

X X    Muitas Dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

6.ºB 

 

1- Ana Rita Teixeira X X X 2x50 X  Muitas Dificuldades 

3- André Pinto  

 

X 

 

X X  X  Comp. Inadequado 

Muitas Dificuldades 

4 – Carlos Fonseca X X X    Comp. Inadequado 

Muitas Dificuldades 

8- Hugo Simão Freitas  X X 50m.

+ 

50m. 

X NEE Acomp.Psic.  e 

Terapia ocup.(fora 

do Agrup.) 

Muitas Dificuldades 

7 – Ewan Ferreira X X X    Muitas Dificuldades 

9- João Augusto Cerqueira X X X  X  Comp. Inadequado 

Muitas Dificuldades 
12- João Pedro Silveira    150

m. 

X NEE Comp. Inadequado 

Muitas Dificuldades 

14- Luisa Anselmo X X X    Muitas Dificuldades 

15- Marcelo José Monteiro  X X    Comp. Inadequado 

17- Miguel André Miranda X X X  X  Comp. Inadequado 

Muitas Dificuldades 

18- Ricardo Vasconcelos X X X     Muitas Dificuldades 

19- Rúben Daniel Ribeiro X 

 

X X    Terapia ocupacional 

Muitas Dificuldades  

 

 

 

 

6.ºC 

3 – Carlos Mendes  X X     

6 – Diogo Vieira 

 
    X NEE 

(Aut) 

Dec. Lei 3/2008 de 7 
de Janeiro 

10 – Inês Pinto     X NEE 
(Aut) 

Dec. Lei 3/2008 de 7 
de Janeiro 
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6.º C 

11 – Jéssica Dias X X X    Muitas Dificuldades 

15 – Jorge Freitas X X X    Muitas Dificuldades 

17 – José Botelho  X X     

18 – Liliana Mota X X X    Muitas Dificuldades 

22 – Matilde Antunes  X X     

23 – Serafina Dias X X X    Muitas Dificuldades 
 
 
 

 

 

 

 

 

6.ºD 

 

1 – Adriana Ribeiro X X X  X  Muitas Dificuldades 

4- Carlos Vaz X X X    Muitas Dificuldades 

5 – Celestino Pereira X X X  X  Muitas Dificuldades 

7 – Diana Moreira  X X     

8 – Fernando Morgado X X X    Muitas Dificuldades 

9 – Gabriela Castro X X X    Muitas Dificuldades 

12 – José Ângelo Pinheiro     X NEE 
(Aut) 

Dec. Lei 3/2008 de 7 
de Janeiro 
 

14 – Luís Alberto da Silva X X X  X  Muitas Dificuldades 

16 – Maria Monteiro  X X     

20 – Pedro Soares  X X     

21 – Pedro Sousa  X X     

22 – Pedro Silva     X NEE 
(Aut) 

Dec. Lei 3/2008 de 7 
de Janeiro 
 

23 – Rafaela Monteiro  X X  X  Reavaliada pelo SPO 

 
 
 

X–Proposto nestas reuniões 
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Quadro resumo das atas da avaliação final do 1º período (Ano Letivo  2013-2014) 

2º Ciclo do Ensino Básico 

 
Ano/ 

Turma 

 
Comportam

ento 

 
Aproveitam

ento 

Dificuldades 
diagnosticadas 

 

Planos de 
Acomp. 

Pedagógico  

 
N.E.E 

 

 
Psicologia 

 
Observações 

Apoio 
Mat.  

Apoio 
Port.  

 
 
5ºA 
 

 
 
Bom 

 
 
Bom 

 
 
2 alunos 

 
 
------------ 

 
 
------------ 

1 aluna com PEI 
n.º   Dec. Lei n.º 3/2008 de 
7 de Janeiro 
 
 

 
 
---------------------------------- 

A Carolina Loureiro tem graves 
problemas de saúde que 
prejudicam a sua assiduidade. 

 
 
5ºB 

 
 
Bom 

 
 
Satisfatório 

 
 
9 alunos 
 

 
 
3alunos 
 

 
 
------------- 

2 alunos com PEI 
n.º4 e n.º 7: Dec. Lei n.º 
3/2008 de 7 de Janeiro 

n.º4, Vanessa: proposta para 
gabinete de psicologia. 
n.º 7, Diogo: Terapia da fala na 
unidade. 
 

Usufruem de apoio semanal 
ministrado por docente do E.E. 

 
5º C 
 
 

 
Satisfatório 

 
Satisfatório 

 
5 alunos 

 
9 alunos 

 
8 alunos 

 
----------------------- 

n.º17, Mariana: frequenta 
sessões de psicologia e de terapia 
da fala, fora do Agrupamento. 

 
----------------------------- 

 
 
5º D 
 
 
 
 

 
 
Satisfatório 

 
 
Fraco 

 
 
21 alunos 

 
 
19 alunos 

 
 
14 alunos 

1 aluna com PEI 
n.º1 :Dec. Lei n.º 3/2008 
de 7 de Janeiro 

n.º1, Ana: proposta para 
reavaliação gabinete de 
psicologia; 
n.º6, Cátia: proposta para 
avaliação pelos serviços de 
psicologia; 
n.º19, Luís Azevedo: proposto 
para avaliação pelos serviços de 
psicologia ( em Dezembro de 
2013); 
n.º 20, Maria Amorim: proposta 
para avaliação pelos serviços de 
psicologia ( em Dezembro de 
2013); 

Usufrui de apoio semanal 
ministrado por docente do E.E. 
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6º A 
 

 
Satisfatório 

 
Satisfatório 

 
21alunos 

 
9alunos 

 
9alunos 

 
---------------------- 

n.º 18, Leandro Rodrigues: 
proposto para avaliação pelos 
serviços de psicologia. 

n.º 7 e n.º 18 – não foram 
avaliados por falta de 
elementos devido à fraca 
assiduidade. A D.t. comunicou à 
C.P.C.J.. 
 

 
 
6º B 
 

 
 
Satisfatório 

 
 
Não 
Satisfatório 

 
 
18 alunos 

 
 
17alunos 

 
 
11 alunos 

2 alunos com PEI: 
n.º12 e n.º 7: Dec. Lei n.º 
3/2008 de 7 de Janeiro 
 

n.º1 Ana: frequenta sessões de 
psicologia, fora do Agrupamento. 
n.º3 André e n.º 9, João, 
propostos para o serviço de 
psicologia do Agrupamento. 

A turma usufrui de 
desdobramento nas aulas de 
apoio. 

 
 
 
6º C 
 

 
 
 
Bom 

 
 
 
Bom 

 
 
 
9 alunos 

 
 
 
7 alunos 

 
 
 
4 alunos 

2 alunos com PEI 
n.º6 e n.º 10: Dec. Lei n.º 
3/2008 de 7 de Janeiro 
(Perturbações do Espectro 
do Autismo) 

 
 
 
---------------------------------------- 

Os alunos beneficiam de 
sessões de terapia da fala, 
hidroterapia, hipoterapia e 
frequência na sala Snoezelen. 

 
 
 
6º D 
 

 
 
 
Satisfatório 

 
 
 
Satisfatório 

 
 
 
11 alunos 

 
 
 
11 alunos 

 
 
 
6 alunos 

 
 
2 alunos com PEI 
n.º12 e n.º 22: Dec. Lei n.º 
3/2008 de 7 de Janeiro 
(Perturbações do Espectro 
do Autismo). 

 
n.º1 Adriana e n.º5 Celestino: 
usufruem de apoio psicológico no 
Agrupamento 
n.º14: proposto para serviço de 
psicologia, no Agrupamento. 
n.º 23: proposto para reavaliação 
psicológica, no Agrupamento. 

 
 
 
 
--------------------------- 
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Lista de alunos a usufruir de Plano de Acompanhamento Pedagógico e Disciplinas envolvidas 

Ano Letivo 2013/2014 - Nível de Ensino: 2º ciclo do ensino básico 

 
Ano /Turma /Aluno 
 

Disciplinas Intervenientes 
 

Port. Ing. H.G.P. Mat. C.N. Ed. V. Ed. T.  Ed. M. Ed. F. E.M.R.C. 

5º C 
 
 
 

n.º3: David  X X  X   X   

n.º 5: Diogo   X X     X  

n.º 6: Diogo X X X X X   X   

n.º 7: Duarte  X X X  X X X   

n.º 11 
Igor 

X X X     X   

n.º 17: Mariana X X X X     X  

n.º19: Rafaela X  X X       

n.º22: Vítor   X   X X  X  

5º D 
 
 
 
 
 

n.º 2:  
Ana 

X  X X     X 
 

 

n.º4: Bruno X X X X X      

n.º 6: Cátia X X X X X      

n.º 10: João      X X    

n.º11: João X X X X X X X X   

n.º13: Jorge X X X X       

n.º14: José X        X  

n.º15: José   X X     X  

n.º16: Júlio X X X X       

n.º18: Lisandra X X X X X      

n.º19: Luís X X X X X X X X   
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n.º 20: Maria X X X X X      

n.º 21: Maria X   X       

 
 
6º A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.º 3: Ana X X         

n.º 4: Armando X  X X X      

n.º 7: Carlos Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. 

n.º 15: João X  X X X     
 
 

 

n.º 16: Joel  X X X X X X    

n.º 18: Leandro Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. Ñ aval. 

n.º 19: Margarida X X X X X      

n.º 22: Mariana X  X X       

n.º 24:  X X X X       

 
6º B 
 
 
 
 
 

n.º1 : Ana X X X X X      

n.º 3: André  X   X      

n.º 4: Carlos  X   X  X    

n.º 7 Ewan X X  X X      

n.º 9: João X X  X X      

n.º 14: Luísa X X  X X      

n.º 17: Miguel X  X X       

n.º 18: Ricardo X  X X X      

n.º 19: Rúben X  X X       

6º C 
 
 
 
 

n.º 11: Jéssica X X  X X X X    

n.º 15: Jorge X  X X       

n.º 18: Liliana X  X X       

n.º 23: Serafina X X  X       
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6º D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.º 1: Adriana 
 

 X  X     X  

n.º 4: Carlos   X X X      

n.º 5: Celestino X X X X       

n.º 8: Fernando X X X X       

n.º 9: Gabriela  X X X X      

n.º14: Luís 
 

X X X X X  X    

Totais 50 Planos 36 31 36 39 24 8 10 7 8 0 
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Anexo 11. Relatório da coordenação pedagógica do 3º ciclo  
 

Quadro resumo das atas da avaliação final do 1º período 

 
Ano/ Turma 

 
Comportamento 

 
Aproveitamento 

 
Apoio 

Português 

 
Apoio 

Matemática 

 
Planos de 

Acompanhamento 
Pedagógico 

 
N.E.E  

 

 
Serviço de 

Psicologia e 
Orientação 

 
Observações 

7.º A Fraco Não Satisfatório 14 16 8 - 4 
1 CPCJ 

(abandono) 

7.º B Satisfatório Bom 4 8 - 2 PEI (autistas) -  

7.º C Não Satisfatório Satisfatório 6 12 8 2 PEI 5 
2 CPCJ (comp. 

e família) 

8.º A Fraco Fraco 11 11 23 2 PEI (autistas) 1  

8.º B Não Satisfatório Não Satisfatório 12 11 11 2 PEI 3  

8.º C Satisfatório Bom 2 10 2 - -  

9.º A Bom Satisfatório 11 11 10 1 1  

9.º B Não Satisfatório Não Satisfatório 17 17 5 - 4  

9.º C Não Satisfatório Não Satisfatório 18 17 21 - 3  

Total 95 113 88 9 21  
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Principais dificuldades* Estratégias Globais de Ação* 

 Comportamento inadequado; 

 Dificuldades na atenção e concentração; 

 Desinteresse pelo estudo; 

 Ausência de hábitos de trabalho e métodos de estudo; 

 Incumprimento na realização dos trabalhos de casa; 

 Dificuldades na aplicação de conhecimentos adquiridos; 

 Dificuldades ao nível do raciocínio lógico e/ou abstrato. 
 

 Consciencializar os alunos para o cumprimento das regras de conduta; 

 Solicitar com maior frequência os alunos mais distraídos e estimular a sua 
participação nas atividades propostas; 

 Promover hábitos de trabalho e estudo; 

 Reforçar o controlo sobre os trabalhos de casa; 

 Acompanhar os alunos mais individualmente; 

 Frequência de aulas de apoio a Português e Matemática; 

 Encaminhamento dos alunos para o Serviço de Psicologia e Orientação; 

 Maior contacto com os Encarregados de educação e solicitar um maior 
envolvimento  no processo de ensino/aprendizagem dos seus educandos. 

*Carácter global, comum à globalidade das turmas. 
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Apreciação Global relativa à avaliação global do primeiro período no 3º ciclo 

 

 

A maioria das turmas continua a apresentar um aproveitamento e comportamento Não Satisfatório. O 8.º 

A piorou os resultados nestes parâmetros, tendo obtido as menções de Fraco. O 7.º A também piorou a 

nível de comportamento (fraco ).Nota-se uma subida no 7.º B, 7.º C e 8.º C  a nível do aproveitamento 

(Bom, Satisfaz e Bom, respetivamente).  

Os conselhos de turma vão reforçar as medidas (Estratégias Globais de Ação,  acima referidas), 

anteriormente tomadas,  no sentido de contribuírem para a melhoria dos resultados. No entanto, muitos 

alunos continuam a revelar falta de interesse pelo estudo, o que se reflete no seus comportamentos 

inadequados.  

Foram aplicadas medidas corretivas, previstas no Regulamento Interno -  artigo 105.º, ponto 7, alíneas c) e 

d), a 4 alunos (Andreia Borges, e Ricardo Ribeiro, do 7.º A e José Filipe e Tiago Rocha, do 7.º B), devido ao 

n.º de participações disciplinares a que foram sujeitos, em virtude da ordem de saída da sala de aula. 

Existe uma aluno em situação de abandono escolar – Calos Nogueira, do 7.º A, estando a situação 

entregue à CPCJ. 

Para os alunos com mais dificuldades, foram elaborados os respetivos Planos de Acompanhamento 

Pedagógico.  

Vários alunos ainda não tiveram oportunidade de serem atendidos pelo Serviço de Psicologia e 

Orientação, aguardando para o segundo período.  

Novos alunos foram propostos para as aulas de apoio a Português e/ou a Matemática e outros foram 

excluídos por falta de assiduidade ou de interesse e empenho. A nível dos apoios sócio-educativos verifica-

se um aumento dos alunos propostos, sendo algum comum à quase totalidade das turmas. 

 

 

O Coordenador Pedagógico do 3º Ciclo, 

Manuel Emídio Monteiro de Oliveira  
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Anexo 12. Relatório da coordenação pedagógica do Secundário  
 

De acordo com as atas de conselho de turma de avaliação de final de primeiro período é possível 

verificar que, de um modo geral, o aproveitamento satisfaz e o comportamento é bom. Há, no 

entanto, duas turmas com aproveitamento de não satisfaz, uma turma do décimo ano (turma B) e 

a outra do décimo primeiro (turma A).  

No décimo B, as disciplinas com menor índice de sucesso são Matemática A (com 45,83% de 

classificações iguais ou superiores a 10 valores) e Física e Quimica ( com 70,83% de classificações 

positivas). 

No décimo primeiro A, as disciplinas com menor índice de sucesso são Matemática A ( somente 

18,75% de classificações iguais ou superiores a 10 valores) e Biologia e Geologia ( com 55,56% de 

níveis iguais ou superiores a 10 valores). 

Os membros dos conselhos de turma fizeram, como é hábito, uma reflexão sobre as principais 

dificuldades que os alunos apresentam e delinearam as estratégias que melhor se adaptassem 

para que todos e cada aluno obtenham o sucesso que ambicionamos.  

Transparece também nas atas a preocupação dos docentes, nomeadamente de determinadas 

disciplinas, em delinear estratégias para que os discentes ultrapassem as dificuldades que têm 

demonstrado. Está plasmado nas atas das turmas acima mencionadas (10ºB e 11ºA) que as 

classificações inferiores a dez valores nas disciplinas mencionadas se devem, essencialmente,  à 

falta de hábitos e métodos de trabalho, falta de atenção e concentração nas aulas, ao pouco 

empenho nas atividades propostas por parte dos alunos; também são referenciadas dificuldades 

na compreensão e interpretação de enunciados. Há ainda referência a um ritmo lento de 

aprendizagem e a lacunas ao nível de conhecimentos básicos. É necessário que os alunos 

coloquem maior empenho na realização de tarefas e que percebam que necessitam  de trabalhar 

todos os dias, pois no ensino secundário o estudo tem de ser continuo e diário. 

Na turma D, do décimo primeiro ano de escolaridade, há também grande preocupação 

relativamente às classificações na disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais ( com 

54,55% de classificações iguais ou superiores a 10 valores). O Conselho de Turma solicita que no 

âmbito do projeto de apoio aos exames nacionais (PEN) se introduza um apoio/coadjuvancia aos 

alunos desta turma. Estes alunos estão sujeitos a exame nacional e, infelizmente, os resultados 

não costumam ser aquilo que almejamos. 

De seguida, é apresentado um quadro síntese, elaborado de acordo com as atas de conselho de 

turma de avaliação de final de primeiro período. 
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Ano/Tª COMPORTAMENTO APROVEITAMENTO Principais 
DIFICULDADES 
anotadas 

ESTRATÉGIAS mais 
apontadas Bom Satisfatório Sat 

Bast 
Satisfaz Não 

satisf 

10º A X  X   Dificuldades de 
concentração/ 
atenção; ausência 
de hábitos de 
estudo; falta de 
empenho na 
realização das 
tarefas propostas; 
dificuldades de 
compreensão e 
interpretação de 
ideias; dificuldade na 
aplicação dos 
conhecimentos 
adquiridos e a nível 
do raciocínio 
lógico/abstrato 

Incutir hábitos de 
trabalho e estudo 
diário; fomentar o gosto 
por uma atualização 
constante dos 
conhecimentos; 
responsabilizar os 
alunos pelos trabalhos a 
realizar e 
corresponsabilizar os EE 
pelo processo de 
aprendizagem. 

10º B  X   X 

10º C  X  X  

10º D  X  X  

11º A  X   X 

11º B X  X   

11º C X  X   

11º D X   X  

12º A X  X   

12º B X  X   

12º C X   X  

Total 7 4 5 4 2   

 

Este quadro síntese foi elaborado de acordo com as atas de conselho de turma de avaliação de 

final de 1º período.  

 

Notas: 

11º A : Elevado nr de classificações inferiores a dez valores a mat e biol devido à falta de hábitos e 

métodos de trabalho, falta de atenção e concentração nas aulas, pouco empenho nas atividades 

propostas; dificuldades na compreensão e interpretação de enunciados .Ritmo lento de aprendizagem, 

lacunas ao nível de conhecimentos básicos; pouco empenho na realização de tarefas. Precisam trabalhar 

todos os dias, o estudo deve ser continuo e diário.  

11ºD : Elevado nr de classificações inferiores a 10 em MACS – o conselho de turma solicita um apoio 

integrado no projeto de preparação para os exames, possibilitando superar dificuldades que já existam 

ou que venham a surgir.   

12º A  – Biologia precisava  de maior carga letiva para não ver condicionado o tratamento de alguns 

conteúdos. 

 

 

A Coordenadora pedagógica do ensino secundário, 

 

Paula Mota 
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Quadro resumo das atas da avaliação final do 1º período  -  Ensino Secundário 

Este documento pretende fazer um ponto da situação relativamente à avaliação do 1º período no ensino secundário. A caracterização aqui apresentada é de carácter 
generalista. Para informações mais detalhadas terão de ser consultadas as atas refentes a cada conselho de turma. 

 
Ano/ 

Turma 

 
Comporta-

mento 

 
Aproveitamento Dificuldades diagnosticadas 

 

 
Estratégias propostas 

 
N.E.E./ 
Psicol. 

 

 
Observa-ções 

10ºA 

Bom Satisfaz bastante 
(exceto alunos nr 14; 17; 23; 
24 e 25 c/ clas. inf a 10 nas 
disc esp.) 

Turma heterogenea com dificuldades 
de concentração/atenção; ausência 
de hábitos de estudo, de trabalho e 
de organização. 

Estimular a participação na sala de 
aula; incutir hábitos de trabalho e 
estudo diário;fomentar o gosto por 
uma atualização constante dos 
conhecimentos; utilizar as TIC como 
meio de estudo e não só de diversão 

 D.T: Sérgio 
Rodrigues 
Sec.:Isabel 
Teixeira 
 
Reunião com EE 
8/01/13 

Alunos assíduos e pontuais (participam com 
empenho nas atividades propostas, 
desporto escolar 

10º B 

Satisfatório Não Satisfaz 
(12 dos 24 alunos têm clas. 
inferiores a 10) 

Dificuldades de concentração/ 
atenção; ausência de hábitos de 
estudo;falta de empenho na 
realização das tarefas propostas; 
dificuldades de compreensão e 
interpretação de ideias;dificuldade 
na aplicação dos conhecimentos 
adquiridos e a nível do raciocinio 
lógico/abstrato 

Incutir hábitos de trabalho e estudo 
diário;fomentar o gosto por uma 
atualização constante dos 
conhecimentos; responsabilizar os 
alunos pelos trabalhos a realizar e 
corresponsabilizar os EE pelo 
processo de aprendizagem. 

Joana Teixeira 
(faleceu) 

D.T.: Sandra 
Ferreira 
Sec. : Paula 
Hermene-gildo 
 
Reunião com os 
EE: 14/01 

Alunos assíduos e pontuais  
(alguns alunos são empenhados nas 
atividades propostas pelas diferentes 
disciplinas e/ou clubes) 

10º C 

Satisfatório 
(era bom) 
(participações 
disciplinares: 
Nelson Silva, 
nr25 a Geo. e 
Luís Teixeira, nr 
22 a Port) 

Satisfaz 
(11 alunos sem neg; 5 
com 3 ou +; seis com 2 e 
7 com 1 clas.inf a 10) 
MAS 
Ricardo Teixeira, nr 27 e 
Sílvia Ribeiro, nr 28 com 
clas. iguais ou super a 14) 

Dificuldades de compreensão oral de 
mensagens, na expressão escrita, na 
articulação de conhecimentos, na 
transferência de conhecimentos p 
novas situações, na resolução de 
problemas, na consulta e 
interpretação de documentos. 
Ausência de hábitos e métodos de 
trabalho, falta de organização de 
ideias e materiais. 

Incutir hábitos e métodos de 
trabalho; solicitar maior atenção e 
concentração; aumentar a 
frequência de exercícios escritos; 
reforçar positivamente as boas 
prestações; estimular 
comportamentos adequados; 
corresponsabilizar o enc.educ. na 
concretização das tarefas escolares e 
na verificação das fichas de 
avaliação; uniformizar estratégias 
para melhorar o sentido de 
responsabilidade dos alunos 

 D.T.: Fani 
Gouveia 
Sec.:Lurdes 
Gomes 
 
Reunião com os 
EE: 
 9 de janeiro 

Alunos assíduos (exceto Nelson, nr 25) mas 
alguns são  pouco pontuais  
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10º D 1 

Satisfatório 
 
 

Satisfaz  
Exceto 7 alunos (nr 
3,4,15,16,23, 
26 e 27) com 2 ou mais 
classificações inferiores a 10  

Dificuldades de concentração e 
atenção;ausência de hábitos de 
estudo e trabalho;pouco 
responsavéis; dificuldades de 
expressão escrita e oral;dificuldades 
de compreensão e  interpretação de 
ideias;( melhoria nas carências 
afetivas, baixa autoestima;) 

Incutir hábitos de trabalho; fomentar 
o gosto pelo conhecimento; utilizar 
as TIC como meio de estudo; motivar 
para a leitura; produzir com maior 
frequência exercícios práticos de 
expressão escrita e recorrer ao SPO 

Alunas Ana, nr 1 e 
Diana, nr 29 acompa 
nhadas pelo SPO; 
Helder Miranda, 
acompa nhado pela 
CPCJ (prob familiares 
graves) 

D.T:Liliana 
Almeida 
Sec.:MªCéu 
Pereira 

Alunos assíduos e pontuais 
(participam com empenho em diversas 
atividades , desporto escolar, oficina direitos 
humanos) 

11º A 2 

Satisfatório Não satisfaz 
2
 

(Somente 3 alunos não têm 
classific.Inferiores a 10) 

Falta de atenção/ concentração; falta 
de autonomia e sentido de 
responsabilidade; dificuldades na 
expressão escrita, oral e na 
interpretação de textos; dificuldades 
de raciocionio lógico/abstrato e na 
aplicação de novos conhecimentos 
 
Poucos são os alunos que 
aproveitam o recurso do PEN 

Incutir hábitos e métodos de 
trabalho; incentivar ao estudo 
contínuo e diário; responsanbilizar os 
alunos e corresponsabilizar os EE 
pelo processo de aprendizagem. 
Devem frequentar a biblioteca e a 
sala de estudo 

 D.T.: Mª 
Conceição Passos 
Sec:Carla Pinto 

Alunos assíduos e pontuais 
(exceto o aluno Fábio, nr 8 – foi alvo de 

processo disciplinar, tb) 
Os alunos participam com empenho nas 

atividades propostas 

11º B 

Bom 
 

Satisfaz Bastante 
(exceto a Matemática A: falta 
de conhecimentos básicos que 
levam à dificuldade na 
aplicação de conhecimentos; 
devem trabalhar mais e 
frequentar a sala de estudo ) 

Dificuldades de atenção e 
concentração  
 
 
 
 
Poucos são os alunos que 
aproveitam o recurso do PEN 

Incutir hábitos de trabalho,  
relembrando a importancia de um 
estudo diário para a aquisição e 
aplicação de novos conhecimentos. 

 D.T.:Paula Mota 
Sec.:Fernan-do 
Caetano 
 
Reunião no dia 
7/01/2014 

Alunos assíduos e pontuais – participam no 
desporto escolar, atividades dinamizadas 
pelas disciplinas e pela Oficina dos Direitos 
Humanos 
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11º C 

Bom Satisfaz bastante Dificuldades de atenção e 
concentração, dificuldades na 
expressão escrita e interpretação de 
textos  

Estimular a participação na sala de 
aula, incutir hábitos de trabalho. 

 D.T:Lino 
Laranjinha 
Sec.: Paula Pires 
 
Reunião com EE: 
14 janº 

Alunos assíduos e pontuais 

11º D3 

Bom 
 

Satisfaz 
( 3 alunos com elevado nr de 
classificações inf a 10) 

Dificuldades de atenção e 
concentração e alguns alunos 
revelam ausência deestudo,  
trabalho e organização. 
 
O Marcelo revela bastante 
desinteresse pelo estudo  e ausencia 
de responsabilidade 
 
Elevado nr de classificações 
inferiores a 10 a MACS 

3
 

Estimular a participação na sala de 
aula; incutir hábitos de trabalho; 
fomentar o gosto pelo 
conhecimento; utilizar as TIC como 
meio de estudo; frequentar a sala de 
estudo/biblioteca. 
 
Reforçar e estímular a participação 
ativa do Marcelo,sensibilizar para  o 
cumprimento das tarefas propostas 
em sala de aula 

 D.T:Branca 
Santos 
Sec.:Paula 
Hermene-gildo 
 
Reunião com EE: 
09/01 

Alunos assíduos e pontuais 
(exceto Ana Castro (falsificou justif) e 
Marcelo Azevedo) 
Os alunos empenham-se nas atividades que 
lhes vão sendo propostas 

12º A4 

 
Bom 
 
 

Satisfaz bastante ( a EF; 
Biologia e Psic) 
Satisfaz ( a Port e Mat) 

Dificuldades de concentração e 
atenção - grande número de alunos 
que dificulta acompanhamento mais 
individualizado 

Sensibilização dos alunos para um 
trabalho mais autónomo e diário; 
frequência da sala de estudo 

Mónica Teixeira- PEI 
Medidas previstas no 
nr 2, art 16 do 3/2008, 
alineas a) e d).Joao 
Silva: encaminha do 
para o SPO a pedido da 
EE 

D.T:Ale- xandra 
Carneiro 
Sec.: Mª Manuel 
Gomes 
 
Reunião com EE: 
10 de janeiro 

Alunos assíduos e pontuais 

12º B 

Bom 
 
 
 

Satisfaz Bastante no geral e  
Satisfaz a Português e 
História A) 
 

Dificuldades de atenção e 
concentração e alguma ausência de 
hábitos de leitura, de estudo, de 
trabalho e de organização.  

Estimular a participação ordenada na 
sala de aula; Incutir hábitos de 
trabalho; fomentar o gosto pelo 
conhecimento; utilizar as TIC como 
meio de estudo e forma de 
melhorara a atenção/concentração. 

 D.T:Isabel Felício 
Sec.:Pedro 
Machado 
 
Reunião com EE: 
9/01 

Alunos assiduos e pontuais 
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12º C 

Bom 
(exceto 
Hugo 
Teixeira – 
desinte-
resse) 
 

Satisfaz 
 

Para melhorar o aproveitamento 
global 

Estimular a participação em sala de 
aula; incutir hábitos e métodos de 
trabalho, de leitura e escrita; 
fomentar o gosto por uma 
actualização constante dos 
conhecimentos. 

 D.T:Nuno Ramos 
Sec.: Paula 
Guedes 
 
Reunião com os 
EE: 9 /01 

Alunos assíduos e pontuais 

 

Notas:  

10D
1 

: A aluna Diana Silva, nr 29, não foi avaliada às disciplinas de MACS, Hist e Geog por falta de elementos ( a aluna frequentou até 21 /11 uma turma do curso cientifico); 

11 A 
2
: Elevado nr de classificações inferiores a dez valores a mat e biol devido à falta de hábitos e métodos de trabalho,falta de atenção e concentração nas aulas, pouco empenho nas 

atividades propostas; dificuldades na compreensão e interpretação de enunciados ..Ritmo lento de aprendizagem, lacunas ao nível de conhecimentos básicos; pouco empenho na realização de 

tarefas.Precisam trabalhar todos os dias, o estudo deve ser continuo e diário.  

11 D 
3
: Elevado nr de classificações inferiores a 10 em MACS – o conselho de turma solicita um apoio integrado no projeto de preparação para os exames, possibilitando superar dificuldades que 

já existam ou que venham a surgir.   

12 A
4
  – Biologia precisava  de maior carga letiva para não ver condicionado o tratamento de alguns conteúdos! 
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Anexo 13. Relatório da coordenação pedagógica do CEF e cursos profissionais 
Ano/ 

Turma 
Comportamento Aproveitamento Participações disciplinares PESES N.E.E Psicologia Observações 

CEF A3 Satisfatório Satisfatório ----- --- n.º 5, Andreia DL 3/2008  

10 PA 
Satisfatório 
(n.º11, 23)

 Satisfatório   n.º 22, Vitor DL 3/2008 
Alunos com número elevado de 

faltas de presença:8 e 24 

10 PB 

FRACO 
Assiduidade: fraca 

n.º 2, Álvaro Vieira; n.º 
13 Emanuel Oliveira; 
29, Tiago Araújo e n.º 

33, Pedro Ferreira. 
 

Fraco 

n.º 13, Emanuel Oliveira, 
problemas de assiduidade e 

disciplinares; 
n.º 19, Leonardo Gouveia, 

problemas de assiduidade e 
disciplinares, CPCJ; 

 

n.º 6, Bruna 
Carneiro; n.º 22, 

Nádia Gracias; n.º 
21, Manuel Alves 

DL 3/2008, 

n.º 1, Adriana pinto, maior de 
idade e abandono escolar; 
n.º6, Bruna carneiro e n.º 

15,Helena Ribeiro, abandono 
escolar ref. CPCJ; 

n.º 17, Igor Azevedo, anulou a 
matrícula. 

10PC 
Não Satisfaz 

Assiduidade: fraca 
FRACO   

n.º 3, Ana Sofia; 
n.º31, Vítor Ferreira 

DL 3/2008 

n.º 9, Cláudio Pereira, abandono 
escolar ref. CPCJ. 

n.º 21, Moisés Pinto, assiduidade 
ref. CPCJ. 

11 PA Não satisfatório 
Satisfatório 

(não satisfatório- 
Mat; fraco- AI) 

 
Já foram 

cumpridas 2 horas 
- AI 

  Fraca assiduidade e pontualidade 

11 PB 
Satisfatório 

Assiduidade: Não 
satisfatória. 

Satisfatório  
2.º P 

EDF: 6h 
n.º 3, André Valente DL 3/2008 

Para melhora as relações 
interpessoais entre formando é 

proposto um Workshop de 
resolução de conflitos e 

promoção de competências 
interpessoais intitulado “bom 

humor com amor se paga” 

12 PA Satisfatório Satisfatório  Cumprido 
n.º 8, Estefânia; n.º 

12, Lúcia Santos 
DL 3/2008  

12 PB Não Satisfatório Satisfatório  

A implementar no 
2.º Periodo 
Psicologia:3 

PAFD:3 

   

12 PC Satisfatório Bom  AI : 2h    
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Resultados dos módulos avaliados no fim do 1.º Período 
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O coordenador do CEF e cursos profissionais,  

Fernando Vieira 
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Anexo 14. Relatório do departamento do pré-escolar 
 

1.Identificação da Coordenadora do Departamento Curricular 

  Nome – Maria Manuela Pinto Soares de Freitas 

  Grupo- 100 Quadro de Escola/Quadro do Agrupamento 

 

2.Caracterização do Departamento 

No presente ano letivo, o Departamento do Ensino Pré-Escolar integra as Educadoras: 

 Maria Manuela Pinto Soares de Freitas 

 Maria Augusta Azevedo de Sousa (encontra-se de atestado médico, não tendo por isso lecionado 

no 1º período)  

 Dulce Maria Dias Santos Mendes Cardoso 

 Teresa de Jesus Simões Franco Pinhel 

 

3.Reuniões de Departamento 

Todas as reuniões do Departamento foram convocadas, planificadas e coordenadas em colaboração com o 

Conselho Pedagógico. 

As reuniões existentes tiveram finalidades diversas, que se completavam e concorriam para os objetivos 

determinados. 

Todos os assuntos tratados quer pedagógicos quer organizacionais, bem como os materiais produzidos, 

podem ser verificados, consultando as convocatórias existentes, as atas das reuniões e os documentos 

arquivados. Entre as produções realizadas enumero as seguintes: 

 Planificações Anuais 

 Plano Anual de Atividades 

 Critérios de avaliação 

 Regimento do Departamento do Pré-Escolar 

 Grelhas de observação e fichas de avaliação das crianças 

Procedeu-se à análise e reflexão de vários documentos referentes quer à orgânica interna quer destinados 

às propostas pedagógicas do departamento, a serem apresentados em Conselho Pedagógico. 

Os documentos analisados foram: 

 Projeto Educativo do Agrupamento, 

 Plano anual de atividades, Regulamento Interno do Agrupamento, 

 Relatórios da biblioteca, propostas do núcleo de projetos como por ex. Peses, projeto da piscina, 

documentos sobre a avaliação de desempenho docente, sobre a Avaliação Externa e outros 

emanados do Conselho Pedagógico. 
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4.Coordenação e planificação de atividades pedagógicas  

Fez-se o diagnóstico das dificuldades prioritárias das crianças na avaliação intercalar e final do 1º período.  

Foram estudadas as atividades do projeto Peses que se destinam ao Pré-Escola, o Passezinho e a 

alimentação saudável e analisados os respetivos documentos dados em Pedagógico e a forma de o por em 

prática. 

Refletiu-se em departamento sobre a necessidade de uniformizar documentos utilizados na elaboração de 

documentos que são da responsabilidade da Educadora de cada turma, como a elaboração do PCT, as 

planificações a médio e a longo prazo, conforme orientação do pedagógico. 

 Foram analisados e reformulados os critérios de avaliação e aperfeiçoadas as grelhas de avaliação. 

Acompanhou-se e colaborou-se com empenho no desenvolvimento e cumprimento das atividades do PAA 

do departamento. 

Participou-se nas iniciativas da biblioteca colaborando em tudo o que foi necessário e divulguei todas as 

informações e documentos relativos à mesma. 

Durante o 1º período foi cumprida a planificação na globalidade, abordados os conteúdos de acordo com a 

programação para este período e cumprido com os objetivos propostos. Efetuou-se a respetiva avaliação 

de cada atividade em departamento, preenchi os formulários e enviei por e-mail para o Pedagógico.   

 

5.Trabalho desenvolvido relativo à Avaliação do Desempenho Docente 

Em relação à ADD, procurei estar atualizada acerca de todas informações provenientes dos órgãos 

responsáveis do Conselho Pedagógico e transmiti-as aos docentes do Departamento, nomeadamente, a 

constituição da Secção de Avaliação, aprovada em Pedagógico, todos os documentos necessários tais 

como: calendarização, modelos do projeto e de relatório docente, minutas, fichas de registo , etc 

Chamei a atenção para a divulgação na página do Agrupamento. 

 

6.Atualização do dossier e atas do Departamento 

O dossier está organizado com separadores de conteúdos e encontra-se atualizado. 

No que respeita aos materiais de consulta, existem diversos documentos, de registo das propostas, 

legislação, Regulamento Interno do Agrupamento, extrato do PE com as metas, documentos sobre 

avaliação externa, respeitantes a biblioteca, PAA, avaliações das atividades e outros cedidos em Conselho 

Pedagógico  

Todos os materiais se encontram disponíveis no dossier do Departamento para consulta. 

 

7.Reflexao final 

                  Na generalidade as atividades propostas pelo Departamento para o 1º período foram realizadas 

e tiveram grande aceitação por parte das crianças, Pais, comunidade educativa e local, tendo contribuído 

para dinamização da Escola e sua ligação ao meio em que se insere, assim como para o cumprimento das 

metas do Projeto Educativo do Agrupamento.  
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No que se refere ao Jornal de Noitibó, como já vem sido hábito, o Jardim de Infância participa nas edições 

publicadas durante o ano letivo. Os pais/encarregados de educação e as crianças manifestam muito 

interesse por este projeto.  

Para facilitar a comunicação foi solicitado aos pais endereços de correio eletrónico para posterior 

informação das atividades e outros assuntos do interesse das famílias. 

Todos, aderiram e facultaram forma de serem comunicados, sendo esta informação enviada também para 

o Pedagógico. 

Em relação as atividades relacionadas com a proposta da equipa da Biblioteca em que se valorizou de 

forma mais específica o Departamento do Pré-escolar no mês de Dezembro revelou-se muito atrativa para 

as crianças, demonstraram muito interesse pelos conteúdos pedagógicos apresentados, como as histórias 

contadas pela Coordenadora da Biblioteca e pela escritora Manuela Mota na apresentação do livro “Kiko o 

dentinho de leite”. As crianças fizeram posteriormente um registo gráfico que foi exposto identificando as 

suas produções e muito valorizado por todos. Também cantaram a canção do Kiko com muita alegria, 

colaboraram na apresentação da história e revelam um cuidado acrescido na higiene oral. 

 No que concerne ao projeto Peses, o concurso “Heróis da Fruta” está a ter muita aceitação, verificando-se 

que quase todas as crianças trazem fruta diariamente. Revelou-se uma grande estratégia com resultados 

positivos a vários níveis. 

Relativamente ao concurso “A sopa mais nutritiva” os pais estão a colaborar, disponibilizando receitas. 

Este tema, alimentação saudável irá também ser vivido no Carnaval com a apresentação de uma ementa 

correta do ponto de vista nutricional e personificada pelas crianças e pais disponíveis. 

Relativamente ao projeto da piscina, está a ser continuado este ano letivo. No entanto verifica-se que 

existem níveis muito baixos de participação conjunta das crianças, o que se tinha já verificado em anos 

anteriores. Na sala um o nº máximo de crianças que tem frequentado é de 4 por grupo. Verificamos que 

algumas crianças a quem os pais autorizaram ir, ainda choram nesta altura e não demonstram interesse, 

embora os pais insistam. Penso que seria útil fazer um apontamento da frequência na piscina todas as 

vezes que vão. 

Refiro que relativamente ao funcionamento do Departamento, falta mais tempo disponível e um 

computador com acesso à Net, no sentido de facilitar e rentabilizar melhor o serviço e as potencialidades 

pedagógicas e organizacionais inerentes. 

 

 

A Coordenadora de Departamento, 

 

Maria Manuela Pinto Soares de Freitas 
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Anexo 15. Relatório do departamento do 1º ciclo 
 

Nos dias vinte de Dezembro de 2013, reuniu o Departamento do 1º ciclo na Escola Básica de Campelo com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

- Avaliação final do 1.º Período; 

- Apreciação dos Rendimentos e Comportamento dos alunos; 

- Projetos de Turma; 

- Planos de Acompanhamento Pedagógico, no âmbito da avaliação dos alunos.  

- Avaliação do PAA. 

Todos os professores referiram que de um modo geral a assiduidade foi considerada boa, encontrando-se 

as faltas dadas pelos alunos devidamente justificadas.  

Relativamente ao comportamento apresentado, foi considerado bom. 

Quanto ao aproveitamento, foi considerado satisfatório em todas as turmas com exceção da turma do 1º 

A que apresentou nove negativas a português. A professora referiu que estes alunos revelaram muitas 

dificuldades de aprendizagem nas áreas da matemática e sobretudo do português, caso não verifique 

alguma evolução no próximo período avaliativo, serão propostos para o Apoio Educativo. Para estes 

alunos a professora referiu que serão utilizadas diversas estratégias no sentido de se colmatarem as 

dificuldades que apresentam. Essas estratégias passarão pela utilização de estímulos e pistas visuais e 

auditivas, fichas mais apelativas, situá-los num lugar mais próximo do professor, solicitar uma maior 

participação oral e um maior envolvimento dos encarregados de educação. 

As dificuldades mais comuns apresentadas pelos alunos das turmas são: falta de organização, métodos e 

hábitos de trabalho e de estudo; dificuldades na aplicação de conhecimentos adquiridos; falta de atenção 

e concentração durante as aulas; pouca autonomia na realização dos trabalhos de casa. As estratégias 

propostas com o intuito de colmatar estas dificuldades são: consciencializar os alunos para o cumprimento 

de regras; possibilitar a aquisição de corretos hábitos de estudo; desenvolver a concentração e atenção 

nas tarefas propostas; controlar os trabalhos de casa e verificar os cadernos diários; incentivar a 

participação e valorizar os sucessos; responsabilizar os alunos e solicitar o envolvimento dos Encarregados 

de Educação. 

. Coadjuvância a Matemática, 3 blocos de 90m. por semana; nas turmas do 3º H, 4º I e 4º J. 

. Turmas / alunos com aulas de Apoio Sócio- Educativo: 2º1º D, 2º E, 3º F, 3º G, 3º H, 4º I e 4º J 

Dos duzentos e treze alunos, a frequentar o 1º ciclo do ensino básico, quatro estão enquadrados no 

âmbito de Educação Especial, quatro são alunos com Perturbação do Espectro de Autismo da Unidade de 

Ensino Estruturado e vinte e cinco beneficiam de Plano de Acompanhamento Pedagógico. Estes planos 

foram elaborados ao abrigo do Despacho Normativo n.º 24-A/2012 de 06 de Dezembro, o qual propõe a 

sua aplicação como medida pedagógica a todos os alunos avaliados com 3 ou mais níveis inferiores a três.  

Os alunos demonstraram interesse e participaram em várias atividades previstas no PAA do Agrupamento 

neste 1º período, tais como: Receção aos alunos, pais e encarregados de educação, Dia Mundial da 

Alimentação, Dia de S. Martinho, Magusto Lontrinhas, Uma leitura com... Encontro com a escritora 

Manuela Mota Ribeiro, Novembro Solidário, Feira do livro, Campeonato da Língua Portuguesa; Conversas 

em Casa inspiradas na Escola, Jornal escolar Noitibó e Festa de Natal.  
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Avaliação das atividades previstas no Plano Anual do Agrupamento e realizadas no 1º período. 

 

Atividades previstas:  

 Receção  aos alunos, pais e encarregados de educação;. 

 Dia Mundial da Alimentação; 

 Dia de S. Martinho;  

 Novembro Solidário; 

 Festa de Natal. 

 

II. Apreciação global e conclusões: 

Todas as atividades previstas para o 1º período foram realizadas. Foi feita a avaliação das mesmas em 

reunião de Departamento, onde se concluiu que contribuíram para a melhoria dos resultados e qualidade 

das aprendizagens, reforçaram a ligação com entidades/instituições externas e promoveram a cultura e a 

educação para a cidadania nos alunos.  

 

Aspetos positivos : 

 Elevada taxa de execução das atividades;  

 Avaliação global das atividades muito positiva;  

 Atividades massivamente destinadas aos alunos e à comunidade educativa;  

 Envolvimento de todos os alunos do 1º Ciclo nas atividades;  

 Visibilidade das atividades na vida do Agrupamento;  

 Contribuição de algumas atividades realizadas para a promoção do Agrupamento. 

 

Aspetos negativos: 

Não se registaram. 

 

 

A Coordenadora de Departamento do 1º Ciclo 

 

Lurdes Silva Correia 
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Avaliação das turmas do 1º Ciclo no 1º Período, ano letivo de 2013/2014 

 

O 1º A apresentou nove negativas a português, três a matemática e uma a estudo do meio em vinte 

alunos. 

 

 

O 1º B apresentou duas negativas a português, uma negativa a matemática, em vinte e seis alunos. 

 

O 1º/2 ºC apresentou uma negativa a português, em vinte e seis alunos.  

O 1º/2º D apresentou quatro negativas, a português e quatro negativas a matemática quatro negativas a 

estudo do meio, em vinte cinco alunos. 

 

 

O 2º E apresentou três negativas a português e três a matemática, em vinte alunos. 

 

Português 1º   A

Fraco 0

Não Satisfaz 9

Satisfaz 1

Satisfaz Bastante 7

Excelente 3

Total alunos 20

Matemática          1º Ano 1º   A

Fraco 0

Não Satisfaz 3

Satisfaz 9

Satisfaz Bastante 6

Excelente 2

Total alunos 20

Português 1º   B

Fraco 0

Não Satisfaz 2

Satisfaz 11

Satisfaz Bastante 13

Excelente 0

Total alunos 26

Matemática          1º Ano 1º   B

Fraco 0

Não Satisfaz 1

Satisfaz 10

Satisfaz Bastante 15

Excelente 0

Total alunos 26

Português 1º/2º C

Fraco 0

Não Satisfaz 1

Satisfaz 11

Satisfaz Bastante 12

Excelente 2

Total alunos 26

Matemática          1º Ano 1º/2º C

Fraco 0

Não Satisfaz 0

Satisfaz 11

Satisfaz Bastante 13

Excelente 2

Total alunos 26

Português 1º/2º D

Fraco 0

Não Satisfaz 4

Satisfaz 5

Satisfaz Bastante 11

Excelente 5

Total alunos 25

Matemática          1º Ano 1º/2º D

Fraco 0

Não Satisfaz 4

Satisfaz 6

Satisfaz Bastante 11

Excelente 4

Total alunos 25
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O 3º F apresentou cinco negativas a matemática e duas a estudo do meio, em dezanove alunos. 

 

 

O 3º G não apresentou negativas em todas as disciplinas, em dezassete alunos. 

 

 

O 3º H não apresentou negativas em todas as disciplinas, em dezoito alunos. 

 

O 4ºI não apresentou negativas em todas as disciplinas, em 23 alunos. 

 

 

Português 2º E

Fraco 0

Não Satisfaz 3

Satisfaz 8

Satisfaz Bastante 1

Excelente 8

Total alunos 20

Matemática          1º Ano 2º E

Fraco 0

Não Satisfaz 3

Satisfaz 7

Satisfaz Bastante 3

Excelente 7

Total alunos 20

Português 3ºF

Fraco 0

Não Satisfaz 0

Satisfaz 11

Satisfaz Bastante 6

Excelente 2

Total alunos 19

Matemática          1º Ano 3ºF

Fraco 1

Não Satisfaz 4

Satisfaz 7

Satisfaz Bastante 4

Excelente 3

Total alunos 19

Português 3º G

Fraco 0

Não Satisfaz 0

Satisfaz 9

Satisfaz Bastante 7

Excelente 1

Total alunos 17

Matemática          1º Ano 3º G

Fraco 0

Não Satisfaz 0

Satisfaz 6

Satisfaz Bastante 8

Excelente 3

Total alunos 17

Português 3º H

Fraco 0

Não Satisfaz 0

Satisfaz 5

Satisfaz Bastante 8

Excelente 5

Total alunos 18

Matemática          1º Ano 3º H

Fraco 0

Não Satisfaz 0

Satisfaz 3

Satisfaz Bastante 10

Excelente 5

Total alunos 18
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O 4ºJ apresentou três negativas a português, três a matemática e duas a estudo do meio em dezoito. Tem 

3 alunos com NEE. 

  

Português 4ºI

Fraco 0

Não Satisfaz 0

Satisfaz 13

Satisfaz Bastante 9

Excelente 1

Total alunos 23

Matemática          1º Ano 4ºI

Fraco 0

Não Satisfaz 0

Satisfaz 10

Satisfaz Bastante 9

Excelente 4

Total alunos 23

Português 4ºj

Fraco 0

Não Satisfaz 3

Satisfaz 5

Satisfaz Bastante 6

Excelente 1

Total alunos 18

Matemática          1º Ano 4º J

Fraco 0

Não Satisfaz 3

Satisfaz 7

Satisfaz Bastante 5

Excelente 0

Total alunos 18
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Lista de alunos a usufruir de Plano de Acompanhamento Pedagógico e Disciplinas 

envolvidas - Ano Letivo 2013/2014 (1º ciclo do ensino básico) 

 
Ano /Turma /Aluno 
 

Português Matemática Estudo do 
Meio 

Expressões 

2-1º D 
 
 
 

 Verónica Sofia Miranda X X X  

Tiago Gabriel Pinto X X X  

Rui Miguel Soares Ribeiro X X X  

Manuel C, Monteiro X X X  

Diogo Rafael R. Freitas X X X  

Gonçalo Daniel  Amaral X X X  

2º E Daniela Beatriz Azevedo X X X  

Diana Sofia Rodrigues X X X  

3º F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Filipe Rodrigues X X X  

Leonor M. Pereira X X X  

Diogo José Ribeiro X X X  

Luís Miguel Pinto Vieira X X X  

Bruno Gabriel Soares X X X  

Bruna Eduarda Pereira X X   

Inês Catarina P. Batista X X   

Ana Raquel Carvalho X X   

 
3ºG 
 
 

Maria de Fátima O X X   

Miguel H. da Silva Gomes X X   

Pedro Filipe A. Ribeiro X X   

3º H Vera Lúcia Fonseca X X   

Maria Eduarda Brites X X   

Maria Inês Costa Dinis X X   

4º J 
 
 
 

Bruno Filipe F. Miranda X X   

Bruno Rafael C. Miranda X X   

Gabriela Filipa Fonseca X X   

 
Totais 

            
25 Planos 

 
25 

 
25 

 
13 
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Anexo 16. Relatório do departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 

1. Identificação do Coordenador de Departamento Curricular 

Nome: Maria de Lurdes Bessa de Madureira Gomes 

Grupo disciplinar: 420 

2. Caracterização do Departamento 

No presente ano letivo, o Departamento de Ciências Humanas e Sociais integrou Professores do 2º, 3º 

ciclo e Secundário: 

 Grupo 200: História e Geografia de Portugal 

 Grupo 290: EMRC 

 Grupo 400: História 

 Grupo 410: Filosofia  

 Grupo 420: Geografia 

 Grupo 430: Economia 

 

3. Reuniões de Departamento 

Realizaram-se várias reuniões: 

 Reuniões de Departamento. 

 Reuniões entre os professores de cada Grupo disciplinar. 

As reuniões tiveram diversas finalidades: 

 Análise do Regulamento Interno. 

  Análise do Projeto Educativo da Escola. 

 Análise do Projeto curricular. 

 Informações do Conselho Pedagógico.  

 Elaboração do Plano Anual de Atividades. 

 Elaboração de Planificações Anuais. 

 Elaboração dos Critérios de Avaliação. 

 Análise das avaliações do primeiro período 

No dossier de Departamento estão arquivadas as atas referentes às reuniões. Os relatórios das atividades 

dinamizadas e participadas pelos professores foram atempadamente enviadas ….. 

4. Atividades desenvolvidas pelo Departamento 

 Visita ao Museu Municipal (Núcleo de Arqueologia) 

 Dia Mundial da Filosofia – Semana da Filosofia 

 Desfile de cartazes no Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos e projeção de vídeos 

alusivos ao tema. 

 Construção da árvore de Natal dos direitos humanos  
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             (Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos) 

 Palestra “Conhecer uma ONG: A SOPRO” 

 

5. Cumprimento dos temas, do programa, previstos para o primeiro período e análise dos 

resultados finais 

Em reunião de Departamento, os diferentes professores fizeram uma análise dos resultados das suas 

disciplinas e a professora de Geografia Ana Borges justificou os níveis atribuídos na turma A do 8º ano e os 

temas que não foram lecionados e que passo a transcrever: 

“No que concerne aos resultados obtidos na disciplina de Geografia os docentes da disciplina informaram 

que os resultados do terceiro ciclo foram considerados satisfatórios, tendo em conta a análise dos 

resultados dos oitavos e nonos anos, com uma percentagem de setenta vírgula cinco por cento e oitenta e 

três vírgula três por cento de sucesso, respetivamente.  

No que respeita à análise por turma, destaca-se pelos resultados menos satisfatórios a turma A do oitavo 

ano, com uma percentagem de sucesso inferior a cinquenta por cento. A docente responsável, tinha já 

justificado na ata do Conselho de Turma que estes resultados se devem à falta de empenho, de interesse e 

de trabalho na sala de aula, à falta de estudo e não realização dos trabalhos de casa, para além do 

comportamento inadequado em contexto de sala de aula que prejudicou a aprendizagem dos discentes. 

Como estratégias para superar as dificuldades a docente deliberou: reforçar o controlo dos trabalhos de 

casa; intensificar a realização de fichas de trabalho e de exercícios práticos; exigir maior atenção e 

concentração nas aulas, bem como uma intervenção mais organizada e pertinente; sensibilizar para a 

importância do estudo diário como estratégia para a superação de dificuldades. Considerou ainda 

importante uma maior responsabilização dos alunos e encarregados de educação pelo seu sucesso 

escolar. 

No que diz respeito às turmas do ensino secundário os docentes da disciplina informaram que os 

resultados obtidos foram satisfatórios, não se destacando nenhuma turma pela negativa. 

Conteúdos não lecionados 

A docente Ana Borges informou que, devido à mudança de docentes não foram lecionados nas turmas 

abaixo discriminadas todos os conteúdos programados para o primeiro período letivo. 

8.ºA  

Tema: O Meio Natural 

- Grandes conjuntos de relevo 

- Dinâmica de uma bacia hidrográfica 

 

8.ºB e 8.ºC 

Tema: População e Povoamento 

Mobilidade da população e diversidade cultural 

 

9.ºC 

Temas: Atividades Económicas 

A produção Industrial 

As atividades do setor terciário” 
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Também o Professor de História, Nuno Ramos apresentou os temas que não foram lecionados e a 

respetiva justificação: 

 “História – 10º Ano 
 

Conteúdos em atraso do 1º período. 

-A fragilidade do equilíbrio demográfico. 

-O espaço português – A consolidação de um reino cristão ibérico: a fixação do território. 

Justificação: 

Necessidade de consolidar as aprendizagens dos alunos; ausência do docente com atestado médico. No 8º 

A verifica-se a mesma discrepância, já mencionada em Geografia, relativamente às restantes turmas, pelos 

motivos mencionados.” 
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Análise das avaliações das disciplinas do departamento 

2º Ciclo 

História e Geografia de Portugal 

Avaliação 1.º Período - 5.º ano 

Turma 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 
 A     2 13 5 0,00% 100,00% 
 B     9 8 2 0,00% 100,00% 
 C   10 6 6   45,45% 54,55% 
 D   9 12     42,86% 57,14% 
 Total   19 29 27 7     
 

 
História e Geografia de Portugal 

  Avaliação 1.º Período - 6.º ano 

Turma 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 
 A   10 9 4   43,48% 56,52% 
 B   5 14     26,32% 73,68% 
 C   4 8 8 2 18,18% 81,82% 
 D   6 4 12   27,27% 72,73% 
 Total   25 35 24 2     
 

7º ANO 

  
    Geografia 

   

   
Avaliação 1º Período - 7º ano 

  Turma 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 

A               

B               

C               

Total               

    
História 

   

  
  Avaliação 1º Período - 7º ano 

  Turma 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 

A 1 6 9 13   24,14% 75,86% 

B     9 17 2 0,00% 100,00% 

C   5 6 9 1 23,81% 76,19% 

Total 1 11 24 39 3     
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8º ANO 

   
Geografia 

   

   
Avaliação 1º Período - 8º ano 

  Turma 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 

A 1 17 9 1   64,29% 35,71% 

B   5 13 2   25,00% 75,00% 

C     12 15 3 0,00% 100,00% 

Total 1 22 34 18 3     

   

   
História 

    

   
Avaliação 1º Período - 8º ano 

  Turma 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 

A 1 17 9 1   64,29% 35,71% 

B   5 13 2   25,00% 75,00% 

C     12 15 3 0,00% 100,00% 

Total 1 22 34 18 3     

   9º ANO 

   
Geografia 

   

   
Avaliação 1º Período 9º ano 

  Turma 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 

A   2 9 9   10,00% 90,00% 

B   7 13 4 2 26,92% 73,08% 

C   3 18 5   11,54% 88,46% 

Total   12 40 18 2     

 

    
História 

   

   
Avaliação 1º Período  9º ano 

  Turma 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 

A   1 13 4 2 5,00% 95,00% 

B   10 9 3 4 38,46% 61,54% 

C   9 12 5   34,62% 65,38% 

Total   2o 34 12 6     

SECUNDÁRIO 

    
Filosofia 

   

   
Avaliação 1º Período - 10ºAno 

  Turma 0 -7 8 -9  10 - 13 14 -16 17 -20 <10  (em %) ≥1   (em %) 

A     7 11 6 0,00% 100,00% 

B     7 12 4 0,00% 100,00% 

C   1 15 9 4 3,45% 96,55% 

D   2 19 5   7,69% 92,31% 

Total   3 48 37 14     
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Geografia 

  

   
Avaliação 1º Período - 10ºAno 

  Turma 0 -7 8 -9 10 - 13 14 -16 17 -20 <10  (em %) ≥1   (em %) 

C 2 4 20 2 1 20,69% 79,31% 

D     21 5 1 0,00% 100,00% 

Total 2 4 41 7 2     

    
História 

   

   
Avaliação 1º Período - 10ºAno 

  Turma 0 -7 8 -9 10 -13 14 -16 17 -20 <10  (em %) ≥1   (em %) 

C 3 5 15 4 2 27,59% 72,41% 

D 1 5 12 8 1 22,22% 77,78% 

Total 4 10 27 12 3     

    
Filosofia 

   

   
Avaliação 1º Período   11º Ano 

 

Turma 0 -7 8 -9 10 -13 14 -16 17 -20 <10  (em %) 
≥1   (em 

%) 

A   2 13 1 2 11,11% 88,89% 

B     2 13 9 0,00% 100,00% 

C   2 8 8 5 8,70% 91,30% 

D 1 1 7 4 5 11,11% 88,89% 

Total 1 5 30 26 21     

   
Geografia A 

   

  
Avaliação 1º Período         11º Ano 

  

Turma 0 -7 8 -9 10 -13 14 -16 17 -20 
<10  (em 

%) 
≥1   (em 

%) 

D 1 4 12 2   26,32% 73,68% 

Total 1 4 12 2       

   
História A 

   

  
Avaliação 1º Período            11º Ano 

  

Turma 0 -7 8 -9 10 -13 14 -16 17 -20 
<10  (em 

%) 
≥1   (em 

%) 

D 1 1 12 5 1 10,00% 90,00% 

Total 1 1 12 5 1     

   
Psicologia B 

   

  
Avaliação 1º Período     12º Ano 

  

Turma 0 -7 8 -9 10 -13 14 -16 17 -20 
<10  (em 

%) 
≥1   (em 

%) 

A     2 20 7 0,00% 100,00% 

B     2 6 14 0,00% 100,00% 

C     10 8 3 0,00% 100,00% 

Total     14 34 24     
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História A 

   

  
Avaliação 1º Período          12º Ano 

   

Turma 0 -7 8 -9 10 -13 14 -16 17 -20 
<10  (em 

%) 
≥1   (em 

%) 

B   2 9 9 2 9,09% 90,91% 

C   1 13 6 1 4,76% 95,94% 

Total   3 22 15 3     

   
Economia C 

   

  
Avaliação 1º Período        12º Ano 

  

Turma 0 -7 8 -9 10 -13 14 -16 17 -20 
<10  (em 

%) 
≥1   (em 

%) 

B       16 6 0,00% 100,00% 

Total       16 6     

   
Geografia C 

   

  
Avaliação 1º Período              12º Ano 

  

Turma 0 -7 8 -9 10 -13 14 -16 17 -20 
<10  (em 

%) 
≥1   (em 

%) 

C     2 19   0,00% 100,00% 

Total     2 19       

 

 

A Coordenadora 

 

Maria de Lurdes Bessa de Madureira Gomes 
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Anexo 17. Relatório do departamento de Matemática 
 

1. Identificação do Coordenador de Departamento Curricular 

Nome: Paula Fernanda de Lima Soares Pires 

Grupo disciplinar: 500 

 

2. Caracterização do Departamento 

No presente ano letivo, o Departamento de Matemática integra Professores do 2º, 3º ciclo e Secundário: 

 Grupo 230: Matemática 

 Grupo 500: Matemática 

 

3. Reuniões de Departamento 

Realizaram-se várias reuniões: 

 Reuniões de Departamento que tiveram diversas finalidades: 

 Análise do Regulamento Interno. 

 Elaboração do Regimento do departamento. 

 Análise do Projeto Educativo da Escola. 

 Análise do Projeto curricular. 

 Informações do Conselho Pedagógico.  

 Elaboração do Plano Anual de Atividades. 

 Elaboração de Planificações Anuais. 

 Análise das avaliações do primeiro período 

 Reuniões entre os professores de cada Grupo disciplinar: 

 Elaboração dos Critérios de Avaliação. 

  Metas Curriculares do Ensino Básico – Matemática 2.º e 3.º ciclos. 

 

4. Atividades desenvolvidas pelo Departamento 

 Olimpíadas de Matemática 

 

5. Cumprimento dos temas, do programa, previstos para o primeiro período e análise dos 

resultados finais 

Todos os Programas estão a ser cumpridos e de acordo com as planificações. Há no entanto, a salientar a 

alteração da planificação no 8.º ano. Os professores que lecionam este ano letivo decidiram, sem qualquer 

prejuízo para os alunos, trocar a ordem da planificação - Equações do 1.º grau a uma incógnita (com e sem 

denominadores) depois do tema Funções linear e afim - para desta forma ficar de acordo com o manual 

adotado. 
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Análise das avaliações das disciplinas do departamento 

2º Ciclo 

Avaliação 1.º Período - 5.º ano 

Turma 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 
 A   2 8 9 1 10,00% 90,00% 
 B   3 11 5   15,79% 84,21% 
 C   5 10 7   22,73% 77,27% 
 D   16 5     76,19% 23,81% 
 Total   26 34 21 1 31,71% 68,29% 
  

Avaliação 1.º Período - 6.º ano 

Turma 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 
 A   10 13     43,48% 56,52% 
 B   8 11     42,11% 57,89% 
 C   7 7 7 1 31,82% 68,18% 
 D   9 11 2   40,91% 59,09% 
 Total   34 42 9 1 39,53% 68,60% 
  

Avaliação 1.º Período - 2.º ciclo 

Disciplina 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 
 Matemática   60 76 32 2 35,71% 64,29% 
 3.ºCiclo 

Avaliação 1.º Período - 7.º ano 

Turma 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 
 A 6 15 7 1   72,41% 27,59% 
 B   2 18 7 1 7,14% 92,86% 
 C 5 14 2     90,48% 9,52% 
 Total 11 31 27 8 1 53,85% 46,15% 
  

Avaliação 1.º Período - 8.º ano 

Turma 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 
 A 8 15 4 1   82,14% 17,86% 
 B 3 11 6     70,00% 30,00% 
 C   6 16 6 2 20,00% 80,00% 
 Total 11 32 26 7 2 55,13% 44,87% 
  

Avaliação 1.º Período - 9.º ano 

Turma 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 
 A   13 7     65,00% 35,00% 
 B   13 8 4 1 50,00% 50,00% 
 C 1 18 5 2   73,08% 26,92% 
 Total 1 44 20 6 1 62,50% 37,50% 
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Avaliação 1.º Período - 3.º ciclo 

Disciplina 1 2 3 4 5 <3  (em %) ≥3  (em %) 
 Matemática 23 107 73 21 4 57,02% 42,98% 
 Secundário 

 
Avaliação 1.º Período - 10.º ano 

Disciplina Turma [1,7] [8,9] [10,13] [14,16] [17,20] <10 (em %) ≥1   (em %) 
 Matemática A A 7 4 7 3 3 45,83% 54,17% 
 Matemática A B 7 6 8 1 2 54,17% 45,83% 
 Matemática A Total 14 10 15 4 5 50,00% 50,00% 
 MACS C 4 2 14 5 4 20,69% 79,31% 
 MACS D 2 4 9 10 2 22,22% 77,78% 
 MACS Total 6 6 23 15 6 20,95% 79,05% 
  

 
Avaliação 1.º Período - 11.º ano 

Disciplina Turma [1,7] [8,9] [10,13] [14,16] [17,20] <10 (em %) ≥1   (em %) 
 Matemática A A 10 3 1 1 1 81,25% 18,75% 
 Matemática A B 6 7 4 2 5 54,17% 45,83% 
 Matemática A C 6 5 6 3 1 52,38% 47,62% 
 Matemática A Total 22 15 11 6 7 60,66% 39,34% 
 MACS D   10 6 4 2 45,45% 54,55% 
 MACS Total   10 6 4 2 45,45% 54,55% 
  

 
Avaliação 1.º Período - 12.º ano 

Disciplina Turma [1,7] [8,9] [10,13] [14,16] [17,20] <10 (em %) ≥1   (em %) 
 Matemática A A 4 5 14 4 3 30,00% 70,00% 
 Matemática A Total 4 5 14 4 3 30,00% 70,00% 
  

 
Avaliação 1.º Período - Secundário 

Disciplina [1,7] [8,9] [10,13] [14,16] [17,20] <10 (em %) ≥1   (em %) 
 Matemática A 40 30 40 14 15 50,36% 49,64% 
 MACS 6 16 29 19 8 28,21% 71,79% 
 

 

Analisando-se os resultados do quinto ano, verifica-se que apenas a turma D obtém mais de cinquenta por 

cento de níveis inferiores a três à disciplina de matemática. Quanto a sucesso destaca-se a turma A, com 

noventa por cento de níveis iguais ou superiores a três. Apesar de no sexto ano não haver nenhuma turma 

com resultados tão expressivos como o verificado no quinto ano, nenhuma das turmas apresentou menos 

de cinquenta por cento de níveis inferiores a três. No entanto, o docente que leciona a turma B referiu 

que as fichas de avaliação aplicadas, apresentam questões direcionadas. Só assim os alunos conseguiram 

atingir os resultados observados. 

No sétimo ano, verifica-se de forma expressiva, a existência de turmas de nível, uma vez que a turma B 

apresenta apenas sete por cento de níveis inferiores a três. As restantes turmas apresentam uma 

percentagem muito elevada de níveis inferiores a três. A docente que leciona o sétimo ano referiu que na 

turma A, em trinta alunos, apenas um não obteve nível inferior a três na prova nacional do sexto ano. Na 

turma C, apenas dois alunos obtiveram nível superior a dois na prova nacional. Alguns dos alunos das duas 

turmas A e C, apresentam um comportamento perturbador, não cumprindo as regras básicas na sala de 
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aula. O comportamento evidenciado pelos alunos tem resultado em várias participações disciplinares, no 

entanto, até ao momento não se tem verificado melhoria no seu comportamento. É de salientar que em 

alguns alunos, não se tem verificado melhoria no aproveitamento, relativamente ao início do ano letivo e 

que, os alunos mais influenciáveis, têm piorado o comportamento. 

Relativamente ao oitavo ano, destaca-se pela positiva a turma C apresentando as restantes turmas uma 

elevada percentagem de níveis inferiores a três. A docente que leciona as turmas A e B realçou o 

comportamento dos alunos em sala de aula como perturbador tendo os mesmos um desrespeito 

completo pelas regras de funcionamento de sala de aula. A docente referiu ainda que alguns dos alunos 

apresentavam no ano letivo anterior um aproveitamento satisfatório, no entanto, o contacto com alunos 

com as características atrás referidas, tem como consequência decréscimo do seu aproveitamento. 

Neste departamento os seus elementos consideram que os alunos com capacidades, inseridos em turmas 

com aproveitamento muito baixo, prejudicam o seu rendimento escolar, assim como evidenciam 

progressivamente um comportamento pouco satisfatório. A falta de objetivos, os interesses divergentes 

dos escolares, a não realização das tarefas propostas pelos professores dentro e fora da sala de aula, as 

faltas sistemáticas de material, um comportamento perturbador e impeditivo do normal funcionamento 

das aulas, por parte da maioria dos alunos, torna muito difícil o trabalho desenvolvido pelos docentes, 

assim como a obtenção de resultados satisfatórios. 

 

 

 

 
A Coordenadora 

 
Paula Fernanda de Lima Soares Pires 
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Anexo 18. Relatório do departamento de Línguas 
 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO 1.ºPERÍODO 2013/2014  
 

I - GERAL 

                  Percentagens de níveis  ≥ 3 (2.º e 3.º Ciclos)  e  de classificações  ≥10 (Secundário) 
 

              
 

 
De uma primeira observação global dos resultados por níveis de ensino e por disciplina, constata-se o 

seguinte: 

- o Ensino Secundário destaca-se com os melhores resultados em Português e Inglês, salientando-se ainda 

a disciplina de Alemão com 1  % de classificações ≥ 1 , correspondentes à  turma A do 11.ºano, a única 

em que a disciplina é lecionada e como Língua Estrangeira III, ou seja, iniciada no 10.º ano;  

- no oposto, o 3.º ciclo apresenta os resultados mais baixos nas disciplinas de Português e de Inglês, 

comuns aos três níveis de ensino;  

-  comparativamente, os resultados do 2.ºciclo aproximam-se dos do 3.º ciclo; 

- os resultados das disciplinas de Português e de Línguas Estrangeiras são mais equilibrados nos 2.º e 3.º 

ciclos (72,62 /75 no 2.º ciclo; 66,67 / 71,93/ 66,23 no 3.º ciclo contra 84,62 / 91,67 /100 no Secundário). 
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II - 2.º CICLO 

RESULTADOS EM PERCENTAGENS DE NÍVEIS ≥ 3 

5.º ANO 

 

Dos dados apresentados salientam-se: 

- a acentuada discrepância entre os resultados, por um lado, das turmas A e B e, no oposto, os da turma D, 

quer na disciplina de Português quer na de Inglês, ficando a turma C num nível sensivelmente intermédio; 

- os valores elevados das turmas A e B, com 1  % de níveis ≥ 3 nas disciplinas de Português das duas 

turmas e de Inglês da turma A, apenas ligeiramente mais baixos no Inglês da turma B (94,74 %). 

Acrescente-se que, no que respeita aos níveis atribuídos, a turma A destaca-se positivamente da B: num 

total de 20 alunos, na disciplina de Português, 19 têm nível 4 e apenas um tem nível 3; na de Inglês, 3 

alunos têm nível 5, 12 nível 4 e apenas 5 alunos têm  nível 3, enquanto que na turma B, existe um maior 

número de alunos com nível 3 nas duas disciplinas ( Português: 7 alunos;  Inglês 13 alunos, num total de 

19); 

- os resultados da turma D, com elevadas percentagens de níveis <3 na disciplina de Português (66,67) e 

de Inglês ( 7,62), sendo que os níveis ≥3 estão maioritariamente concentrados no nível 3, com apenas um 

nível 4 a Português e dois a Inglês. 

- no total, os resultados são idênticos nas duas disciplinas (76,83). 
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6.º ANO 

 

Dos dados apresentados salientam-se: 

- uma menor disparidade entre turmas do que no 5.º ano, embora uma delas também apresente valores 

negativos (Português) ou muito próximo de negativos (Inglês) –a turma B; 

- duas turmas que apresentam melhores resultados, as C e D, embora de forma menos acentuada que as 

turmas A e B do 5.º ano. Aliás, essa diferença também se reflete num maior número de níveis 3 atribuídos 

no 6.º ano, em detrimento dos níveis superiores; 

- a turma B, com elevada percentagem de níveis < 3 nas disciplinas  de Português (57,89 %)  e de Inglês 

( 7,37 %), sendo que os resultados ≥3 são apenas de nível 3, quer na disciplina de Português quer na de 

Inglês; 

- na globalidade, os resultados de Português foram ligeiramente inferiores aos de Inglês, com 68,60 % 

contra 73,26 % de níveis ≥ 3. 

                                                                 5.º  /  6.º ANO 
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Pela observação deste gráfico, constata-se que os resultados das duas disciplinas foram globalmente 

superiores no 5.º ano. No entanto, pelo que foi referido anteriormente na análise por ano e turma, sabe-

se que essa superioridade global do 5.º ano resulta de um desnível muito acentuado entre turmas, sendo 

que os resultados do 6.º, embora globalmente mais baixos, resultam de um aproveitamento menos 

heterogéneo que nas turmas de 5.º ano. 

III - 3.º CICLO 

RESULTADOS EM PERCENTAGENS DE NÍVEIS ≥ 3 

7.º ANO 

 

Dos dados apresentados, pode-se observar que: 

- a turma B apresenta os melhores resultados das três turmas, com  1  % de  níveis  ≥ 3, sendo que cerca 

de 50% dessas classificações correspondem a níveis  superiores a 3; 

- as turmas A e C apresentam resultados entre os 61,9 % de níveis ≥ 3 (o 7.ºC a Inglês) e os 75,86 % (o 7.ºA 

a Francês); 

- no total, os resultados obtidos nas três disciplinas são bastante homogéneos, variando entre 78,21 a 

Inglês e 82,05 a Francês. 
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8.º ANO 

 

Dos dados apresentados, salientam-se: 

- a acentuada diferença entre os resultados da turma A e os da C, sendo que a turma  A apresenta  valores 

negativos nas três disciplinas, desde os 32,14% de níveis ≥ 3 (a Inglês) aos 46,43%  (a Português), enquanto 

os resultados da  turma C se situam entre os 90 e os 100%; 

- os  resultados da disciplina de Inglês com valores negativos nas turmas A e B, com 32,14% de níveis ≥ 3 

na turma C e 45 % na B, o que se reflete nos totais por disciplina a seguir discriminados;  

- os resultados globais das línguas estrangeiras que,  contrariamente a tendência habitual, apresentam-se 

mais baixos que os de Português, com 57,69 % de níveis ≥ 3 a Inglês e 66,66% a Francês, contra 73,08 % a 

Português. 

9.º ANO 
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Dos dados apresentados salientam-se: 

- os resultados da turma C, que apresenta valores negativos em duas das três disciplinas: Português (com 

34,62 % de níveis≥ 3) e Francês (com 42,31 % de níveis≥ 3); 

- os resultados das disciplinas de Português e de Francês que, por um lado, por turma, apresentam valores 

entre o médio (da turma A,  com 65 % de níveis ≥ 3 a Português e 55% a Francês) e o fraco (da turma C,  

com 34,5 % de níveis ≥ 3 a Português e 42,31 % a Francês) e, por outro lado, no total, apresentam valores 

negativos nas duas disciplinas (45,83% de níveis ≥ 3 a Português e 48,61% a Francês); 

  - o destaque positivo dos resultados da disciplina de Inglês, entre os 73,08 % de níveis ≥ 3 (turma B) e os 

92,31 (turma C); 

- os valores negativos na disciplina de Português, em duas das três turmas do 9.º ano, com  42,31 % de 

níveis ≥ 3 na turma B  e  34,62 % na turma C, o que se reflete no total da disciplina (45,83 % de níveis ≥ 3) , 

visto a turma A não ultrapassar os 65%. 

7.º /  8.º / 9.º ANOS 

 RESULTADOS EM PERCENTAGENS DE NÍVEIS  ≥ 3 

 

Pela observação deste gráfico, constata-se que os resultados são superiores e mais homogéneos no 7.º ano, 

enquanto que os resultados mais baixos de Português e de Francês aparecem no 9.º ano, e  os mais baixos de 

Inglês aparecem no 8.º ano. Por outro lado, nas disciplinas de Português e, mais acentuadamente, de Francês, a 

percentagem de níveis ≥ 3 vai baixando ao longo do 3.º Ciclo. 
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IV - SECUNDÁRIO 

RESULTADOS EM PERCENTAGENS DE CLASSIFICAÇÕES  ≥ 10 

 

 Dos dados aqui representados, constata-se que os resultados são positivos nos três anos e nas três 

disciplinas, variando entre 79,05 % de classificações ≥ 1  no Português do 1 .º ano e os 1  % no Alemão 

(11.º Ano, turma A). Observa-se também que as percentagens mais baixas situam-se no 10.º ano, 

aumentando gradualmente nos anos seguintes, no caso do Português, e melhorando no 11.º ano, no caso 

da disciplina terminal de Inglês.  

10.º ANO 

 

 Os resultados são positivos em todas as turmas e nas duas disciplinas, sendo que os de Português oscilam 

entre os 68,97 % de níveis ≥ 1  na turma C e os 95,83 % na turma A, e na disciplina de Inglês, entre os 

79,31 % na turma C e os 100%, na turma D. Daí também se conclui que a turma C, uma das duas turmas do 

curso de Línguas e Humanidades, é a que apresenta os resultados mais baixos nas duas disciplinas. 
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11.º ANO 

 

O que se destaca deste gráfico são os resultados das turmas B e C, com 100% de classificações ≥ 1  tanto a 

Português como a Inglês, enquanto as turmas A e D apresentam resultados bastante mais baixos, 

nomeadamente na disciplina de Português, entre os 61,11 % na turma A e os 70 %, na turma D, única 

turma do curso de Línguas e Humanidades. 

12.º ANO 

 

Como já foi referido relativamente ao gráfico geral do Secundário, o 12.º ano apresenta os melhores 

resultados da disciplina de Português, com 86,36 % de classificações ≥ 1  na turma B, com 93,1  % na 

turma A e 100% na turma C. Assim, a única turma de Ciências e Tecnologias situa-se num nível intermédio, 

já que as turmas B e C são do curso de Línguas e Humanidades. 

 

 

A Coordenadora do Departamento de Línguas, 

Maria do Céu Pereira 
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Resumo das declarações apresentadas em reunião de Departamento 

(cf. Ata de 20 de janeiro), relativamente aos resultados do 2.º 

período 

 

 Turma D do 5.º  ano:  às disciplinas de Português e Inglês foram salientadas muitas dificuldades 

de aprendizagem associados a problemas sociais, não realização dos trabalhos de casa, 

desinteresse pelas atividades propostas e a postura na sala de aula. A falta de estudo destes 

alunos é flagrante e não têm qualquer ajuda familiar.  

Em relação à disciplina de Português, os alunos obtiveram mais de cinquenta por cento de níveis 

inferiores a três e a Inglês a turma ronda os cinquenta por cento. A turma tem na sua constituição 

seis alunos que não transitaram no ano letivo anterior e uma aluna com necessidades educativas 

especiais. 

Devido aos fracos resultados, a partir das reuniões intercalares, a turma usufrui, duas dezes por 

semana, de aulas coadjuvadas e, como todos frequentam as aulas de Apoio a Português, a partir 

do segundo período, têm mais um professor para as lecionar. Também a aluna número um, 

beneficia do apoio de um professor do Ensino Especial, duas vezes por semana, por apresentar 

problemas de aquisição de conhecimentos e comportamentais. 

À disciplina de Inglês, a professora da disciplina é apoiada por outra colega desde o início do ano 

letivo. 

 Turma B do 6.º  ano:  A turma reúne um elevado número de alunos com dificuldades de 

aprendizagem, dois alunos têm Necessidades Educativas Especiais e quatro alunos estão a repetir 

o 6º ano de escolaridade. A Português,  a generalidade da turma mostrou um ritmo de 

aprendizagem muito lento, dificuldades de memorização, falta de métodos de estudo e grande 

falta de responsabilidade. Muitos alunos demonstraram sempre interesses divergentes dos 

escolares. Os conteúdos são agora mais complexos e um grande número de alunos, devido à falta 

de estudo diário, não conseguiu adquiri-los e aplicá-los de forma satisfatória. De notar que esta 

turma teve durante o primeiro período três Diretores de Turma com espaçamentos significativos e 

a turma B esteve sem professor de Português até ao final de outubro. Os alunos não 

demonstraram preocupação, apesar de ser ano de exame. A professora Isabel Aranda assegurou 

estas aulas enquanto não veio a professora titular, Júlia Neto que, atualmente, coadjuva em três 

aulas.  Estas turmas têm sido divididas em dois turnos na tentativa de ser possível avaliar melhor 

estes alunos. 

 

 Os fracos resultados obtidos nestas duas  turmas, na disciplina de Inglês têm em comum o 

apresentarem alunos com muitas dificuldades de compreensão, expressão e na aplicação de 

novos conhecimentos. Trata-se de alunos sem hábitos de estudo ou de trabalho, que não 

estudam, demonstram imensas dificuldades em prestar atenção às aulas, a desconcentração é 

imensa e até alguns alunos apresentam interesses divergentes dos escolares, apresentando uma 

atitude de absoluto desrespeito pela vida escolar. 
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 Turma A do  8.º ano / Português:  é uma turma muito difícil, com fracos resultados em todas as 

disciplinas mesmo naquelas que habitualmente gostam.  Na maior parte dos alunos, as 

dificuldades advêm do comportamento e de não saberem estar numa sala de aula. As paragens 

constantes para as chamadas de atenção interrompem e dificultam todo o processo de ensino-

aprendizagem. A maioria dos alunos apresenta, também, dificuldades na aquisição de novas 

aprendizagens em virtude da não assimilação de conteúdos básicos da disciplina. Também se 

denota dificuldade na aplicação da informação a novas situações. 

 Turmas A e B do 8.ºano / Inglês:   os fracos resultados obtidos nestas turmas têm em comum o 

apresentarem alunos com muitas dificuldades de compreensão, expressão e na aplicação de 

novos conhecimentos. Trata-se de alunos sem hábitos de estudo ou de trabalho, que não 

estudam, demonstram imensas dificuldades em prestar atenção às aulas, a desconcentração é 

imensa e até alguns alunos apresentam interesses divergentes dos escolares, apresentando uma 

atitude de absoluto desrespeito pela vida escolar. 

Relativamente à turma A, há que acrescentar o facto de usufruir de um acompanhamento por 

parte professora Ana Paula Sousa, a qual mencionou que as sessões de assessoria foram 

dedicadas, essencialmente, a apoiar os alunos, na leitura, escrita, oralidade e compreensão de 

enunciados e na realização de inúmeras fichas de trabalho, de consolidação gramatical e 

vocabular; na organização do caderno diário, e na preparação para as fichas de avaliação. 

Conforme opinião desta docente, e de uma maneira geral, os alunos não colocaram dúvidas, 

apesar de terem sido, constantemente, motivados pelas professoras para o fazerem, 

prevalecendo sempre uma atitude de falta de interesse e de vontade em melhorar. 

 Turmas B e C do 9.º ano / Português:  O aproveitamento na disciplina é baixo e, por isso, foram 

atribuídos mais de cinquenta por cento de níveis inferiores a três. Foram diversificadas as 

estratégias mas, mesmo assim, os alunos não atingiram as metas de aprendizagem previstas. A 

falta de concentração e de empenho no trabalho, assim como de hábitos e métodos de trabalho e, 

essencialmente, a falta de responsabilidade, uma vez que muitos alunos não apresentaram os 

trabalhos, quer orais, quer escritos, propostos pela professora, são as causas apontadas para a 

elevada percentagem de níveis inferiores a três. As turmas apresentam dificuldades, 

nomeadamente ao nível do domínio da gramática, apresentando graves lacunas na aplicação das 

regras gramaticais e no vocabulário fundamental, bem como na expressão oral e, essencialmente, 

na expressão escrita. Verificaram-se dificuldades na aquisição e relacionação de conhecimentos, 

na compreensão/interpretação de ideias e na aplicação de conhecimentos. É, também, 

preocupante a falta de iniciativa, de criatividade e de espírito crítico para alunos deste nível de 

ensino. A professora considera, igualmente, fundamental consciencializar os alunos para a 

necessidade de uma mudança de atitude e das dificuldades inerentes ao ano decisivo que 

frequentam. É de realçar, igualmente, que na aula de autoavaliação, a totalidade dos alunos com 

nível inferior a três neste período referiu que merecia essa classificação, tendo em consideração 

todos os parâmetros de avaliação da dimensão humana e social e da componente cognitiva. A 

professora salienta, igualmente, que informou a turma que se encontra na sala de estudo às 

terças-feiras, entre as catorze e trinta minutos e as dezasseis e vinte minutos, mas apenas os 

alunos número catorze, Jorge Marques, e número dezoito, Leandro Pinto, da turma B, 

compareceram um dia, na véspera da primeira ficha de avaliação de conhecimentos. Da turma C, 

não é possível a presença dos alunos, pois estes têm aulas durante a tarde.  
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 9.º ano / Francês: a   turma C obteve uma elevada percentagem  de níveis inferiores a três que se 

deve essencialmente, à falta de interesse, atenção e concentração revelada por parte  dos alunos 

desta turma,  bem como à  ausência de hábitos de estudo e de trabalho. Para além desses casos, 

muitos dos alunos apresentam  algumas dificuldades de aprendizagem, nomeadamente na 

aquisição e aplicação de conteúdos sintáticos,  e na expressão escrita e oral; todavia, a reduzida 

carga horária não permite aprofundar esses conteúdos em sala de aula tanto quanto necessário.  

Estratégias delineadas: Na tentativa de minimizar as dificuldades atrás mencionadas, todos os professores 

das diversas turmas e anos propõem-se continuar a facultar materiais diversificados em contexto de sala 

de aula; sugerem reforçar a responsabilização destes alunos para a importância do cumprimento das 

regras de conduta, de modo a melhorar a sua participação e o nível de concentração; insistir na aquisição 

de hábitos e métodos de trabalho;  diversificar, sempre que possível, os métodos de ensino e de trabalho, 

de modo a tentar motivar os alunos para melhorarem o seu aproveitamento; fomentar o gosto por uma 

atualização constante dos conhecimentos; facultar atividades com autocorrecção, destinadas ao trabalho 

autónomo e à posterior colocação de dúvidas; incentivar e valorizar os hábitos de estudo, reforçar o 

controlo sobre os trabalhos propostos, quer orais, quer escritos, e incentivar à realização de exames 

nacionais de anos anteriores, bem como de fichas de trabalho alusivas aos conteúdos gramaticais 

lecionados na sala de aula; valorizar mais a participação oral e/ou escrita dos alunos na aula e incutir-lhes, 

essencialmente, um maior sentido de responsabilidade, de forma a aumentar o seu empenho na 

realização das atividades letivas, uma vez que, em muitos casos, as dificuldades apresentadas poderão ser 

facilmente ultrapassadas se houver uma maior aplicação e empenho da parte dos discentes e um maior 

esforço no sentido de estudarem os conteúdos lecionados. No entanto, consideram, também, imperativo 

que os encarregados de educação tenham uma postura mais ativa e proativa relativamente ao processo 

de aprendizagem dos seus educandos e estejam mais atentos à evolução dos mesmos. 

Turmas A, B e C do 9.º ano / Francês: dado que, nesta disciplina, os  resultados dos 9.º anos são 

globalmente pouco satisfatórios, uma estratégia a implementar nas três turmas será simplificar a 

abordagem dos conteúdos gramaticais menos relevantes para a comunicação em língua estrangeira, de 

modo a poder cumprir o programa sem sobrecarregar a reduzida carga letiva com conteúdos gramaticais, 

domínio em que os alunos revelam grandes dificuldades, em parte pelas lacunas reveladas em língua 

materna. 
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Dados representados nos gráficos 

 

GERAL 

    CICLO PORTUGUÊS INGLÊS FRANCÊS ALEMÃO 

< 3 ≥3 < 3 ≥3 < 3 ≥3 

2.º 27,38 72,62 25 75 -------- -------- -------- -------- 

3.º 33,33 66,67 28,07 71,93 33,77 66,23 -------- -------- 

SECUNDÁRIO < 10 ≥1  < 10 ≥1  < 10 ≥1  < 10 ≥1  

15,38 84,62 8,33 91,67 -------- -------- 0 100 

 

             2.º CICLO 

 5.º ANO 

    Turma PORTUGUÊS INGLÊS 

< 3 ≥3 < 3 < 3 

A 0 100 0 100 

B 0 100 5,26 94,74 

C 22,73 77,27 36,36 63,64 

D 66,67 33,33 47,62 52,38 

Total 23,17 76,83 23,17 76,83 

6.º ANO 

    Turma PORTUGUÊS INGLÊS 

< 3 ≥3 < 3 < 3 

A 39,13 60,87 26,09 73,91 

B 57,89 42,11 47,37 52,63 

C 18,18 81,82 9,09 90,91 

D 13,64 86,36 27,27 72,73 

Total 31,40 68,60 26,74 73,26 

3.º CICLO 

7.º ANO 

    Turma PORTUGUÊS INGLÊS FRANCÊS 

< 3 ≥3 < 3 ≥3 < 3 ≥3 

A 34,48 65,52 31,03 68,97 24,14 75,86 

B 0 100 0 100 0 100 

C 28,57 71,43 38,10 61,90 33,33 66,67 

Total 20,51 79,49 21,79 78,21 17,95 82,05 

8.º ANO 

    Turma PORTUGUÊS INGLÊS FRANCÊS 

< 3 ≥3 < 3 ≥3 < 3 ≥3 

A 53,57 46,43 67,86 32,14 64,29 35,71 

B 30 70 55 45 30 70 

C 0 100 10 90 6,67 93,33 

Total 26,92 73,08 42,31 57,69 33,33 66,66 
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9.º ANO 

    Turma PORTUGUÊS INGLÊS FRANCÊS 

< 3 ≥3 < 3 ≥3 < 3 ≥3 

A 35 65 25 75 45 55 

B 57,69 42,31 26,92 73,08 50 50 

C 65,38 34,62 7,69 92,31 57,69 42,31 

Total 54,17 45,83 19,44 80,56 51,39 48,61 

SECUNDÁRIO 

10.º ANO 

    Turma PORTUGUÊS INGLÊS 

< 10 ≥1  < 10 ≥ 1  

A 4,17 95,83 16,67 83,33 

B 20,83 79,17 8,33 91,67 

C 31,03 68,97 20,69 79,31 

D 25 75 0 100 

Total 20,95 79,05 11,43 88,57 

11.º ANO 

    Turma PORTUGUÊS INGLÊS ALEMÃO 

< 10 ≥ 1  < 10 ≥ 10 < 10 ≥ 1  

A 38,89 61,11 -------- -------- 0 100 

B 0 100 0 100 -------- -------- 

C 0 100 0 100 -------- -------- 

D 30 70 10,53 89,47 -------- -------- 

Total 15,66 84,34 3,17 96,83 0 100 

12.º ANO 

    Turma PORTUGUÊS 

< 10 ≥1  

A 6,90 93,10 

B 13,64 86,36 

C 0 100 

Total 6,94 93,06 
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Anexo 19. Relatório do departamento de Ciências Experimentais 
 

1. Caracterização geral do Departamento  

 

O Departamento de Ciências Experimentais é constituído pelas disciplinas de Ciências Naturais (2º ciclo), 

Ciências Naturais e Físico-Químicas (3º ciclo); Biologia e Geologia e Física e Química A e Biologia 

(secundário).  

Estas disciplinas são lecionadas num total de 23 turmas (Quadro I), por 13 professores dos 3 grupos 

disciplinares que compõem o Departamento de Ciências Experimentais: um professor de Ciências e 

Matemática (grupo 230), seis professores de Biologia e Geologia (grupo 520) e seis professores de Física e 

Química (grupo 510). (Quadro II). 

Quadro I. Número de turmas por ano/disciplina.  

Ciências Naturais 5º Ano 4 Turmas 

Ciências Naturais 6º Ano 4 Turmas 

Ciências Naturais e Físico-Químicas 7º Ano 3 Turmas 

Ciências Naturais e Físico-Químicas 8º Ano 3 Turmas 

Ciências Naturais e Físico-Químicas 9º Ano 3 Turmas 

Biologia e Geologia e Física e Química A 10º ano 2 Turmas 

Biologia e Geologia e Física e Química A 11º Ano 3 Turmas 

Biologia 12º ano 1 Turma 

 
 

23 Turmas 

Quadro II. Distribuição das disciplinas/anos pelos professores. 

Ciências Naturais 5º/ 6º Anos Manuel Loureiro 

Ciências Naturais  
 
7º Ano 

Emídio Oliveira 
Cláudia Pereira 

Físico-Químicas Sílvia Mesquita 

Ciências Naturais    
8º Ano 

Cristina Carvalho 

Físico-Químicas 
Fernando Vieira 
Sílvia Mesquita 

Ciências Naturais  
 
9º Ano 

Cláudia Pereira 
Maria Manuel Gomes 

Físico-Químicas 
Fernando Vieira 
Ana Pedroso 

Biologia e Geologia 
 
10º ano 

Maria Manuel Gomes 
Sandra Xavier 

Física e Química A 
Sérgio Rodrigues 
Ana Pedroso 

Biologia e Geologia  
 
11º Ano 

Carla Pinto 
Sandra Xavier 

Física e Química A 
Nuno Mota 
Lino Laranjinha 

Biologia 12º ano Maria Manuel Gomes 
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2. Análise dos resultados obtidos por disciplina/ano 

 

Procedendo-se à análise geral dos resultados obtidos nas disciplinas que constituem o departamento, 

verifica-se que no: 

• 2º ciclo a percentagem de classificações negativas foi mais elevada no 6º ano ; 

• 3º ciclo a percentagem de classificações negativas foi mais elevada na disciplina de Físico-

Químicas quando comparada com a disciplina Ciências Naturais;  

• Secundário a percentagem de classificações negativas foi mais elevada na disciplina de Física e 

Química A ao nível do 10º ano, comparativamente com Biologia e Geologia do mesmo ano. Já no 

11º ano, verificou-se o oposto, a disciplina de Física e Química A apresentou uma percentagem 

de positivas superior à disciplina de Biologia e Geologia. No que se refere à disciplina de Biologia, 

12º ano, todos os alunos tiveram classificações positivas (Quadro III). 

 

 Quadro III. Percentagem de positivas por disciplina/ano. 

Disciplina Ano % de positivas 

Ciências Naturais 
5º 84,15 

6º 75,86 

 
Ciências Naturais 
 

7º 76,92 

8º 70,51 

9º 77,78 

Biologia e Geologia 
10º 81,25 

11º 87,88 

Biologia 12º 100 

 
Físico-Químicas 

7º 62,82 

8º 71,79 

9º 66,67 

Física e Química A 
10º 72,92 

11º 95,52 

 

3. Análise do resultados obtidos por turma/ano 

Procedendo-se à análise dos resultados obtidos nos diferentes anos/ turmas, verifica-se que no: 

2º Ciclo 

• Das quatro turmas do 5º ano, duas não apresentam classificações negativas e apresentam classificações 

de nível positivo elevadas. Salienta-se a turma do 5ºD, em que a percentagem de classificações negativas é 

superior à percentagem de classificações positivas.  

• Das quatro turmas do 6º ano, salienta-se a turma do 6ºB em que a percentagem de classificações 

negativas é superior à percentagem de classificações positivas e, a turma do 6ºC por apresentar só um 

nível negativo, sendo que os restantes níveis apresentados são elevados (Quadro IV). 
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 Quadro IV. Resultados das turmas dos 5º/6º anos de Ciências Naturais. 

Disciplina 5º ano 
Classificações 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
Ciências Naturais 
 
 

A    13 7 

B   6 11 2 

C  2 16 4  

D  11 10   

6º ano  

1 2 3 4 5 

A  5 15 3  

B  12 7   

C  1 8 11 2 

D  3 10 8 2 

Os professores de Ciências Naturais referiram que: 

O elevado número de níveis negativos na turma do 5ºD e 6ºB deve-se ao facto dos alunos terem 

demonstrado pouco interesse, não participando nos trabalhos realizados na sala de aula, e destabilizam o 

normal funcionamento da aula, verifica-se que há alunos nunca realizaram os trabalhos propostos para 

casa. Além disso, os alunos apresentam dificuldades na interpretação de enunciados e na aquisição e 

aplicação dos conhecimentos. 

 

3º Ciclo 

• Das três turmas do sétimo ano, salienta-se o 7ºA por apresentar maior percentagens de níveis negativos 

que positivos à disciplina de Físico-Química, sendo esse valor quase igual na disciplina de Ciências 

Naturais, verificando-se mesmo classificações de nível um a ambas as disciplinas. Em oposição, a turma do 

7ºB salienta-se pelas percentagens positivas e de nível elevado obtidas a ambas as disciplinas, 

apresentando apenas um aluno nível dois a Físico-Química. Já a turma 7ºC apresenta maiores 

percentagens positivas a ambas as disciplinas apesar de se verificarem alguns alunos com classificações 

negativas. (Quadro V). 

 Quadro V. Resultados das turmas do 7º ano de Ciências Naturais e Físico-Químicas. 

Disciplina 7º ano 
Classificações 

1 2 3 4 5 

 
Ciências Naturais 

A 1 13 15   

B   5 21 2 

C  4 15 2  

 
Físico-Químicas  

A 2 19 6 2  

B  1 6 19 2 

C  7 14   

 

Os professores de Físico-Química referiram que: 

7ºA/7ºB/7ºC: o elevado número de níveis negativos, deve-se ao comportamento apresentado, falta de 

atenção/concentração, falta de hábitos e métodos de trabalho, interesses divergentes dos escolares. Além 

disso, a maioria dos alunos não demonstra empenho pelas atividades propostas, não realiza os trabalhos 

em casa e denotam-se dificuldades na interpretação de enunciados e em relacionar os conhecimentos 

ministrado na disciplina. 
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Na turma 7ºA, dois alunos obtiveram classificação de nível um em todos os elementos recolhidos. Durante 

a aula não realizam as tarefas propostas pela docente, apresentam um comportamento bastante 

incorreto.  

Os professores de Ciências Naturais referiram que: 

7ºA: a atribuição de um elevado número de níveis inferiores a três deve-se essencialmente ao facto dos 

alunos revelarem falta de empenho e de estudo, falta de atenção/concentração nas aulas e ausência de 

hábitos e métodos de trabalho, o que dificulta a compreensão de noções fundamentais e a aquisição de 

novas aprendizagens. Além disso, os alunos demonstram reduzida autonomia, falta de responsabilidade e 

alguns têm dificuldade no cumprimento das regras básicas de conduta na sala de aula.  

7ºA/7ºB/7ºC: os professores referiram que os conteúdos relativos ao Tema II – A Terra em Transformação 

não foram lecionados na sua totalidade, designadamente “Etapas da história da Terra”, em virtude do 

ritmo lento de aprendizagem dos alunos aliado à falta de atenção/concentração na realização das 

atividades propostas e à participação desorganizada.  

• Das três turmas do oitavo ano, salienta-se o 8ºA por apresentar uma elevada percentagem de níveis 

negativos à disciplina de Ciências Naturais. Na disciplina de Físico-Químicas a percentagem de 

classificações positivas na turma é igual a de negativas, embora se registem duas classificações de nível 

cinco. Na turma do 8ºB também se verifica uma elevada percentagem de classificações negativas a ambas 

as disciplinas. Pelo contrário, o 8ºC não apresenta classificações negativas a Ciências Naturais, 

apresentando apenas três classificações negativas a Físico-Química (Quadro VI). 

Quadro VI. Resultados das turmas do 8º ano de Ciências Naturais e Físico-Química. 

Disciplina 8º ano 
Classificações 

1 2 3 4 5 

 
Ciências Naturais 

A  15 11 2  

B  8 9 3  

C   11 18 1 

 
Físico-Químicas 
 

A  11 11 4 2 

B  8 8 4  

C  3 21 6  

Os professores de Físico-Química e Ciências Naturais referiram que: 

8ºA e 8ºB: o elevado número de níveis negativos, deve-se ao comportamento apresentado, falta de 

atenção/concentração, falta de hábitos e métodos de trabalho, interesses divergentes dos escolares. Além 

disso, a maioria dos alunos não demonstraram empenho pelas atividades propostas, não realizam os 

trabalhos em casa e denotam-se dificuldades na interpretação de enunciados e em relacionar os 

conhecimentos ministrado na disciplina. 

Para colmatar estas dificuldades, a professora, propõe utilizar para o próximo período, novas estratégias, 

nomeadamente reforçar as regras de comportamento na sala de aula, aumentar o contacto com o Diretor 

de Turma/Encarregado de Educação, aumentar o número de fichas de trabalho, continuar a diversificar as 

estratégias usadas na sala de aula, aplicação de hábitos e métodos de trabalho, aumentar o reforço e 

controle sobre os trabalhos de casa e realizar as atividades experimentais possíveis.      

• Das três turmas do nono ano, salienta-se o 9ºC por apresentar uma percentagem de classificações 

negativas igual à de positivas no que concerne à disciplina de Físico-Química e nove classificações 

negativas a Ciências Naturais. A turma 9ºB apesar de apresentar sete classificações negativas a ambas as 

disciplinas é a que apresenta uma maior percentagem de classificações positivas (Quadro VII). 
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Quadro VII. Resultados das turmas do 9º ano de Ciências Naturais e Físico-Químicas. 

Disciplina 9º ano 
Classificações 

1 2 3 4 5 

 
Ciências Naturais 

A   13 7  

B  7 12 6 1 

C  9 12 5  

 
Físico-Químicas  

A  4 8 7 1 

B  7 14 4 1 

C  13 11 2  

Os professores de Físico-Químicas referiram que:  

Alguns alunos, principalmente os que não conseguiram atingir nível superior a dois, têm revelado 

dificuldades de aprendizagem, que advêm, essencialmente, da falta de um estudo regular e metódico 

necessário à disciplina, revelarem falta de atenção e concentração nas aulas e na realização das tarefas 

letivas, e apresentarem défice de pré-requisitos ao nível da leitura, análise, interpretação de enunciados e 

resolução de problemas. Por outro lado, alguns alunos revelam elevada imaturidade em relação à sua 

faixa etária, que se manifesta na falta de responsabilidade e na dificuldade em cumprir as regras de sala de 

aula.  

As professoras de Ciências Naturais referiram que: 

9ºA: a turma apresenta apenas 20 alunos, sendo que uma aluna apresenta necessidades educativas 

especiais, usufruindo numa aula de Ciências Naturais apoio direto de uma professora de Educação 

Especial. A turma apesar de revelar algumas dificuldades, nomeadamente na aplicação de conhecimentos, 

conseguiu ultrapassar as mesmas com esforço e empenho na realização das atividades propostas para a 

sala de aula e na realização de trabalhos propostos fora do contexto de sala de aula. 

9ºB e 9ºC: a atribuição dos níveis inferiores a três na disciplina de Ciências Naturais se deveu ao fato dos 

alunos revelarem ausência de hábitos de trabalho e métodos de estudo, falta de empenho na realização 

das tarefas propostas, o que aliado à falta de atenção e concentração dificulta a compreensão de noções 

fundamentais e a aquisição de novas aprendizagens.  

A professora referiu que os conteúdos relativos ao Tema II – Transmissão da Vida não foram lecionados na 

sua totalidade, nomeadamente “Contributo do conhecimento científico para o desenvolvimento da 

Genética” e “Aplicações da Genética”, em virtude da maioria dos alunos da turma evidenciar um ritmo 

lento de aprendizagem associado à falta de atenção/concentração. 

 

Secundário 

• Das duas turmas do 1 º ano, verifica-se que a turma 10ºA apresenta melhores classificações a Biologia e 

Geologia e Física e Química A, sendo que o maior número de classificações negativas é à disciplina de 

Física e Química A (Quadro VIII). 
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Quadro VIII. Resultados das turmas do 10º ano de Biologia e Geologia e Física e Química A. 

Disciplina 10º 0-7 8-9 10-13 14-16 17-20 

Biologia e Geologia A  3 14 5 2 

B 2 4 11 6 1 

Física e Química A A  6 11 4 3 

B  7 12 3 2 

As professoras de Biologia e Geologia referiram que: 

10ºA e 10ºB: os resultados menos positivos obtidos se devem principalmente à falta de estudo diário e à 

dificuldade de aplicação dos conhecimentos obtidos, aliados à adaptação às novas exigências do ensino 

secundário, nomeadamente à sua exigência e critérios de avaliação. À semelhança do que foram fazendo 

ao longo do 1º período, as professoras irão continuar a acompanhar os seus alunos no sentido de melhoria 

dos seus resultados escolares. 

Os professores de Física e Química A referiram que: 

10ºA/10ºB: alguns alunos, nomeadamente aqueles que obtiveram a classificação igual e inferior a dez 

valores, têm revelado dificuldades de aprendizagem, pelo facto de apresentarem elevado défice de pré-

requisitos, específicos e gerais, relativamente ao nível de escolaridade em que se encontram, revelarem 

falta de concentração, e não praticarem um estudo diário necessário à disciplina, cujas principais 

características envolvem capacidades relacionadas com interpretação, análise, compreensão e aplicação 

de leis e conceitos científicos e resolução de problemas. 

• Das três turmas do 11º ano, verifica-se que o 11ºA é a única turma que apresenta classificações 

negativas a Biologia e Geologia e a Física e Química A, sendo esse valor superior à disciplina de Biologia e 

Geologia. As turmas 11º B e 11ºC apresentam classificações mais elevadas a ambas as disciplinas (Quadro 

IX).  

Quadro IX. Resultados das turmas do 11º ano de Biologia e Geologia e Física e Química A. 

Disciplina 11º 0-7 8-9 10-13 14-16 17-20 

Biologia e Geologia A  8 9 1  

B   12 10 2 

C   12 11 1 

 

Física e Química A 

A  3 14 1 1 

B   14 6 4 

C   13 9 2 

11ºA: a professora de Biologia e Geologia referiu que a atribuição de um elevado número de classificações 

inferiores a dez deve-se essencialmente à falta de hábitos e métodos de estudo, de atenção e 

concentração nas aulas e de empenho nas tarefas propostas, quer dentro quer fora da sala de aula. As 

dificuldades na compreensão, na interpretação de enunciados, na aquisição e aplicação dos novos 

conteúdos derivam dos fatores supracitados. A turma apresenta um ritmo lento de aprendizagem e 

lacunas ao nível de conhecimentos básicos da disciplina.  

Os professores de Biologia e Física e Química A do 10º e 11º anos referiram que as classificações obtidas 

pelos alunos são o resultados da aplicação dos critérios de avaliação da disciplina em que o trabalho 

prático, nomeadamente o experimental, é valorizado 30% na nota final. Deste modo, alguns alunos 

obtiveram uma classificação final superior à obtida nas fichas de avaliação.   
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• O 12º ano apenas tem uma turma com a disciplina específica de Biologia, apresentando todos os alunos 

classificações positivas e de níveis elevados. 

Quadro X. Resultados da turma do 12º ano de Biologia. 

Disciplina 12º 0-7 8-9 10-13 14-16 17-20 

Biologia A   4 13 11 

A professora responsável pela lecionação da turma referiu que os resultados obtidos se devem ao 

empenho e motivação dos alunos pela disciplina assim como do horário dos alunos que facilita o seu 

estudo. 

3. SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS/estratégias propostas  

2º Ciclo 

 

Figura 1. Níveis atribuídos na disciplina de Ciências Naturais nos 5º e 6º anos. 

3º Ciclo 

 

                 Figura 2. Níveis atribuídos na disciplina de Ciências Naturais e Físico-Químicas nos 7º anos. 

 

   Figura 3. Níveis atribuídos na disciplina de Ciências Naturais e Físico-Químicas nos 8º anos. 
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                 Figura 4. Níveis atribuídos na disciplina de Ciências Naturais e Físico-Químicas nos 9º anos. 

SECUNDÁRIO 

 

 Figura 5. Níveis atribuídos na disciplina de Biologia e Geologia e Física e Química A nos 10º anos. 

 Figura 6. Níveis atribuídos na disciplina de Biologia e Geologia e Física e Química A nos 11º anos  

 

Figura 7. Níveis atribuídos na disciplina de Biologia no 12º ano 
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De forma a melhorar o desenvolvimento/otimização de capacidades e os resultados escolares dos alunos, 

os professores, ao longo do seu processo de ensino e aprendizagem, vão continuar a fazer um trabalho de 

apelo à responsabilização dos alunos, para que estes, de forma voluntária, se apliquem no gosto pelo 

conhecimento e no ato de aprender. Irão procurar sensibilizar os alunos para a importância da prática de 

um método de estudo regular, orientando-os para a compreensão e aplicação de conhecimentos.  

Por outro lado, os professores, vão individualizar, sempre que possível, o processo de ensino 

aprendizagem, aumentar a interpelação oral no intuito de manter a concentração e envolvimento, dos 

seus alunos, reforçando positivamente o seu trabalho. 

 

 

 

 

 

A coordenadora de Departamento 

 

Maria Manuel Loureiro Azevedo Gomes 
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Anexo 20. Relatório do departamento de Expressões 

 



Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil 
 

155 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - ESTUDO COMPARATIVO (1º(s) Periodos) 

Resultados das Aprendizagens - 5º Ano de escolaridade 

Anos Letivos de 11/12--12/13 --13/14 

  

 

 
 

           

              

              

              

              Educ. 
Física 

            

              

              

              

              

              

              

              

  

 

  

  

  

  

  Educ. 
Musical 
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0,0 0,0 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - ESTUDO COMPARATIVO (1º(s) Periodos) 

Resultados das Aprendizagens - 5º Ano de escolaridade 

Anos Letivos de 12/13 --13/14 

 

  

 

 
 

           

              

              

              Educ.Tecnol. 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - ESTUDO COMPARATIVO (1º(s) Periodos) 

Resultados das Aprendizagens -6º Ano de escolaridade 

Anos Letivos de 11/12--12/13 --13/14 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - ESTUDO COMPARATIVO (1º(s) Periodos) 

Resultados das Aprendizagens -6º Ano de escolaridade 

Anos Letivos de 11/12--12/13 --13/14 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - ESTUDO COMPARATIVO (1º(s) Periodos) 

Resultados das Aprendizagens - 7º Ano de escolaridade - 11-12 // 12-13 // 13-14 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - ESTUDO COMPARATIVO (1º(s) Periodos) 

Resultados das Aprendizagens - 8º Ano de escolaridade - 11-12 // 12-13 // 13-14 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - ESTUDO COMPARATIVO (1º(s) Periodos) 

Resultados das Aprendizagens - 9º Ano de escolaridade - 11-12 // 12-13 // 13-14 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - ESTUDO COMPARATIVO (1º(s) Periodos) 

Resultados das Aprendizagens -ENSINO SECUNDARIO 11-12 // 12-13 // 13-14 

 

 

 

 
 

            

              Educ. 
             Física 
             10º Ano 
             

              

              

              

              

              

              Educ. 
             Física 
             11º Ano 
             

              

              

              

               

 

 

 

0,0 

100,0 

67,7 

9,4 
0,0 

100,0 

79,3 

13,8 
1,0 

99,0 

76,5 

20,6 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

"< 10" ">= 10" ">= 14" ">=17" 

1ºPER1112 

1ºPER1213 

1ºPER1314 

0,0 

100,0 
88,7 

25,4 

0,0 

100,0 
90,4 

13,3 
0,0 

100,0 96,3 

34,1 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

"< 10" ">= 10" ">= 14" ">=17" 

1ºPER1112 

1ºPER1213 

1ºPER1314 



Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil 
 

163 
 

 

 

 

 
 

            

              

              Educ. 
             Física 
             12º Ano 
             

              

              

              

              

               

 

0,0 

100,0 100,0 

45,7 

0,0 

100,0 98,2 

43,9 

0,0 

100,0 100,0 

31,0 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

"< 10" ">= 10" ">= 14" ">=17" 

1ºPER1112 

1ºPER1213 

1ºPER1314 


