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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento pretende avaliar o grau de concretização das atividades propostas pelas 

diferentes estruturas do Agrupamento. 

Apresentam-se igualmente as reflexões globais de cada estrutura relativamente às respetivas 

atividades que deverão ser objeto de análise tendo em vista a melhoria do desempenho de todos 

os elementos da comunidade educativa. 

Este documento segue a estrutura do PAA e a avaliação das atividades foi efetuada segundo os 

seguintes critérios: 

 Estatística das atividades realizadas e não realizadas ao nível da Atividade Letiva, dos Conselhos 

de turma, das Estruturas, dos Projetos e do Apoio ao Ensino. 

 Grau de concretização de todas as atividades realizadas.  

 Levantamento dos motivos da não realização das várias atividades. 

  Análise e estatísticas referentes aos resultados escolares face às metas determinadas. 

 Reflexões globais feitas pelas diferentes estruturas.  
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2. ATIVIDADE LETIVA 

2.1. Aulas previstas e dadas 

Apresenta-se o levantamento global do número de aulas previstas (P), dadas (D) e não dadas por 

motivos não imputáveis ao professor (ND), baseado nos dados recolhidos nos diferentes níveis de 

ensino. Uma análise estatística mais detalhada pode ser consultada no Anexo 1. 

 

2.1.1. Pré-escolar 

1º Período 2º Período 3º Período TOTAL 

71 68 52 191 

 

Na educação pré-escolar estavam previstos 191 dias de atividades. O número de aulas dadas 

coincide com o número de aulas previstas, uma vez que, na ausência da educadora está previsto 

o acompanhamento pela assistente operacional da sala sob a supervisão de uma das educadoras 

do estabelecimento.  

 

2.1.2. 1.º Ciclo 

1º Período 2º Período 3º Período TOTAL 

68 62 
33 (4º anos) 

37 (1º, 2º e 3º anos) 
163 
167 

 

No 1.º ciclo estavam previstos 163 dias de aulas para o quarto ano e 167 para os restantes anos. O 

número de aulas dadas coincide com o número de aulas previstas, uma vez que, face à ausência 

de um professor ou é substituído por outro ou, em alternativa, os alunos são distribuídos pelas outras 

turmas da escola.  

 

2.1.3. 2.ºCiclo 

Ano 

Aulas Aulas não 

lecionadas 

% Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND 

5º 4636 4423 213 51 4,6 

6º 4692 4483 209 37 4,5 

Totais 9328 8906 422 88 4,5 

 

Num total de 9328 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 422, 88 das quais por motivos 

não imputáveis aos professores; nas restantes aulas não lecionadas estão incluídas as que resultam 

do processo de substituição de professores.   
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2.1.4. 3.ºCiclo 

Ano 

Aulas Aulas não 
lecionadas 

% Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND 

7º 4343 4136 207 28 4,8 

8º 6844 6572 272 74 4,0 

9º 6715 6407 308 58 4,6 

Totais 17902 17115 787 160 4,4 
 

 

Num total de 17902 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 787, 160 das quais por 

motivos não imputáveis aos professores; nas restantes aulas não lecionadas estão incluídas as que 

resultam do processo de substituição de professores.   

 

2.1.5. Secundário 

Cursos 

Aulas Aulas não 
lecionadas 

% Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND 

CT 7341 7097 244 71 3,3 

LH 3374 3219 155 42 4,6 

Artes 2051 1970 81 34 3,9 

CSE 2315 2229 86 20 3,7 

Totais 15081 14515 566 167 3,8 

 

 

Num total de 15081 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 566, 167 das quais por 

motivos não imputáveis aos professores; nas restantes aulas não lecionadas estão incluídas as que 

resultam do processo de substituição de professores.   

2.1.6. Cursos Profissionais 

Cursos 

Aulas 
 Aulas não 

lecionadas 
% Previstas Dadas 

Diferença 
(P-D) 

ND 

PD 2624 2586 38 33 1,4 

PI 2866 2845 21 52 0,7 

PM 2849 2738 111 63 3,9 

PT 2393 2280 113 90 4,7 

Totais 10732 10449 283 238 2,6 

 

Num total de 10732 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 283, 238 das quais por 

motivos não imputáveis aos professores; nas aulas não lecionadas estão incluídas as que resultam 

do processo de substituição e de contratação de professores. 
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2.2. Permutas 

 

A permuta de aulas tem sido implementada com bastante êxito, algumas vezes por necessidade 

do professor, a maioria das vezes por necessidades organizacionais: visitas de estudo, realização de 

testes conjuntos, etc. A análise é, uma vez mais, sustentada em registos entregues pelos professores 

na direção. 

Este ano letivo realizou-se um total de 96 permutas distribuídas da seguinte forma: 5 no 3º ciclo, 64 

no secundário, 26 nos cursos profissionais e 1 nos cursos noturnos.  

 

 

2.3. Resultados Escolares e Metas 

 

As tabelas que se seguem permitem verificar se as metas definidas para o ano letivo 2013/2014 

foram atingidas ao nível da avaliação interna e externa, mas também no que diz respeito às taxas 

de abandono. Ainda no âmbito da consecução das metas, serão apresentados outros dados que 

permitirão compreender melhor os resultados obtidos e aferir a qualidade das aprendizagens e do 

sucesso. 
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Permutas realizadas na ESSampaio
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2.3.1. Ensino Básico - 1º Ciclo 

 

2.3.1.1. AVALIAÇÃO INTERNA - TAXA DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO 

 

      

Ano de 

escolaridade 

Taxa de transição/aprovação 
Média 

Nacional 

Meta 

definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14 

1ºAno 100,0% 100,0% 100% 100% 100,0% 

2ºAno 96,9% 88,9% 80,5% 88,7% 94,7% 

3ºAno 98,4% 97,6% 91,7% 94,5% 99,7% 

4ºAno 97,2% 94,3% 92,9% 96,1% 98,2% 

 

A taxa de transição/aprovação do 1º ciclo é sempre inferior à meta definida e à média nacional. 

Relativamente às metas propostas no PAA, constata-se que apenas o 1º ano de escolaridade as 

atingiu devido a não haver retenção nesse ano de escolaridade.  

Os restantes anos de escolaridade 

ficaram abaixo do previsto, sendo o 2º 

ano de escolaridade, aquele que 

apresenta uma maior discrepância, o 

que se deve, em parte, ao facto de 

não haver retenção no 1º ano. 

 

Apresenta-se uma análise da 

percentagem de sucesso e de 

insucesso do 1º ano de escolaridade, 

por disciplina, obtidos durante o 

presente ano letivo. 

 

No 1º ano de escolaridade não há 

lugar a retenção, exceto se tiver sido 

ultrapassado o limite de faltas 

injustificadas, o que não se verificou 

em nenhuma turma. 

Apresenta-se agora uma análise da 

percentagem de sucesso e de 

insucesso do 2º ano de escolaridade 

por disciplina.  

No 2º ano de escolaridade houve 24 

retenções. 

83,4% 83,4%

98,2% 94,6% 99,2%

85,2%

Sucesso Global por disciplina - 1º Ano

74,7%
64,0%

87,5%
94,8% 99,3%

86,3%

Sucesso Global por disciplina - 2º Ano
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Apresenta-se agora uma análise da 

percentagem de sucesso do 3º ano 

de escolaridade por disciplina. 

 No 3º ano de escolaridade houve 9 

retenções. 

 

 

 

 

 

A Matemática é a disciplina com menos sucesso.  

 

 

 

 

 

2.3.1.2. RESULTADOS DAS PROVAS GLOBAIS DO 3º ANO 

 

 
PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Frequência Prova Global Frequência Prova Global 

ESCOLA TURMAS 
Nº 

alunos 
sucesso % sucesso % Média 

Nº 
alunos 

sucesso % sucesso % Média 

Cotovia 
EC 15 93 80  67 15 73,3 46,6 54 

FC 22 91 91  61 22 72,7 27,3 39 

Sampaio 

ES 26 88,5 73 59 26 73,1 27 41 

FS 26 100 100  71 26 88,5 65,4 56 

GS 25 88 76  62,2 25 76 60 55,4 

KS 5 20 20 38,8 5 20 0 28 

  120 80 73,3 59,8 120 67,3 37,8 45,5 

 

Na tabela, apresentam-se os resultados das PG por escola e estabelece-se a comparação entre os 

resultados das provas globais (do agrupamento e por turma) e os resultados da avaliação da 

frequência (do agrupamento e por turma). Para além destes dados, apresenta-se a média das 

percentagens que cada turma obteve e a média do agrupamento. 

80,0%
67,2%

90,0%
100,0% 100,0%

92,3%

Sucesso Global por disciplina - 3º Ano

92,4%
84,7%

97,2% 100,0% 100,0% 96,5%

Sucesso Global por disciplinas - 4º Ano
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No que diz respeito à disciplina de Português verifica-se que a discrepância existente entre as % de 

positivas obtidas na frequência e a média da prova global é menor do que a que existe em 

Matemática. Nesta disciplina há uma discrepância evidente pois uma média de 87,5% de positivas 

exigiria uma média de percentagens superior e 49,6. Deste modo, realizou-se uma análise mais 

aprofundada em reunião de conselho de 2º e 3º ano para se aferirem as possíveis causas desta 

diferença. Concluiu-se que as metas do 3º ano são muito exigentes, não respeitando o estádio de 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, verificando-se na prática letiva que não há tempo suficiente 

para consolidar os conteúdos, devido à extensão e complexidade do programa/metas em vigor. 

A prova elaborada tentou abarcar todos os domínios matemáticos, diversificando o tipo de 

exercícios e de questões. As docentes do segundo ano tentaram construir um instrumento de 

avaliação equilibrado mas, no entanto, verificou-se que alguns enunciados apresentavam um grau 

de exigência elevado por extensão e linguagem, pelo que a grande maioria dos alunos não 

conseguiu realizar a interpretação para a aplicação dos conteúdos matemáticos que tais 

exercícios exigiam. 

Constatou-se, ainda, que a prova continha perguntas de grande complexidade de raciocínio, fator 

que condicionou, também, os resultados obtidos na mesma. 

 

2.3.1.3. AVALIAÇÃO EXTERNA – PROVAS FINAIS DE 4º ANO 

 

Ano de escolaridade 

Diferença entre a média obtida no 
Agrupamento e a Média Nacional na 1ª Fase Media 

Nacional 

Meta 
definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Português   -1,5 -5,5 62,2 MN 

Matemática   -3,3 -5,4 50,7 MN 

 

As metas definidas para as provas finais do 4º ano não foram atingidas, sendo que a diferença em 

relação às médias nacionais são maiores do que no ano letivo 2012/13, embora o agrupamento 

tenha obtido média positiva em ambas as disciplinas: 56,7% a Português e 50,7 a Matemática. 

 

4º Ano 
PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Frequência Prova final 
Média 
Turma  

Méd 
Agrup. 

Média 
Nacio 

Frequência Prova final Médi
a 

Turm
a 

Média 
Agrup 

Média 
Nacio Escola 

Turma
s 

Nº al. % Posit Nº al. % Posit 
Nº 
al. 

% Posit Nº al. % Posit 

C
o

to
v

ia
 GC 22 95,5 22 54,5 44,9% 

56,7% 62,2% 

21 90,5 21 42,9 41,5% 

50,7% 56,1% 

HC 23 100,0 23 78,3 61,5% 23 95,7 23 52,2 49,6% 

Sa
m

p
ai

o
 

HS 25 96,0 25 80,0 61,3% 25 88,0 25 64,0 57,9% 

IS 24 95,8 24 58,3 51,5% 24 95,8 24 41,7 44,8% 

JS 14 100,0 14 85,7 64,9% 14 100,0 14 78,6 64,8% 

KS 12 66,7 12 91,7 60,0% 12 41,7 12 8,1 46,8% 

Agrupamento 120 94,2 120 72,5    119 87,5 119 49,6    
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Nesta tabela, podemos observar as médias por turma e compará-las com as médias nacionais e 

de escola em cada uma das disciplinas. Neste sentido, podemos verificar que a Português apenas 

uma turma obteve média negativa (GC) e só uma (JS) ficou acima da média nacional. No entanto, 

a média de três turmas (HC, HS, KS) ficou muito próxima da nacional. 

Em matemática os resultados foram mais negativos. Apenas duas turmas (HS, JS) obtiveram média 

positiva e superior à nacional. As outras 4 turmas tiveram médias negativas (embora razoavelmente 

altas). 

O mesmo se passa em relação à % de positivas, onde podemos estabelecer uma comparação 

entre as várias turmas e a escola, a escola e a média nacional. Aqui também foram trabalhados os 

dados por turma, mas realçamos a diferença que existe entre a percentagem de positivas a 

Matemática na avaliação do final do período (87,5%) e na prova final (49,6%). Esta discrepância 

entre os resultados das provas finais e os resultados da frequência pode justificar-se com o peso 

atribuído à avaliação formativa dos alunos para efeitos de frequência a qual não é considerada 

nas provas finais. 

 

2.3.2. Ensino Básico - 2º Ciclo 

2.3.2.1. AVALIAÇÃO INTERNA - TAXA DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO 

 

Ano de escolaridade 
Taxa de transição/aprovação Média Nacional 

Meta 
definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14 

5º Ano 97,9% 96,7% 91,4 88,2% 98,1% 

6º Ano 90,1% 83,8% 93,1% 86,3% 90,6% 

 

 

No 5º ano, a meta definida não foi atingida; porém a média obtida no agrupamento é 

significativamente superior à média nacional.  

No 6º ano, a meta definida foi atingida e a taxa de aprovação é superior à média nacional. 

Para além da taxa de transição, será importante, para determinar a qualidade do sucesso, analisar 

as condições em que os alunos transitam de ano (nº de negativas). 

No 5º ano, a taxa de transição foi de 95,6% ficando aquém da meta definida. De entre os 130 alunos 

que transitaram para o 6º ano, cerca de 78,5% fizeram-no sem negativas e 12,3% apenas com uma 

negativa. 
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No 6º ano, cerca de 70% dos alunos que transitaram fizeram-no sem níveis negativos, o que nos 

permite considerar que há qualidade no sucesso.  

 

 

 

No entanto, nos anos com exame nacional, dever-se-á considerar também, para avaliar a 

qualidade do ensino, a comparação entre os resultados finais e os resultados dos exames. Ora, 

quando o fazemos verificamos que, em algumas turmas, mais de metade dos alunos obtiveram 

níveis negativos nos exames nacionais que realizaram. Em Matemática, aconteceu em todas as 

turmas, exceto na turma B, e a Português, nas turmas D e E. A situação mais grave verifica-se na 

turma E onde apenas 3 alunos obtiveram positivas nos exames de Português e 4 no exame de 

Matemática.  

 

2.3.2.2. AVALIAÇÃO INTERNA POR DISCIPLINA 

 

135

3,7

96,3

78,5

12,3
3,8 4,6 0,8

NºAL NT TRANS S/N 1 N  2 N  3 N 4 N

Condições de Transição - 5º ano

NºAL NT TRANS S/N 1 N  2 N

116

6,0

93,9

69,8

16,4
7,8

Condições de transição - 6º ano
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DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida  

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

5ºAno 

PTG 94,2% 87,6% 94,0% 89,3% 

ING 86,4% 85,1% 91,0% 85,8% 

HGP 92,9% 90,9% 90,2% 91,6% 

MAT 91,4% 86,0% 85,0% 86,5% 

CN 96,4% 95,0% 94,1% 94,5% 

EV   99,2% 92,6% 100,0% 

ET   96,7% 97,7% 97,7% 

EM 99,3% 100,0% 98,5% 100,0% 

EF 99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

6ºAno 

PTG 82,8% 82,6% 96,9% 81,5% 

ING 80,8% 75,0% 89,8% 73,3% 

HGP 89,0% 75,0% 82,7% 79,3% 

MAT 81,4% 78,5% 79,5% 79,6% 

CN 93,8% 89,6% 90,6% 92,8% 

EV   92,4% 98,4% 93,4% 

ET   93,1% 99,2% 94,1% 

EM 99,3% 93,8% 100,0% 98,4% 

EF 98,6% 97,2% 99,2% 98,6% 

 

Ao contrário do que aconteceu no ano letivo anterior, as metas definidas para os 5º e 6º anos foram 

atingidas na maioria das disciplinas e as outras percentagens de sucesso estão próximas das metas 

definidas. Apenas a EV de 5º ano ficou significativamente distante. 

 

2.3.2.3. PROVAS GLOBAIS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA - 5º ANO 

 

   

  

 

 

 

 

 

As 

médias obtidas nas 

duas disciplinas são positivas. No entanto, os gráficos mostram-nos resultados muito divergentes em 

Matemática e Português. Em Português, todas as turmas obtiveram médias positivas (entre 58% e 

5ºA 5º B 5º C 5º D 5º E 5º F Md
Ano

58,2
66,6

62,5

82,8
78

67,7 70,2

38,7 41,7 42,6

75,1 76

60,6
56,8

Médias

Port Mat

83,3
93,8 92,3 96,2 95,7 91,7

20,8

36,8
31,6

92,0 91,3

73,9

5ºA 5º B 5º C 5º D 5º E 5º F

% de Positivas

% posit Port % Posit Mat
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82%); em Matemática, três turmas obtiveram médias claramente negativas e com uma 

percentagem muito baixa de níveis positivos: A, B e C. No entanto, analisando o gráfico que a seguir 

se apresenta, verifica-se que as percentagens de níveis positivos atribuídos no 3º período a 

Matemática são elevadas, especialmente nas turmas B e C. 

 

 

 

 

2.3.2.4. AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Ano de escolaridade 

Diferença entre a média obtida no 
Agrupamento e a Média Nacional na 1ª Fase Media 

Nacional 

Meta 
definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

2º Ciclo do Ensino Básico 

Português -4,6% -1,7% -3,8 57,9 MN 

Matemática -5,0% -3,1% -3,7 47,3 MN 

 

 

Nos resultados dos exames do 6º ano, a média obtida a Português (54,2%) e a Matemática (43,8%) 

ficaram aquém das médias nacionais (gráfico da direita). Embora os resultados sejam melhores do 

que no ano letivo anterior, a distância em relação à média nacional é mais elevada. 

A B C D E F

91,7%
100,0%

77,8%

96,0%
100,0%

95,8%

58,3%

79,0% 77,8%

96,0%
100,0%

95,8%

% positivas no 3º P

Port Mat
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Fez-se uma análise comparativa entre a percentagem de níveis positivos na Escola do Castelo e a 

nível nacional, podendo também observar-se que a percentagem de positivas a nível nacional é 

bastante mais elevada do que na escola, especialmente a Português (gráfico da esquerda). 

Também se estabeleceu uma comparação entre a percentagem de classificações positivas em 

cada turma no final do período com a mesma percentagem em exame. 

 

       
 

Sabendo embora que as competências avaliadas e os instrumentos que as avaliam são distintos, 

há uma discrepância enorme entre os resultados obtidos na avaliação final (3º Per) e no exame, 

especialmente nas turmas D, E, e na disciplina de Matemática. 

 

2.3.3. Ensino Básico – 3º Ciclo 

2.3.3.1. AVALIAÇÃO INTERNA – TAXAS DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO 

 

Port Mat

57,9

40,5

75

46

% classif positivas - 6º ano

Castelo

Nacional

Port Mat

54,1

43,6

57,9

47,3

Média Exame - 6º ano
Castelo

Nacional

100,0%
96,2%

100,0%

83,3%

100,0%

68,2%
76,9%

72,7%

25,0%

48,1%

A B C D E

Português 3º Per.

Exame
91,3%

73,1%

81,0% 79,2% 81,5%

52,2% 50,0%

57,1%

20,8%

25,9%

A B C D E

Matematica 3º Per

Exame
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Ano de escolaridade 
Taxa de transição/aprovação Média Nacional 

Meta 
definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14 

7ºAno 90,3% 92,3% 90,6 82,0% 93,4% 

8ºAno 94,7% 88,1% 93,4 86,0% 90,7% 

9ºAno 86,7% 82,0% 92,9 83,2% 86,7% 

 

No 7º ano, a taxa de transição foi de 

90,6%, bastante superior a média 

nacional, mas aquém da meta 

definida. Dos 127 alunos que foram 

classificados no final do ano, 115 

transitaram para o 8º ano. De entre 

estes, 66,1% fizeram-no sem 

nenhuma classificação negativa e 

15,7% com uma negativa. 

Um aluno foi excluído por excesso de 

faltas (não realizou as medidas de 

recuperação e integração). 

No 8º ano, a taxa de transição foi de 

93,4% foi superior à média nacional, 

tendo atingido a meta definida. Dos 

164 alunos que foram classificados 

no final do ano, 153 transitaram 

para o 9º ano. De entre estes, 43,1% 

fizeram-no sem nenhuma 

classificação negativa e 25,5% com 

uma classificação negativa. 

o 9º ano, a taxa de transição foi de 

92,9%, bastante superior à média 

nacional. A meta de escola foi 

atingida.  

 

 

2.3.3.2. AVALIAÇÃO INTERNA POR DISCIPLINA 

 

Nas tabelas seguintes estão apresentadas as metas de classificação interna (% de positivas) por 

disciplina/ano assim como os resultados obtidos. 

 

127

9,4

90,6

66,1

15,7
5,5 7,8 4,3

NºAL NT TRANS S/N 1 N  2 N  3 N 4 N

Condições de Transição - 7º ano

164

6,7

93,3

43,1

25,5
15,7 15,7

NºAL NT TRANS S/N 1 N  2 N  3 N

Condições de Transição - 8º ano
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DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

7ºAno 

PTG 79,3% 93,3%  88,5% 87,3% 

ING 79,3% 90,8%   84,6% 86,1% 

FRC 87,0% 89,6%     88,3% 89,3% 

MAT 59.8% 76,8%   76,4% 77,8% 

FQ 80,4% 90,2%  84,6% 86,3% 

CN 83,7% 88,4%   91,0% 87,1% 

HST 78,3% 92,0%  88,6% 86,2% 

GGF 80,4% 84,0%  85,4% 83,2% 

EV 95,8% 97,0%   93,4% 97,4% 

TIC   97,9%   95,1% 98,9% 

ET 97,8% 97,0%   99,2% 98,4% 

EF 96,9% 98,2%    95,1% 98,6% 

8ºAno 

PTG   89,2% 87,8% 90,2% 

ING   84,6% 75,0% 85,6% 

FRC   82,1% 86,2% 83,1% 

MAT   54,5% 70,7% 55,5% 

FQ   85,1% 84,8% 86,1% 

CN   91,4% 92,1% 92,4% 

HST   94,1% 89,0% 95,1% 

GGF   81,4% 83,5% 82,4% 

EV   97,2% 100,0% 98,2% 

TIC   97,9% 97,0% 98,9% 

ET   100,0% 100,0% 100,0% 

EF   99,5% 97,0% 100,0% 

9ºAno 

PTG   76,4% 90,2% 77,4% 

ING   74,3% 75,3% 75,3% 

FRC   92,4% 90,2% 93,4% 

MAT   52,1% 60,3% 53,1% 

FQ   66,7% 93,3% 67,7% 

CN   100,0% 95,4% 100,0% 

HST   82,6% 87,6% 83,6% 

GGF   91,7% 95,9% 92,7% 

EV   97,9% 98,3% 98,9% 

EF   100,0% 100,0% 100,0% 
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No 7º ano, em 7 das 13 disciplinas, as metas não foram atingidas, embora as percentagens de 

sucesso tenham ficado muito próximas.  

No 8º ano, na maioria das disciplinas, as metas não foram atingidas. Porém, as disciplinas cujos 

resultados ficaram bastante aquém do desejável são Inglês e História.  

No 9º ano, as metas foram atingidas, na maioria das disciplinas (ao contrário do que aconteceu no 

ano letivo anterior).    

 

2.3.3.3. PROVAS GLOBAIS 

7º Ano 

 

 

 

 

 

 

A média das provas globais de Português é positiva (e todas as turmas têm médias positivas) e de 

Matemática negativa (menos 20%). Neste caso, apenas a turma D obteve média positiva. 

O mesmo se passa relativamente às taxas de níveis positivos. A Matemática, em quatro das cinco 

turmas, a percentagem de níveis positivos é muito baixa (apenas a turma D obteve uma taxa 

razoável de níveis positivos) enquanto nas classificações do 3º período as percentagens de níveis 

positivos são elevadas (apenas as turmas A e C obtêm percentagens entre os 56% e os 60%). Há 

uma clara discrepância entre as positivas obtidas na prova global e na avaliação do final do ano 

(onde, aliás, as classificações obtidas nas provas globais têm um peso razoável). 

A Português apenas uma turma não obteve uma taxa de positivas elevada nas provas globais. 

A B C D E Md ano

54,0%

68,0%

58,0%

77,0%

59,0%
64,8%

26,7%

39,1%
41,8%

58,9%

41,3% 43,2%

Médias das PG

Port Mat

7ºA 7ºB 7ºC 7ºD 7ºE

62,5

96,2 94,7 100,0

84,6

8,0

20,0

33,0

71,0

28,0

% de Positivas
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8º Ano 

 
 

 
 

Os dados mostram-nos que os resultados das provas globais no 8º ano são negativos – 48,9% a 

Português e 43,3% a Matemática. Nenhuma turma em nenhuma disciplina teve uma média superior 

a 60,5% e metade das seis turmas não obteve média positiva nem a Português, nem a Matemática.  

 

 

 

 

A B C D E

83,3%
88,5%

82,6%

100,0%
88,5%

56,5%
69,2%

60,0%

100,0%
88,5%

% positivas no 3º P

Port Mat

A B C D E F Md
ano

36,8%
37,1%

53,5% 52,3%
47,8%

60,5%

48,9%

26,0%

34,9%

54,8% 51,6%

37,3%

55,5%

43,3%

Port Mat

A B C D E F

73,9%

41,7%

92,0% 87,5%
80,0%

100,0%

52,2%

83,3%

100,0%

62,5% 60,0%

83,3%

% Posit no 3º Per

PORT

MAT

A B C D E F

9,5% 10,5%

56,0%
62,5%

45,8%

70,8%

9,0%

30,0%

68,0%

54,0%

24,0%

58,0%

% Posit  nas PG

PORT MAT
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Comparando os dados das PG com os resultados do 3º período, às duas disciplinas, constata-se 

que há uma discrepância evidente entre eles. 

 

2.3.3.4. TESTES INTERMÉDIOS (TI) - 9º ANO 

 

                       

 

Nos TI a escola obteve média superior à média nacional a Português e inferior a Matemática.  

Estabelecendo uma comparação entre os resultados dos TI e dos exames, podemos verificar que a 

média do TI é superior à do exame a Português e inferior a Matemática. De realçar, porém, que não 

se trata exatamente do mesmo universo, uma vez que nem todos os alunos que fizeram o teste 

intermédio fizeram o exame, uma vez que alguns reprovaram (TI – 173 alunos; Exame Nacional – 

157alunos). 

 

2.3.3.5. AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 

Ano de escolaridade 

Diferença entre a média obtida no 
Agrupamento e a Média Nacional na 1ª Fase Media 

Nacional 

Meta 
definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Português -2,8% 4,5% -3,1 56,0 1,9% 

Matemática -4,0% -2,9% -4,8 53,0 MN 

 

Nos exames do 3º ciclo, os resultados ficaram aquém da meta definida. Estabelecendo-se uma 

comparação com os dos anos anteriores, na escola secundária de Sampaio, foram os piores 

resultados de sempre. A média de Português é positiva (52,9%), mas bastante inferior à nacional, e 

a de Matemática é negativa (48,2%) e também bastante inferior à média Nacional. 

PORT
MAT

59

43,2

57,3

45,8

Média ESS

Média
Nacional

PORT
MAT

59

43,2

52,9
48,2 Média TI

Média
Exame
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Podemos verificar que três turmas ficaram acima da média da escola (B, C, G), mas apenas a turma 

B ficou acima da média nacional.  

 

 

 

 

Podemos verificar que três turmas (C, B, G) ficaram 

acima da média da escola e da média nacional. 

Uma análise comparativa entre a percentagem de 

níveis positivos na ESS e a nível nacional permite 

concluir que a percentagem de positivas na escola é 

mais baixa do que a percentagem nacional. 

Também se comparou a percentagem de 

classificações positivas em cada turma no final do 

período com a mesma percentagem em exame.  
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Saliente-se que o universo não é a totalidade dos alunos, mas apenas aqueles que, como internos, 

realizaram as Provas Nacionais. 

 

 

 

Tratando-se do mesmo conjunto de alunos, podemos observar que algumas turmas tiveram uma 

percentagem de positivas acima da média da escola (G, B, E, C) e a percentagem de 

classificações positivas que passaram a negativas é 20% ou menos. As turmas que tiveram pior 

desempenho foram a D, F e A. 

A Matemática as turmas C, B e G também tiveram uma percentagem de positivas superior à média 

da escola. As turmas D, E e F tiveram o pior desempenho. As duas primeiras são aquelas que têm 

um maior nº de negativas na classificação de frequência, mas a F não. O nº de positivas decaiu de 

68% para 31%. 

 

 

94,3 91,3
96,3

91,3
95,7 95,8

89,5

100,0

64,3
56,5

81,5
73,9

30,4

75,0

47,4

83,3

9º Ano A B C D E F G
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2.3.4. Ensino Secundário - Cursos Científicos ou Humanísticos 

2.3.4.1. AVALIAÇÃO INTERNA – TAXAS DE TRANSIÇÃO 

 

Ano de escolaridade 
Taxa de transição/aprovação Média Nacional Meta definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14 

Cursos Científicos ou Humanísticos do Ensino Secundário 

10º Ano 88,4% 75,3% 77,4% 84,3% 82,7% 

11ºAno 90,2% 89,7% 89,5% 87,3% 91,9% 

12º Ano 61,5% 63,1% 60,9% 62,0% 62,2% 

 

No 10º ano, a taxa de transição foi de 77,4%, inferior à média nacional, e a meta definida no início 

do ano lectivo não foi atingida.  

A taxa de alunos que transitaram a todas as disciplinas é muito elevada (87,5%), podendo verificar-

se que em três turmas da área de ciências e tecnologias (A,B,C) 100% dos alunos que transitaram, 

progrediram em todas as disciplinas, e, com quase todas as classificações positivas. 

 

 

 
 

 

No gráfico que a seguir se apresenta, podemos observar a taxa de transição por áreas. Frequentam 

Ciências e Tecnologias (CT) 85 alunos, Ciências Socioeconómicas 26 alunos, Línguas e Humanidades 

50 alunos e Artes 22 alunos. É nesta área que o sucesso é maior, embora seja também aquela em 

que mais alunos transitam com disciplinas em atraso (devido ao insucesso de MAT. B).  

 

183

78,7
87,5

9,7
2,8

NºAL TRANS Todas discip. sem 1 disc sem 2 disc

Condições de Transição - 10º ano
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No 11º ano, a taxa de aprovação foi de 89,5%. Não se atingiu a meta definida mas a percentagem 

de alunos que transitaram é superior à média nacional (86,1%). 

 

 

 

 

 

A taxa de alunos que transitaram a todas as disciplinas é de 65,0 %. 35% dos alunos transitaram com 

1 ou 2 disciplinas em atraso. Como se pode ver pelo gráfio abaixo, as disciplinas com a maior taxa 

de reprovação são MACS (bastante mais elevada do que no ano lectivo anterior), Geometria 

Descritiva, FQ, e Mat B (nesta disciplina a taxa de aprovação é bastante mais elevada do que no 

ano lectivo anterior).  

71,8
80,0 84,6

95,5

10º CT HUM. 10º ES ARTES

Taxa de progressão por área

65,4 62,5
76,2

92,9
84,6 80,8 79,2
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A B C D E F G H

Taxa de transição por turma

Todas as
Disiciplinas

1 disc atraso  2 discip atraso

65,0

24,5

10,5

Condições de Aprovação - 11º ano
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As disciplinas com taxas de progressão menores são comuns ao 10º e 11º anos. 

 

 

 

 

A turma com a menor taxa de aprovação é a de Artes; a C (de Ciências e Tecnologias) tem a taxa 

de aprovação mais elevada. 

 

No 12º ano, a taxa de conclusão foi de 60,9%, não tendo sido atingida a meta definida no início do 

ano lectivo. Porém esta taxa é superior à nacional. 

Os alunos apenas reprovaram a 3 das 4 disciplinas com exame nacional. Em todas as outras 

disciplinas a taxa de aprovação foi de 100%. 
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De salientar que a taxa de aprovação a História é bastante inferior à do ano lectivo 2012/13. A 

Matemática a taxa de aprovação melhorou cerca de 10% e a Português manteve-se. 

 

 

 

Em muitos casos, a não conclusão do secundário deve-se à circunstância de terem disciplinas em 

atraso, nomeadamente Matemática e FQ (no caso das área de Ciências e Tecnologias); Inglês, no 

caso das Humanidades, e MAT B e GDS, no caso das Artes. 

Relativamente à taxa de transição/aprovação, podemos concluir que e é inferior à média nacional 

apenas no 1º ciclo e no 10º ano. Nos restantes anos, é superior à média nacional e, em alguns deles, 

de uma forma bastante significativa. 

Quantos às metas definidas para o agrupamento, foram atingidas apenas nos 6º, 8º e 9º anos e nos 

10º e 11º anos dos cursos profissionais. 
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2.3.4.2. AVALIAÇÃO INTERNA POR DISCIPLINA 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

10º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 88,9% 73,7% 90,5% 84,3% 

ING 81,1% 81,8% 88,6% 82,4% 

ESP 100,0% 98,1% 100,0% 100,0% 

FIL 84,2% 83,7% 76,1% 84,6% 

EF 99,4% 97,6% 98,7% 100,0% 

MAT A 66,3% 56,4% 67,3% 69,7% 

HST A 79,2% 78,4% 85,1% 80,5% 

DES A 100,0% 96,3% 100,0% 98,2% 

BG 95,8% 90,0% 77,8% 92,6% 

FQ A 63,0% 56,2% 64,6% 65,9% 

GDS A 72,7% 65,7% 80,0% 74,7% 

ECN 100,0% 100,0% 80,0% 95,4% 

GGF 94,7% 66,7% 97,4% 79,5% 

ESP esp 97,9% 97,9% 93,3% 99,6% 

MACS 73,1% 83,3% 76,7% 83,4% 

MAT B 88,9% 53,8% 43,5% 73,6% 

 
 

No 10º ano, na maioria das disciplinas, as metas definidas não foram atingidas. As situações que 

requerem uma maior reflexão são a Mat.B (30% aquém da meta definida), Economia (15,4%), 

Biologia (14,8%), Filosofia (8,5%), MACS (6,7%) e Espanhol (esp) (6%). 

 

 

No 10º ano, as disciplinas com as menores taxas de progressão são a Matemática B, FQ, MAT A e 

MACS. Porém, à exceção de Biologia e Economia, as taxas de progressão por disciplina são mais 

93,3 92,2
100,0
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DES

Taxa de Progressão por disciplina - 10º ano 
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elevadas do que no ano letivo anterior. Em algumas disciplinas (Port, Mat A, Inglês e GDS) a 

percentagem de alunos que progrediram subiu em 10% ou mais. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

11º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 87,9% 75,2% 79,1% 85,9% 

ING 89,6% 87,2% 94,9% 91,3% 

ESP 100,0% 97,4% 100,0% 100,0% 

FIL 89,1% 90.3% 86,8% 94,0% 

EF 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

MAT A 81,2% 80,8% 75,4% 77,9% 

HST A 77,8% 91,7% 100,0% 88,7% 

DES A 89,5% 100,0% 100,0% 97,5% 

BG 95,8% 96,7% 98,1% 93,7% 

FQ A 73,7% 72,6% 73,0% 76,7% 

GDS A 78,6% 64,0% 78,3% 73,1% 

ECN 100,0% 100,0% 83,3% 100,0% 

GGF 95,0% 100,0% 95,0% 94,2% 

ESP esp 100,0% 96,9% 84,9% 100,0% 

MACS 100,0% 72,2% 56,5% 87,0% 

MAT B 92,3% 72,7% 66,7% 85,2% 

12º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 93,8% 88,8% 77,1% 89,3% 

EF 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

MAT A 81,7% 64,6% 80,6% 80,2% 

HST A 93,1% 94,4% 100,0% 95,6% 

DES A 100,0% 100,0% 95,7% 100,0% 

BIO 98,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FIS 94,1% 96,3% 100,0% 97,8% 

APL  100,0% 100,0% 100,0% 

PSI 98,3% 100,0% 100,0% 98,2% 

SOC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

GGF C 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 

OAR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

MTR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

No 11º ano, em metade das disciplinas as metas não foram atingidas. As situações mais 

preocupantes são a Mat.B (18,5% aquém da meta definida), Economia (16,7%), MACS (10,5%), 

Filosofia (7,2%) e Português (6,8%). 

No 12º ano, as metas não foram atingidas a Português (12,2% aquém) e Desenho (4,3%). 
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2.3.4.3. PROVAS GLOBAIS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 

 

Foram realizadas provas globais a Português, no 10º e 11ºanos, e a Matemática, no 11º ano. Foram 

efetuadas por todos os alunos do ano, elaboradas por professores que não lecionavam esse ano e 

corrigidas pelo conjunto dos professores dessas turmas. 

 

10º ano  

 

  

A média obtida na PG é claramente negativa (8,9) e, à exceção do 10º C, todas as turmas 

obtiveram médias negativas e percentagens de positivas abaixo dos 50%. Em todas as turmas há 

uma evidente discrepância entre as classificações obtidas no final do período e as das provas 

globais (apesar de estas contribuírem para a determinação da classificação final). 
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A média obtida na PG não chega aos 10 v. À exceção do 10º C, há uma evidente discrepância 

entre as classificações obtidas no final do período e as das provas globais, quer nas médias, quer 

na percentagem de positivas. 

 

11º ano 

 

 
 

 

A média obtida na PG é muito baixa (8,4 v) e, à exceção do 11º A, todas as turmas obtiveram 

médias negativas. Observando o gráfico das % de positivas também podemos verificar que existe 

uma enorme discrepância entre as classificações atribuídas no final do 3º período e as das PG. 

 

2.3.4.4. TESTES INTERMÉDIOS (TI) 

 

Realizaram-se Testes Intermédios a Português e Matemática, no 11º a Matemática, BG e a FQ, no 

12º a Matemática e Português. Nenhuma disciplina teve média negativa. À exceção de Português, 

todas as disciplinas obtiveram médias superiores às nacionais (e às da Península de Setúbal). 
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A seguir apresenta-se a comparação 

entre os resultados dos TI e dos exames. Em 

todas as disciplinas, à exceção de FQ, as 

médias dos exames são superiores às dos 

testes intermédios. É esta mesma 

tendência que verificamos a nível 

nacional.  

 

Realça-se, mais uma vez, que não se trata exatamente do mesmo universo, uma vez que muitos 

dos alunos que não foram admitidos a exame ainda fizeram TI. Assim a FQ fizeram 67 alunos os TI e 

45 o exame; a Matemática TI – 72, exame – 64; Português – 124, exame – 109. A BG há uma 

discrepância maior, uma vez que os alunos de uma turma não fizeram o teste intermédio na 

totalidade; por esse facto, decidiu-se incluir nesta análise apenas as outras duas turmas. 

 

2.3.4.5. AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 

Ano de escolaridade 

Diferença entre a média obtida no 
Agrupamento e a Média Nacional na 1ª Fase Media 

Nacional 

Meta 
definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

11º Ano do Ensino Secundário 

FIL 0,4 0,7 -1,0 10,3 0,7 

BG -0,5 0,6 0,2 11,0 MN 

FQ 0,4 0,4 1,4 9,2 0,2 

GDS 5,4 0,3 4,9 11,6 3,5 

ECN 1,9 0,0 -0,8 10,4 1,1 

GGF 1,4 1,1 0,2 10,9 1,0 

ESP 0,7 0,4 0,1 12,8 MN 

MACS 1,1 4,8 1,6 10,0 3,0 

MAT B 0,7 1,9 1,8 9,3 1,4 

12º Ano do Ensino Secundário 

Português -1,1 0,3 -0,5 11,6 MN 

Matemática A -0,4 1,2 2,7 9,2 0,7 

História A 0,1 0,4 -0,8 9,9 0,9 

Desenho A 1,0 -0,4 0,3 12,8 0,4 

 

Nos exames da 1ª fase, não foram atingidas as metas a Filosofia, a Economia, Geografia e MACS 

(11º ano); No 12º ano, apenas foi atingida a meta a Matemática A. 

FQ
BG

MAT (2ºT)
PORT

11,3
11,1

10,6 10,8
10,6

11,2

11,9

11,1

Média TI Média Exame
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No ano letivo anterior, no conjunto das disciplinas do secundário sujeitas a exame, apenas a média 

de Desenho tinha sido inferior à média nacional. Este ano, ficaram abaixo da média nacional 

Filosofia, Economia, História e Português. Obtiveram médias bastante superiores à média nacional: 

GDS, Mat A, Mat. B, MACS e FQ. 

 

 

 
 

São as mesmas disciplinas (Filosofia, Economia e História) que apresentam uma maior diferença 

entre a classificação interna final (CIF) e a classificação de exame (CE). A exceção é FQ que, 

embora tenha uma média de exame superior à nacional, também apresenta uma diferença 

significativa entre o CIF e o CE. 
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A disciplina com maior percentagem de classificações negativa é a História, seguida da Filosofia e 

da Economia. Destacam-se três disciplinas com elevado nº de positivas: Desenho, Espanhol e GDS. 

 

 

 
 

A média tem melhorado ao longo dos três anos a Matemática A e Português; tem piorado a História 

e Economia. Em todas as outras disciplinas existem flutuações, um pouco à semelhança do que 

acontece a nível nacional. 
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2.3.5. Ensino Secundário - Cursos Profissionais 

 

Ano de escolaridade 
Taxa de transição/aprovação Meta definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

Cursos Profissionais do Ensino Secundário 

10º Ano 61,8% 81,6% 94,7 77,0% 

11ºAno  82,9% 90,8% 95,4 88,0% 

12º Ano 54,5% 55,6% 75,4% 53,2% 

 

As metas nos 10º e 11º anos dos cursos profissionais foram atingidas e os resultados melhoraram 

bastante comparativamente com os anos letivos anteriores. Não existem dados que nos permitam 

estabelecer a comparação com as médias nacionais (tal só será possível no 12º ano, as neste caso 

ainda não temos os resultados finais). 

 

DISCIPLINAS 
COMUNS 

Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

10º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 87,0% 89,9% 90,9 89,4% 

ING 92,8% 88,4% 76,8 87,8% 

ESP 90,6% 87,9% 95,1 91,9% 

AI 96,5% 93,6% 90,2 95,2% 

EF 92,0% 89,5% 95,1 92,3% 

TIC 85,3% 89,7% 93,8 88,3% 

11º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 96,1% 96,5% 95,8 95,6% 

ING 87,4% 100,0% 96,0 94,7% 

ESP 86,1% 100,0% 92,3 96,4% 

AI 86,7% 100,0% 88,8 95,2% 

EF 95,9% 98,3% 97,4 96,9% 

12º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 90,9% 90,9% 93,6 93,7% 

ING 95,5% 92,2% 93,6 94,9% 

ESP 90,5% 67,9% 86,4 80,2% 

AI 98,7% 88,5% 85,9 94,6% 

EF 98,0% 96,1% 98,5% 98,0% 

 

Na maioria das disciplinas comuns aos vários cursos as metas foram atingidas. Tal não aconteceu 

em AI (10º, 11º e 12º anos), em Inglês (10º e 12º anos) e em Espanhol (11º ano).  
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DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

10º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

PSI e SOC 86,8% 93,2% 94,0 93,8% 

HCA 76,7% 92,5% 100,0 80,4% 

CPC 89,1% 97,1% 100,0 90,1% 

MKT 89,5% 98,5% 97,0 91,7% 

TCRP 98,1% 98,5% 100,0 96,7% 

CGAV 95,6% 95,3% 100,0 92,6% 

11º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

MAT 64,3% 100,0% 96,2 69,1% 

PSI e SOC 100,0% 100,0% 98,0 100,0% 

HCA 84,6% 95,6% 100,0 91,6% 

CPC 100,0% 97,8% 95,8 100,0% 

MKT 100,0% 97,8% 100,0 98,7% 

TCRP 100,0% 100,0% 100,0 100,0% 

CGAV 96,8% 90,7% 98,9 95,6% 

12º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

PSI e SOC 97,2% 100,0% 96,3 99,6% 

HCA 97,3% 95,1% 95,1 98,5% 

CPC 93,2% 93,4% 93,9 96,5% 

MKT 91,9% 82,6% 84,1 89,5% 

TCRP 98,6% 98,0% 96,3 99,9% 

CGAV 97,4% 89,5% 88,3 96,6% 

 

Nos 10º e 11º anos, as metas foram atingidas em todas as disciplinas e no 12º ano não foram 

atingidas em nenhuma. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

10º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos 

MAT 55,2% 73,3% 81,3 71,3% 

FQ 58,0% 73,3% 83,0 72,7% 

RC 67,4% 89,8% 76,7 81,2% 

SO 84,4% 84,4% 81,3 87,4% 

AC 82,6% 86,4% 71,9 87,5% 

PRSI 84,2% 91,8% 92,5 91,6% 

11º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos 

MAT 71,7% 79,3% 63,0 73,8% 

FQ 61,3% 83,6% 85,7 72,0% 

RC 63,3% 90,0% 90,9 81,0% 

SO 82,1% 97,4% 97,8 88,3% 

AC 82,5% 70,3% 76,1 77,6% 

PRSI 94,0% 96,0% 90,5 94,0% 

12º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos 
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MAT 65,8% 64,3% 68,0 57,6% 

FQ 72,9% 70,5% 85,7 74,6% 

RC 87,8% 75,0% 82,0 87,5% 

SO 90,9% 88,9% 94,1 90,9% 

AC 70,4% 50,0% 68,1 74,5% 

PRSI 60,6% 77,6% 85,4 76,7% 

 

No curso profissional de Informática, não foram atingidas as metas em AC (10º, 11º, 12º anos), a RC 

(10º e 12º anos), a SO (10º ano) e a Mat (11º ano). 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

10º Ano do Curso Profissional de Turismo 

GGF 100,0% 97,4% 88,6 90,6% 

HCA 80,0% 89,7% 100,0 83,6% 

ESP 97,5% 94,9% 92,6 96,8% 

IAT 97,3% 98,9% 98,9 97,2% 

TCAT 100,0% 94,8% 100,0 97,6% 

OTET 98,6% 94,7% 99,0 93,8% 

11º Ano do Curso Profissional de Turismo 

MAT 55,6% 92,9% 98,0 62,8% 

GGF 100,0% 100,0% 85,3 99,9% 

HCA 71,4% 88,1% 100,0 85,2% 

ESP 91,7% 100,0% 98,0 97,6% 

IAT 100,0% 96,4% 100,0 99,1% 

TCAT 100,0% 100,0% 100,0 100,0% 

OTET 94,7% 100,0% 100,0 99,2% 

12º Ano do Curso Profissional de Turismo 

GGF   100,0% 100,0 100,0% 

HCA 97,3% 94,7% 100,0 96,3% 

ESP 98,6% 100,0% 100,0 100,0% 

IAT 100,0% 100,0% 100,0 98,9% 

TCAT 100,0% 100,0% 100,0 99,6% 

OTET 96,8% 96,3% 98,6 95,6% 

 

Às exceção de Geografia, no 10º e 11º anos, e de Espanhol, no 10º ano, as metas foram atingidas. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

10º Ano do Curso Profissional de Gestão Desportiva 

MAT 75,0% 59,4% 90,6 68,2% 

PSI 95,8% 75,0% 86,0 86,4% 

GID 72,1% 56,5% 72,1 65,3% 

PAFD 92,2% 70,2% 98,2 82,2% 

OGD 95,6% 54,5% 93,8 76,1% 

GPPD 100,0% 51,4% 76,9 76,7% 

11º Ano do Curso Profissional de Gestão Desportiva 
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MAT   100,0% 100,0 100,0% 

PSI   100,0% 100,0 100,0% 

GID   100,0% 85,0 100,0% 

PAFD   100,0% 95,0 100,0% 

OGD   100,0% 88.9 100,0% 

GPPD   100,0% 96,3 100,0% 

EM   96,2% 100,0 97,2% 

12º Ano do Curso Profissional de Gestão Desportiva 

MAT    100,0 100,0% 

PSI    100,0 100,0% 

GID    96,7 100,0% 

PAFD    97,5 100,0% 

OGD    97,6 100,0% 

GPPD    100,0 100,0% 

EM    100,0 97,2% 

 

No curso de Gestão Desportiva, as metas foram atingidas no 10º ano em todas as disciplinas; no 11º 

foram atingidas apenas  a Mat, Psicol e EM;  no 12º a Mat, Psicol, GPPD e EM. 

 

2.4. Aproveitamento dos alunos do Ensino Especial 

 

2.4.1. Taxas de aprovação /não aprovação dos alunos com NEE - 1º Ciclo 

 

 Aprovado Não Aprovado Total 

Nº Alunos 20 12 32 

% Alunos 62,5% 37,5% 100,0% 

 

Num total de 32 alunos, 12 ficaram retidos no mesmo ano de escolaridade. O sucesso no 1º Ciclo 

entre os alunos com NEE é de 62,5%. 

 

 

62,5%

37,5%

Sucesso vs Insucesso - NEE
1º Ciclo

Aprovado Não Aprovado
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2.4.2. Comparação entre os resultados da avaliação interna e os obtidos nas provas finais 

2.5.  

 

Nº de Alunos 

Português Matemática 

 C. Interna C. Prova C. Final C. Interna C. Prova C. Final 

Prova Nacional 4 3,0 2,8 3,0 3,0 2,0 3,0 

Prova a nível de escola 6 2,7 3,2 2,7 2,5 2,2 2,6 

 

As classificações internas e as classificações nas provas finais foram equilibradas. A maior 

discrepância verificou-se nos resultados de matemática nos alunos que realizaram prova nacional.  

A diferença foi de um ponto. 

 

2.5.1. Taxas de aprovação /não aprovação dos alunos com NEE -2º  Ciclo 

 

Alunos que frequentam o Currículo Regular 
 Alunos que frequentam o Currículo Regular + Alunos 

do Curso Vocacional 

Resultado Aprovado 
Não 

Aprovado 
Total 

 
Resultado Aprovado 

Não 
Aprovado 

Total 

Nº Alunos 18 4 22  Nº Alunos 26 5 31 

% Alunos 81,8% 18,2% 100,0%  
% Alunos 83,9% 16,1% 100% 

 

    

 

No global o sucesso entre os alunos de 2º Ciclo foi de 83,9%. Se considerarmos apenas o universo 

dos alunos que frequentam o currículo regular, o sucesso desce ligeiramente para 81,8%, ou seja 

dois pontos percentuais. 

 

81,8%

18,2%

Sucesso vs Insucesso - NEE
Currículo regular

2 º Ciclo

Aprovado Não Aprovado

83,9%

16,1%

Sucesso vs Insucesso - NEE
Currículo regular + Curso Voc.

2 º Ciclo

Aprovado Não Aprovado
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2.5.2. Comparação entre os resultados da avaliação interna e os obtidos nas provas finais 

 

 

Nº de Alunos 

Português Matemática 

 C. Interna C. Prova C. Final C. Interna C. Prova C. Final 

Prova Nacional 2 3,0 3,2 3,0 2,5 2,3 2,5 

Prova a nível de escola 6 3,5 3,0 3,5 3,0 2,5 3,0 

 

Na comparação da avaliação interna com a externa verifica-se que a média dos resultados 

obtidos na prova nacional de português foi ligeiramente superior à média da avaliação interna. Nas 

restantes, a média dos resultados das provas foi inferior à avaliação interna, mas a diferença não 

ultrapassou meio ponto. 

 

2.5.3. Taxas de aprovação /não aprovação dos alunos com NEE - 3º Ciclo 

 

Alunos que frequentam o Currículo Regular 
 Alunos que frequentam o Currículo Regular + Alunos 

de PCA + Alunos do Curso Vocacional 

Resultado Aprovado 
Não 

Aprovado 
Total 

 
Resultado Aprovado 

Não 
Aprovado 

Total 

Nº Alunos 22 5 27  Nº Alunos 32 5 37 

% Alunos 81,5% 18,5% 100,0%  
% Alunos 86,5% 13,5% 100% 

 

       
     

 

Tal como no 2º ciclo, os resultados globais do 3º Ciclo (86,5% de sucesso), são melhores do que se 

considerarmos apenas os alunos que seguem o currículo regular (81,5% de sucesso). 

 

 

 

81,5%

18,5%

Sucesso vs Insucesso - NEE
Currículo regular

3º Ciclo

 Aprovado Não Aprovado

86,5%

13,5%

Sucesso vs Insucesso - NEE
Currículo regular + PCA+C. Voc.

3º Ciclo

 Aprovado Não Aprovado
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2.5.4. Taxas de aprovação /não aprovação dos alunos com NEE - Ensino Secundário 

 

 
Nº total de 

alunos 
Nº de alunos 

c/ sucesso 
% de sucesso 

Cursos Científico-Humanísticos 10 4 40% 

Cursos Profissionais 9 8 88,9% 

 

A taxa de sucesso apresentada nos cursos científico-humanísticos apenas tem em conta os resultados obtidos 

nos exames da primeira fase. Com os resultados da segunda fase estas taxas podem vir a ser alteradas.  

 

2.5.5. Reflexão sobre os resultados obtidos pelos alunos com NEE 

 

Analisando os resultados escolares dos alunos com NEE, verifica-se o seguinte: 

 

 No conjunto de alunos com NEE, excluindo os que beneficiam de Currículo Específico 

Individual, a taxa de sucesso foi de 75,4%, ou seja em 119 alunos, ficaram transitaram 90. 

 No 1º ciclo, alguns alunos que ficaram retidos são imaturos, têm falta de pré-requisitos e 

necessitam de mais tempo para consolidar as aprendizagens. 

 É no 2º ano que se verifica a maior taxa de insucesso entre os alunos com NEE, o que se 

justifica pela dificuldade que muitos destes alunos têm para adquirir o mecanismo da leitura 

e da escrita. 

 Muitos alunos necessitam de apoio individualizado, mas devido ao elevado número de 

alunos por docente de educação especial, o apoio era dado em grupo em que se 

juntavam alunos com várias problemáticas, diminuindo assim a eficácia do apoio. 

 No 2º e 3º Ciclo as principais razões do insucesso são: graves problemas cognitivos ou graves 

problemas emocionais e de comportamento.  

 Alguns alunos apresentam um perfil que não justifica a aplicação de um CEI, no entanto, as 

suas limitações cognitivas também não lhes permitem atingir as metas curriculares, mesmo 

beneficiando de adequações curriculares individuais e no processo de avaliação. 

 Sobretudo no 3º Ciclo, parte dos alunos com mais insucesso, quando consideram que já não 

conseguem transitar de ano, deixam de frequentar os apoios, desmotivam-se e deixam de 

realizar qualquer trabalho. 

 As turmas de percurso curricular alternativo ou os cursos vocacionais contribuíram para 

aumentar as taxas de sucesso e, de acordo com os resultados obtidos, foram respostas 

educativas adequadas para os alunos com NEE que as frequentaram.  

 No Ensino Secundário o insucesso era pouco significativo se considerássemos apenas a 

classificação interna. No entanto, com os resultados dos exames da primeira fase, o 

insucesso agravou-se significativamente: em 10 alunos apenas 4 otiveram sucesso, podendo 

transitar de ano ou concluir o 12º (40% de taxa de sucesso). 

 Nos cursos profissionais a taxa de sucesso foi de 88,9% (em 9 alunos, 8 obtiveram sucesso). 
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2.5.5.  

2.5.5.1. ESTRATÉGIAS A ADOTAR 

 

 Mobilização das medidas educativas previstas nos PEI. Nem sempre são aplicadas em todas 

as disciplinas, apesar das dificuldades que os alunos vão apresentando.  

 O coordenador do PEI em colaboração com o docente de educação especial deve ter um 

papel ativo na verificação da efetiva concretização das medidas previstas  

 Adoção de práticas efetivas de orientação do estudo (Guiões de estudo, fichas de 

preparação para os testes…) 

 Os alunos com problemas cognitivos graves deveriam ser encaminhados para turmas de 

PCA ou cursos vocacionais, os alunos com problemas de comportamento deveriam ser 

dispersos pelas turmas de currículo comum e se possível acompanhados por um tutor.   

 Intensificar a articulação entre todos os intervenientes no processo educativo de cada 

aluno. Devido ao elevado número de alunos, esta articulação nem sempre se consegue da 

forma mais desejável.  

 Promover um maior envolvimento dos pais aumentando a frequência dos contactos que 

poderão ser presenciais, telefónicos ou por email. 

 Proporcionar ofertas educativas mais ajustadas aos interesses e às capacidades de 

realização dos alunos: abordagens promotoras do sucesso que reformulem o seu 

autoconceito escolar e a sua auto estima.  

 Mais horas de apoio de Terapia da Fala. 

 

2.6. Monitorização das práticas de sala de aula 

No presente ano letivo iniciou-se a implementação de uma das ações previstas no plano de 

melhoria - Aplicar aos alunos instrumentos de recolha de dados adequados à monitorização das 

práticas de sala de aula. Este plano, elaborado na sequência da avaliação externa da IGE 

realizada em fevereiro de 2012, foi aprovado pelo Conselho Pedagógico, em julho de 2012. 

Foram elaborados os questionários, constituídos por 46 questões relativas a quatro grandes áreas: 

cumprimento do regulamento interno, atividades letivas, relação pedagógica e avaliação.  

Foram aplicados às turmas do 3º ciclo e secundário, exceto a uma turma do 11º ano do curso de 

Humanidades e a duas turmas do 12º ano dos cursos profissionais. Todos os alunos responderam ao 

questionário sobre dois professores, e, por outro lado, os questionários sobre um determinado 

professor foram sempre aplicados em duas turmas. Foram realizados questionários sobre 47 

professores, selecionados aleatoriamente a partir da conjugação dos dois critérios referidos 

anteriormente.   

Os resultados de cada professor serão entregues pelo diretor ao respetivo professor e os resultados 

globais (ainda que provisórios) são apresentados no anexo 2. 
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2.7. Ranking 

Fazer uma análise do lugar do Agrupamento no ranking das escolas exige que sejam feitas algumas 

opções, uma vez que os jornais que analisam os dados disponibilizados pelo MEC adotam critérios 

diferentes. Seria exaustivo (e inútil) apresenta-los, mas daremos alguns exemplos para que se 

compreenda melhor as discrepâncias existentes. Alguns, como o Expresso ou o DN, no ranking do 

secundário, consideram todas as disciplinas, outros, como o Público, têm em conta apenas as oito 

disciplinas em que mais exames foram realizados. Depois há ainda alguns que excluem escolas com 

um número muito reduzido de exames ou escolas portuguesas no estrangeiro.  

Ao longo dos anos foi-se consultando o Expresso para o ranking geral, por ter sido dos primeiros a 

disponibilizar estas análises, mas sobretudo por ser o jornal que tem em conta mais disciplina. Dos 

dois rankings disponibilizados por este - um com escolas com mais de 100 provas e outro com todas 

as escolas – optámos pelo segundo. Na análise por distrito e por concelho considerou-se apenas as 

escolas públicas.  

Na análise por disciplina foram usados os dados do Público (o Expresso não os disponibilizou). Os 

critérios são ligeiramente diferentes, o que faz com que alguns dados sejam também ligeiramente 

discrepantes. Na tarefa de conciliar os dados procurámos ser rigorosos. 

 

2.7.1. Escolas do 1º Ciclo – 4º Ano 

Nº DE ORDEM NO RANKING 

ESCOLAS Disciplinas Média 

Nacional 

(num total de 

4441 escolas) 

No distrito 

(num total de 

242 escolas) 

No concelho 

(num total de 

13 escolas) 

Escola 

Básica da 

Cotovia 

Português 43,7 3457 187 10 

Matemática 45,7 3329 163 10 

Escola 

Básica de 

Sampaio 

Português 56,0 3618 130 8 

Matemática 53,2 2572 93 4 

 

 

No ranking geral, a escola da Cotovia está numa posição pior do que no ano passado (ocupou a 

posição 2887) e não há uma discrepância entre o lugar ocupado por cada uma das disciplinas, ao 

contrário do que acontece em Sampaio. Nesta escola não há resultados do ano letivo anterior.  
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2.7.2. Escola Básica do Castelo – 6º Ano 

 

Nº DE ORDEM NO RANKING 

Disciplinas Média 

Nacional 

(num total de 

1155 escolas) 

No distrito 

(num total de 

61 escolas) 

No concelho 

(num total de 

5 escolas) 

Português 54,1 973 37 5 

Matemática 43,6 738 21 3 

MEDIA 50,2 866 33 4 

 

No ranking geral a posição é pior do que no ano passado (621) e no distrital também (17, em 2013). 

A posição a Português é bastante pior do que a Matemática.  

 

 

 

22,2
25

18,5
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PORTUGUÊS MATEMÁTICA

RANKING DO 4ºANO POR DISCIPLINA
% DE ESCOLAS QUE FICARAM ABAIXO

EB Cotovia EB Sampaio

23 23

44 46

16

36

PORTUGUÊS MATEMÁTICA

RANKING DO 6ºANO POR DISCIPLINA
% DE ESCOLAS QUE FICARAM ABAIXO DA EB CASTELO

2012 2013 2014
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2.7.3. Escola Secundária de Sampaio – 9º Ano 

No ranking geral a posição é pior do que no ano passado (594) e no distrital também (15, em 2013). 

A posição a Português é pior do que a Matemática. 

 

Nº DE ORDEM NO RANKING 

Disciplinas Média 

Nacional 

(num total de 

1247 escolas) 

No distrito 

(num total de 

82 escolas) 

No concelho 

(num total de 

5 escolas) 

Português 52,9 924 51 4 

Matemática 48,2 803 35 2 

ESCOLA 50,6 842 44 3 

 

 

23%

46%

25%

2012 2013 2014

EVOLUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO CASTELO NO RANKING 
SIC/EXPRESSO NO 2º CICLO

% DE ESCOLAS QUE FICARAM ABAIXO DA EB CASTELO
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2.7.4. Escola Secundária de Sampaio – Ensino Secundário 

Nº DE ORDEM NO RANKING EM 2014 

Anos Nº provas Média Nacional No distrito No concelho 

11ºe12º 453 10,44 

95 

(em 616 

escolas) 

2 

(em 39 

escolas) 

1 

(em 2 escolas) 

 

Seguindo a análise do jornal Expresso, no ranking nacional, no distrital e no concelhio ficámos na 

mesma posição do ano passado.   

No ranking nacional das escolas públicas a ESS (11º e 12º anos) está em 47º lugar no jornal Público 

e em 35º no jornal Expresso.  

50
55

73

41

26
36

PORTUGUÊS MATEMÁTICA

RANKING DO 9ºANO POR DISCIPLINA
% DE ESCOLAS QUE FICARAM ABAIXO DA ESS

2012 2013 2014

49%
54%

33%

2012 2013 2014

EVOLUÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO  NO 
RANKING SIC/EXPRESSO NO 9º ANO

% DE ESCOLAS QUE FICARAM ABAIXO DA ESS
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Lugar no ranking em 2014 das diversas disciplinas na ESS 

 

DISCIPLINAS 
Nº ESCOLAS 

(com +de 10 provas) 

Nº DE ORDEM NO RANKING 

DA ESS 

11ºANO 

Física e Química A 613 80 

Biologia e Geologia 611 207 

G. Descritiva A 283 30 

MACS 412 80 

Geografia A 513 181 

Economia A 278 191 

Espanhol (ini) 79 35 

Mat. B 114 30 

Filosofia 543 239 

12ºANO 

Português 600 380 

Mat. A 598 35 

História A 475 286 

Desenho A 219 98 
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2.8. Acesso ao Ensino Superior 

 

 

 

A estatística realizada sobre o acesso ao ensino superior revela que, na 1ª fase, 90 dos 99 alunos que 

se candidataram foram colocados e, de entre estes, 57% entraram no curso que escolheram em 

primeiro lugar (a media nacional é de 54%). No entanto, estes 99 alunos são apenas 46% dos 213 

que tencionavam candidatar-se. 
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Um olhar mais atento permite-nos identificar os cursos em que mais alunos foram colocados: 

Enfermagem, Engenharia do Ambiente, Gestão, Engenharia Electrotécnica e de Computadores. 

 

 

 

Tal como em anos anteriores, engenharia foi a área mais escolhida. 

Quanto aos estabelecimentos de ensino, as três instituições mais escolhidas foram a Faculdade de 

Ciências e Tecnologias da UNL, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas também da 

Universidade Nova de Lisboa e o Instituto Superior Técnico, da Universidade de Lisboa. 

 

5 5

4 4 4

Enfermagem Eng. Ambiente Gestão Eng. Eletronica Desporto

Cursos mais escolhidos

nº alunos

21

15
13

8 8

Áreas mais escolhidas

nº alunos
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A percentagem dos alunos colocados na 1ª fase tem-se mantido estável em torno dos 90%, desde 

2008, ano em que esta análise começou a ser feita. 

Muitos dos alunos não colocados, ou que não reuniam condições para se poderem candidatar na 

1ª fase, puderam fazê-lo na 2ª. Dos 43 alunos que se candidataram, 28 foram colocados. De entre 

estes, 9 já tinham sido colocados na 1ª fase, pretendendo e tendo conseguido, mudar de curso 

e/ou de estabelecimento de ensino.  

Nesta fase de candidatura, as engenharias continuam a ser os cursos mais escolhidos – 4 alunos em 

engenharia informática e 3 em engenharia mecânica - e a Faculdade de Ciências e Tecnologias 

da Universidade Nova de Lisboa, assim como o Instituto Politécnico de Setúbal os estabelecimento 

de ensino onde entraram mais alunos. 

 

2.9. Anulações de Matrícula 

No 2º ciclo, quatro alunos ficaram retidos por excederem o limite de faltas e não terem realizado as 

medidas de recuperação e integração. O mesmo aconteceu com dois alunos do 3º ciclo (7º e 9º 

anos).  

No 10º ano, existem várias anulações de matrícula (AM); porém, raramente anulam a matrícula do 

ano (entre outras razões porque a lei não o permite) fazendo-o apenas a algumas disciplinas (ver 

gráfico abaixo) 

Assim, apenas quatro alunos no 10º ano AM/EF; no 11º ano nenhum; no 12º ano, apenas três alunos 

anularam a matrícula no ano. <no entanto, estavam inscritos somente numa única disciplina. 

Apresenta-se de seguida um gráfico onde consta a taxa de AM por disciplina nos 10º e 11º anos 
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9
8

C. Tecnol (UNL) F. Ciências Sociais e
Humanas (UNL)

IST (UL)

Instituições mais escolhidas
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No 10º ano, as disciplinas com maior percentagem de anulação de matrícula são: MACS, EF e BG. 

Os motivos mais apontados para tal são: já ter feito a disciplina, intenção de mudar de curso e fraco 

aproveitamento. 

No 11º ano, as disciplinas com maior percentagem de AM são: GDS e Mat B. Os motivos 

apresentados são diferentes: no caso da GDS porque pretendem melhorar a classificação através 

de exame, no caso da Mat B devido ao fraco aproveitamento. 

No 12º ano, somente existem anulações de matrícula a EF, 

Português e Matemática. As razões são diversas, em função das 

disciplinas. No caso da Matemática porque têm falta de 

aproveitamento e pretendem melhorar a classificação em 

exame e a EF porque já fizeram a disciplina. A Português, cada 

um dos alunos (3) apresenta um motivo diferente. 

 

Duma maneira geral, muitos e diversos são os motivos apresentados para os alunos anularem a 

matrícula, consoante se pode observar no gráfico que a seguir se apresenta. Porém, o motivo 

dominante na escola, e comum aos três anos do secundário, é já ter feito a disciplina, no 11º e 12º 

anos são outras as razões que, maioritariamente, levam os alunos a anularem a matrícula a algumas 

disciplinas. No 11º ano, 51% dos alunos fazem-no devido ao fraco aproveitamento e no 12º ano 

porque pretendem melhorar a classificação através do exame este motivo está sempre associado 

ao fraco aproveitamento). 

 

 

PORT ING ESP FIL EF MAT. FQ BG GDS GEOG ECON MACS MAT B HIST ESP
esp
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1,1%
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2,0%
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28,6%

12,2%

2,0%
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5,6%

16,7%

5,6%

16,7%
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50,0%
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0,6%
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Fraco aproveitamento
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2.10. Taxas de Abandono e Desistência 

 

 

 

2.11. Apoio Pedagógico/Apoio ao Estudo 

O apoio pedagógico facultado aos alunos e, especialmente, àqueles que manifestam mais 

dificuldades, é considerado fundamental no Agrupamento, uma vez que contribui de uma forma 

insubstituível para a consecução de objetivos fundamentais do projeto educativo expressos no 

lema: por uma escola inclusiva de qualidade. Ele funciona, em grande parte, como complemento 

às aulas, quer para aprofundar e consolidar determinados conteúdos, quer para esclarecer dúvidas 

aos alunos com mais dificuldades.  

Este ano foram implementadas diversas modalidades de apoio: umas reformuladas, na sequência 

de experiências de anos anteriores, e outras previstas no projeto de autonomia e postas em prática 

devido a necessidades diagnosticadas no final do ano letivo anterior, no início ou durante o 

presente ano letivo. De entre essas necessidades, salientamos o apoio a Matemática A no 12º ano, 

através do reforço de uma hora semanal para concluir a lecionação de conteúdos que não foram 

abordados no 11º ano, o qual só foi conseguido graças a uma gestão adequada das horas do 

Ano de 
escolaridade 

Taxa de abandono interna Meta a atingir 

2011/12 2012/13 2013/14 2013/14 

1º ciclo do Ensino Básico 

1ºAno 0% 0% 0% 0% 

2ºAno 0% 0% 0% 0% 

3ºAno 0% 0% 0% 0% 

4ºAno 0% 0% 0% 0% 

2º ciclo do Ensino Básico 

5º Ano 0% 0% 0% 0% 

6º Ano 0% 0% 0% 0% 

3º ciclo do Ensino Básico 

7ºAno 0% 0% 0% 0% 

8ºAno 0% 0% 0% 0% 

9ºAno 6,8% 0,0% 0% 1,3% 

Cursos Científicos ou Humanísticos do Ensino Secundário 

10º Ano 6,2% 8,6% 0% 6,3% 

11ºAno  1,3% 13,0% 0% 6,1% 

12º Ano 16,9% 17,0% 11,3% 15,6% 

Cursos Profissionais do Ensino Secundário 

10º Ano 26,5% 21,7% 12,5% 17,4% 

11ºAno 10,7% 6,1% 8,0% 7,0% 

12º Ano 7,5% 22,1% 18,8 9,4% 
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crédito horário uma vez que o Ministério da Educação recusou a autorização para que essas horas 

integrassem a componente letiva do horário dos professores 

Foi ainda implementado o reforço horário (nas matemáticas), a coadjuvância em sala de aula, o 

apoio pedagógico acrescido, o apoio ao estudo (2º ciclo) e a sala de estudo.  

Os gráficos que a seguir se apresentam dão-nos conta da frequência do apoio ao estudo (2º ciclo) 

e ainda dos resultados (sucesso/insucesso) dos alunos que o frequentaram. 

PORTUGUÊS 

     Frequência do apoio ao estudo – 2º ciclo      Sucesso dos alunos que frequentaram apoio 

          

 

Pode-se observar que poucos foram os alunos que abandonaram as aulas de apoio e que a grande 

maioria (84%) transitou/ficou aprovado. Mais de 86% destes alunos obtiveram nível positivo. 

MATEMÁTICA 

       Frequência do apoio ao estudo – 2º ciclo        Sucesso dos alunos que frequentaram apoio 
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Pode-se observar que poucos foram os alunos que abandonaram as aulas de apoio e que a grande 

maioria (94%) transitou/ficou aprovado. 54,7% obteve nível positivo.  

INGLÊS 

      Frequência do apoio ao estudo – 2º ciclo        Sucesso dos alunos que frequentaram apoio 

         

 

Pode-se observar que poucos foram os alunos que abandonaram as aulas de apoio e que a grande 

maioria (93%) transitou/ficou aprovado. 77,5% obteve nível positivo.  

 

2.12. Sala de Estudo 

 

Nos gráficos seguintes 

apresentam-se os dados por 

disciplina e ano de escolaridade 

relativos à frequência da sala de 

estudo. 

 

Neste gráfico, estão referidas as 

disciplinas a que foram atribuídos 

tempos de sala de estudo (SE) e a 

taxa de ocupação desse tempo. 

Globalmente, apenas foram 

ocupados cerca de 23% dos 

tempos, menos do que no ano 

anterior (32%). No entanto, é de 

salientar que somente foram 

registados os apoios em modalidade de sala de estudo e não os apoios dados nas aulas de reforço. 

16

7 7
2 3

10 8 8
5

10
7

83

3 3
6

Aprov N Ap Nível >=3 Nível<3

77

12

69

20

18,2%

14,2%

30,6%

12,5%

38,5%

24,0%

47,8%

11,7%

23,0%

Ocupação da sala de estudo
por grupo
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Quanto às aulas de reforço, atribuídas a Matemática A, MACS e Matemática B, foram frequentadas 

por todos os alunos. Mesmo assim, foi ainda a Matemática que mais usufruiu dos tempos de sala de 

estudo, seguida pelas Artes Visuais e Física e Química. 

 

Pode-se verificar que foram os alunos de 12º 

ano que menos frequentaram a sala de 

estudo, o que em parte pode ser explicado 

pelo facto de terem reforço a Matemática 

e de não terem no seu currículo as 

disciplinas cujo apoio funciona em 

modalidade de SE.   

 

As disciplinas em que o apoio é mais 

procurado são: Inglês, Filosofia e 

Matemática. 

 

 
 

 

2.13. Apoio Móvel (ApM) 

 

Há vários anos que os professores têm tempos de apoio, sem horário fixo, de modo a poderem 

ajustar esses tempos aos horários das várias turmas que lecionam. Pela primeira vez, foi feita, com 

base nos registos escritos, uma análise da ocupação desses tempos.  

 

 

Espanhol

Filosofia

Física e Química

Francês

Artes Visuais

Inglês

Matemática

Português

1,6%

19,9%

8,7%

0,1%

1,6%

40,0%

23,1%

4,8%

% alunos apoiados em sala de estudo

9º
10º

11º
12º

27,2%

33,2%

30,9%

8,7%

Alunos apoiados em sala de estudo
por ano de escolaridade 
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De um total de 1736 horas previstas, apenas foram 

apresentados registos de 758,4 (43,7%). De salientar 

que alguns professores, a quem não foram 

atribuídas horas para ApM, prestaram esse apoio 

aos seus alunos, quer durante o ano, quer no final 

(preparação de exames).  

As 1736 horas foram distribuídas, de forma desigual, 

por 62 professores.  

 

 

A análise dos registos permitiu concluir 

que 45,2% desses professores não 

deram nenhum tempo de apoio 

móvel, ou então não apresentaram 

registos de sessões; 12, 9% utilizaram 

(ou registaram) até metade do 

tempo previsto; 19,4 % utilizaram de 50 

a 100% do tempo previsto; 22,6% 

registaram 100% ou mais do que o 

previsto. 

 

2.14. Gabinete de 

Acompanhamento Disciplinar (GAD) 

 

O Gabinete de Acompanhamento Disciplinar é constituído por um conjunto de professores, de 

diversos grupos disciplinares, nomeados pela direção e tem como missão o combate à indisciplina 

e a melhoria do ambiente escolar, especialmente em sala de aula, persuadindo os alunos a 

manterem-se de forma disciplinada nas salas ou, caso isso não aconteça, diligenciar para os levar 

a realizar tarefas com acompanhamento de professores. Trata-se de um espaço onde os alunos, 

quando lhes é ordenada a saída da sala de aula, realizam tarefas propostas pelos professores 

dessas disciplinas e refletem (com a ajuda do professor do GAD) sobre o comportamento que 

originou a punição. No início do ano letivo, foi elaborado um formulário e colocado no livro de 

ponto, o qual deveria acompanhar o aluno enviado para a sala do GAD (Anexo 2). 

O horário do gabinete foi definido no início do ano letivo e fez parte integrante da componente 

não letiva dos professores, os quais permaneceram no gabinete no horário previsto, ficando 

dispensados dessa tarefa quando estão a instruir processos disciplinares.  

ApM
previsto ApM dado

ApM dado,
não

previsto no
horário

1736,0

758,3

87,75

Horas previstas e 
dadas 

professores
com 0% de

sessões
dadas

professores
que deram
até 50% de

sessões

professores
com 50% a

100% de
sessões
dadas

professores
que deram

100% ou
mais de
sessões

45,2

12,9 19,4 22,6

% de professores envolvidos e sessões dadas
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Far-se-á agora uma análise dos dados referentes à escola básica do Castelo. 

De entre os 244 alunos (que 

correspondem a 244 ocorrências), 

apenas 137 levaram consigo a ficha 

de registo, preenchida pelo 

professor que os expulsou da sala de 

aula. De entre os 137 alunos, apenas 

65 realizaram as tarefas (de acordo 

com os dados disponíveis, visto que 

muitos professores presentes na sala 

do GAD não concluíram o 

preenchimento das fichas que 

acompanhavam os alunos). 

 

 

 

Alunos recebidos na sala do GAD, por ano e por turma 

 
 

Os gráficos apresentados permitem-nos observar que são 

especialmente os alunos do 6º ano que são encaminhados 

para o GAD.  

 
 

A análise por turma permite concluir que a distribuição é 

irregular. Uma parte significativa 

dos alunos identificados é do 6º D 

e do 6º V.    

Analisámos ainda os motivos pelos 

quais os alunos foram expulsos da 

sala de aula (indicados nos 

registo). Em 104 casos é assinalado 

que o aluno manifestou 

comportamento incorreto e 

indisciplinado e em 22 ocorrências, 

o aluno recusou-se a participar nas 

atividades letivas. 

 

Total de alunos enviados

Alunos com ficha de
acompanhamento

Prof do GAD preencheu folha

Alunos que realizaram tarefa

244

137

109

65

Ocorrências - sala do GAD - Básica do Castelo

5º ANO 6º ANO 7º ANO 8º ANO

51

102

44 47

5C 5F 6A 6B 6C 6D 6E 6V 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8F 8G 8V

17
19

2

10

1

37

11

41

19

6

15

3
1

9
7

1

17

13
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De entre os 93 alunos (que correspondem 

a 93 ocorrências), 86 levaram consigo a 

ficha de registo, preenchida pelo professor 

que os expulsou da sala de aula. De entre 

os 86 alunos, apenas realizaram as tarefas 

26 (de acordo com os dados disponíveis, 

uma vez que muitos professores presentes 

na sala do GAD não concluíram o 

preenchimento das fichas que 

acompanhavam os alunos).  

 

Assim, pode-se verificar que os alunos expulsos da sala de aula e enviados para a sala do GAD são 

do 9º (a grande maioria) e do 10º ano (com base nos registos que existem).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos do 9º ano pertencem maioritariamente às turmas A e C. As disciplinas em que isso 

acontece são Matemática e Inglês. De realçar, porém, que estes números não deverão 

corresponder ao número de alunos que foram expulsos da sala de aula. O mais provável é que os 

alunos mais velhos (correspondentes aos 11º e 12º anos) não sejam orientados pelos professores 

para o GAD.  

Analisados os motivos pelos quais os alunos foram expulsos da sala de aula (indicados nos registos) 

verificamos que, na quase totalidade dos casos, é assinalado que o aluno manifestou 

comportamento incorreto e indisciplinado. 

 

 

Total de alunos enviados

Alunos com ficha de
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PPOCEDIMENTOS DISCIPLINARES 

 
 

No Agrupamento foram instaurados 

94 processos disciplinares a alunos 

durante este ano letivo. Sempre que 

ocorreram perturbações da ordem 

escolar, provocadas por alunos e 

participadas aos diretores de turma 

ou à direção da escola, o Diretor 

mandou instaurar processos 

disciplinares, nomeando como 

instrutores os docentes pertencentes 

ao GAD. O trabalho da equipa do 

GAD decorreu de acordo com as 

expectativas iniciais.  

 

Analisando os dados por ano de escolaridade, podemos verificar que o 8º ano se destaca 

claramente pelo número de processos instaurados. Uma análise comparativa mostra também que, 

em todos esses processos, foram aplicadas sanções. 

 

 

 

Foram aplicadas sanções nos 94 

processos disciplinares instaurados.  

Como se pode ver pelo gráfico, a 

suspensão é a pena mais aplicada, 

variando o número de dias em que o 

aluno é suspenso (entre 1 e 10 dias). 

A análise dos processos instaurados 

aos alunos de cada escola do 

Agrupamento, permite concluir que 

a escola do Castelo é a que tem um 

maior número de processos (62 num total de 94) e alunos envolvidos (46 em 72). De realçar ainda 

que a escola do Castelo tem 607 alunos e a de Sampaio 972. 
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A medida mais aplicada em todas as 

escolas foi a suspensão. Da 

totalidade de dias em que os alunos 

foram suspensos, apenas cerca de ¼ 

não diziam respeito a alunos da 

escola do Castelo.  

Relativamente à instrução de 

processos disciplinares, a equipa do 

GAD cumpriu, exemplarmente, as 

tarefas inerentes à função. Todos os 

processos disciplinares instaurados 

foram resolvidos em tempo útil, com 

os procedimentos adequados e 

previstos na lei.  

2.15. Participação dos Encarregados de Educação e dos Delegados de Turma  

 

No gráfico apresentam-se os dados disponíveis 

relativos a participação dos EEs nas várias reuniões 

realizadas ao longo do ano. Pode-se verificar que os 

EEs estão mais presentes na primeira reunião. Uma 

análise mais detalhada de outros dados permite 

observar que: (a) há alguma irregularidade nas 

participações, provavelmente em função da 

disponibilidade dos EEs; (b) raramente estão 

presentes os dois representantes dos EEs; há algumas 

turmas em que os EEs não participaram em 

nenhuma reunião (7º A, 7º C, 8º G) ou 

apenas numa delas (8ºE, 11º PD, 11º PT, 12º 

PD, 12º PI).  

São os EEs dos alunos do 2º ciclo, do 11º 

(Científico-Humanísticos) e do 9º ano os que 

mais participam nas reuniões de Conselho 

de Turma.  

Os dados parecem revelar que a idade dos 

alunos é pouco relevante na participação dos EES, uma vez que a percentagens de participações 

dos 7º e 8º anos é inferior às dos anos do secundário. De realçar ainda que, neste nível de ensino, 

os EEs dos alunos dos cursos profissionais participam menos do que os dos científico-humanísticos. 
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Os dados relativos à presença dos alunos nos Conselhos 

de turma evidenciam que também neste caso a 

participação vai diminuindo ao longo do ano letivo, sendo 

bastante reduzida nas reuniões do 2º e 3º período, nos 

quais a percentagem é bastante baixa. 

No entanto, pode-se verificar que embora haja apenas 

um representante dos alunos (sendo portanto mais 

provável não poder estar presente nas reuniões) a 

participação dos alunos é mais elevada do que a dos EEs; apenas no 7º ano (somente o delegado 

do 7º A esteve presenta nas reuniões do 3º período) e nos cursos profissionais a participação está 

abaixo dos 50%.  

  

1ºCT 2ºCT 3ºCT 4ºCT

78,7

61,0

42,5 41,6

Participação dos Rep Alunos ao 
longo do ano

70,8
74,8
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43,8
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3. ATIVIDADES/ESTRUTURAS DO AGRUPAMENTO 

A presente análise gráfica sobre as atividades avaliadas pelas várias estruturas apresenta uma 

diferença significativa entre o número previsto no PAA e o número de atividades registadas e 

avaliadas pelo formulário criado pela equipa do PAA. Para além disso, nas atividades registadas 

verifica-se que existe uma grande percentagem que não foi avaliada pelos destinatários (48%). 

É importante destacar que algumas das atividades apresentadas no PAA por algumas estruturas 

tiveram uma avaliação por relatório, pelo que o presente número não corresponde à totalidade 

das atividades realizadas no Agrupamento. 

Da análise realizada pela equipa do PAA, verifica-se que, por motivos diversos, existe redundância 

de informações sobre atividades, que foram avaliadas em estruturas diferentes, com a agravante 

de ter avaliação nuns casos e noutros não. No próximo ano letivo será necessário alinhavar algumas 

orientações a fim de evitar que tal aconteça. 

Neste levantamento foram incluídas as atividades dos Conselhos de Turma que terão uma análise 

mais específica no ponto correspondente neste documento. 

Em relação às atividades que foram avaliadas pelos destinatários, verifica-se que existe uma 

satisfação bastante positiva por parte dos alunos e, para além disso, verifica-se que existem taxas 

de participação elevadas, taxa que resulta da previsão de participantes e da participação efetiva. 

Nesta análise destaca-se, à semelhança de anos anteriores, que existem muitas atividades extra-

plano. 

A equipa do PAA reconhece que existiram neste processo algumas informações solicitadas às 

estruturas que não oferecem mais valia à análise final, como tal, os documentos de recolha e/ou 

avaliação serão reformulados de modo a simplificar o preenchimento e facilitando a análise com 

as informações consideradas importantes/necessárias.   
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3.1. Direção/Conselho Pedagógico 

 

Das medidas implementadas durante este ano letivo salientam-se de forma positiva as seguintes: 

 Ensino de Educação Musical no 3º e 4º anos, na componente de oferta de escola; 

 Organização dos currículos em tempos de 60 minutos; 

 Reforços educativos incluídos nos horários de professores e alunos; 

 Promoção dos quadros de mérito, valor e excelência; 

 A oferta formativa para os alunos do básico e secundário;  

 Utilização da plataforma Moodle. 

A cerimónia pública da entrega de diplomas não decorreu como era desejável devido o número 

de participantes ser muito elevado para a capacidade da sala. Pelo que a organização desta 

cerimónia deverá ser reformulada, tendo em conta os diferentes níveis de ensino. 

Deverá também ser melhorada a implementação e elaboração das provas globais. 

 

Atividades realizadas e não previstas no PAA: 

Receção aos alunos do 5º e 10º ano e Utilização da plataforma Moodle para colocação de 

documentação das diversas estruturas do agrupamento. 

Embora todas as ações previstas tenham sido realizadas, algumas não foram concretizadas na 

totalidade: 

 Não foi possível implementar a tipologia do Projeto Fénix no 2ºciclo, for falta de recursos. Em 

alternativa foi aumentada 1 hora no Apoio ao Estudo nas disciplinas de Português e Matemática. 

 O reforço em 1 hora nas disciplinas sujeitas a exame nacional apenas ocorreu nas disciplinas de 

matemática e história. 

 No programa da disciplina de Formação Cívica não foi implementada a Educação Financeira. 

 As provas globais foram implementadas nos  3º, 5º, 7º, 8º e 10º anos nas disciplinas de Português 

e Matemática e no 11ºano na disciplina de Português. 

 A inclusão de recursos da BE nas planificações disciplinares não foi monitorizada. 
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3.2. Departamentos Curriculares 

Seguem-se quadros com indicação do grau de concretização das atividades previstas acompanhadas 

das respetivas reflexões por grupo disciplinar. 

 

3.2.1. Artes e Tecnologias 

Atividades 

Grupos Disciplinares Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Artes Visuais 4 4 0 100% 0 4 

Ed. Musical 2 2 0 100% 0 2 

EVT 2º Ciclo 2 0 2 0% 1 1 

ET - 3º Ciclo 1 1 0 100% 1 2 

Informática 3 3 0 100% 13 16 

       

       

  Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Artes e Tecnologias 12 10 2 83% 15 25 

 

 
 

3.2.1.1. ARTES VISUAIS (3º CICLO E SECUNDÁRIO) 

 

Dada a informação disponível podem considerar-se bastante satisfatórios os resultados globais 

alcançados na avaliação interna.  

No Ensino Básico, na disciplina de Educação Visual de 3º Ciclo, as médias finais alcançadas foram 

superiores às do ano transato, estando muito próximas das metas estabelecidas à exceção do 7º 

ano. Tratou-se de uma diferença percentual de seis décimas no 9º ano, superaram as metas de 

98,2% definidas para o 8º ano e ficaram a quatro pontos no 7º ano. Recorde-se, porém, que a taxa 

de sucesso neste último é de 93,4%. Salienta-se que, quiçá fruto da extinção da disciplina de EVT e 

das metas curriculares definidas, advenha um pendor concetual mais marcante e com menor 

ênfase na experimentação. Na maioria das turmas de 7º ano registou-se, com surpresa, alguma 

apatia marcada por dificuldades quer na representação quer no domínio básico de instrumentos. 
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Considerou-se, que a falta de interesse e de motivação pode ter estado, por vezes, na origem dos 

problemas disciplinares que se verificaram. 

No Ensino Secundário os resultados foram bons, se considerados os intervalos de classificação, 

obtidos. Assim, na disciplina de Desenho A no 10º e 11º anos atingiu-se um sucesso de 100% e no 12º 

de 95,7%. Na disciplina de Geometria Descritiva A estando definidas as metas de 74,7% para o 10º 

ano e 73,1% para o 11º, atingiu-se uma média de, respetivamente, 74,7% e 80%. Nas disciplinas de 

Materiais e Tecnologias e Oficina de Artes as taxas de sucesso foram de 100%.  

Em relação ao Ensino Profissional não estão à data disponíveis os resultados. 

O trabalho do grupo disciplinar tem-se repartido entre a preparação do processo ensino-

aprendizagem, quanto ao seu ajustamento face à adequação às turmas e à prestação dos alunos. 

A análise conjunta dos resultados obtidos tem sido crucial para essa aferição, do mesmo modo que 

tem servido de base à discussão das estratégias a adotar ou dos materiais didáticos a serem 

utilizados. Sobre estes últimos, há manifesto interesse na produção comum e na partilha, embora a 

falta de tempo para o trabalho conjunto prevaleça, face a outras solicitações também necessárias, 

como o balanço do trabalho desenvolvido, as propostas de intervenção, a preparação de 

atividades, etc. 

Ainda a este nível, não obstante o reconhecimento das potencialidades e da valia da plataforma 

moodle, a sua utilização está aquém do pretendido, não suscitando o mesmo interesse entre os 

elementos do grupo. Todavia, numa primeira fase, foi implementada a sua utilização como meio 

privilegiado de organização e partilha da informação, estando a documentação centralizada e 

disponível para os docentes. Espera-se, numa fase posterior, poder melhorar ao nível da 

comunicação e da produção, visto potenciar uma alternativa ao trabalho presencial. 

A dinâmica do grupo tem ganho com a partilha de experiências dos seus elementos e tem-se 

manifestado na vida do Agrupamento, através da colaboração nas parcerias que estabelece 

(com o jornal, bibliotecas, clubes, entre outros), divulgação do trabalho realizado à comunidade, 

visitas de estudo e exposições e a organização do Dia da Animação, este ano dedicado à 

cerâmica e com forte impacte entre os alunos. 

 

3.2.1.2. EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

O trabalho do grupo disciplinar alcançou resultados muito positivos quer ao nível dos resultados 

escolares dos alunos quer nos eventos que promoveu envolvendo de forma significativa a 

Comunidade Educativa. Os resultados obtidos na disciplina foram considerados muito bons (98,5% 

no 5º ano e 100% no 6º). Os mesmos revelaram-se acima dos alcançados no ano letivo. Do mesmo 

modo, alcançaram e ultrapassaram as metas previstas, uma vez que só no 5º ano ficamos a três 

décimas. 

Nas reuniões semanais, o grupo empenhou-se na elaboração das planificações necessárias à 

realização das atividades letivas, as quais foram cumpridas. Para isso, recorreu-se a diferentes 
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estratégias, de forma a motivar os alunos para a aquisição de competências específicas, mas 

também na promoção de atitudes de relação interpessoal e hábitos de cooperação, contribuindo 

para o desenvolvimento da sua maturidade cívica e sócio afetiva, autoestima e autonomia. Foi 

feita a articulação necessária com os Projetos Curriculares de Turma, de acordo com o Plano Anual 

de Atividades e Projeto Educativo. Foi particularmente estimulante a forma como a equipa articulou 

as estratégias e se envolveu nos projetos comuns. 

Foi muito pertinente e benéfico a dinamização da disciplina através da plataforma moodle.  

Nas atividades realizadas (Audição de Natal, Comemorações do 25 de Abril e Festa de Final de Ano 

do Agrupamento), destaca-se a ótima articulação existente entre os professores do grupo. Através 

das experiências musicais proporcionadas nas práticas com as turmas, o grupo investiu e promoveu 

a cooperação entre os membros da Comunidade Escolar.  

A maior dificuldade encontrada, centra-se na impossibilidade de utilizar em exclusivo a sala de 

Educação Musical e no facto dessa situação contribuir também para a ocorrência de danos no 

material didático que a médio prazo tornará impossível a execução de certas práticas em sala de 

aula. 

Sugere-se para melhorar o nível do trabalho desenvolvido, dar continuidade ao trabalho iniciado 

no Clube da Música. 

3.2.1.3. EDUCAÇÃO VISUAL E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (2º CICLO) 

 

Da análise dos resultados escolares verifica-se que o insucesso verificado, tanto no 5.º como no 6.º 

ano não é significativo, estando o sucesso, em ambos acima dos 95%, os poucos níveis dois 

atribuídos devem-se, na maior parte dos casos, à falta de empenho e trabalho por parte dos alunos 

em sala de aula e em casa, ao não cumprimento dos planos de acompanhamento pedagógico 

propostos, a problemas de ordem disciplinar e à falta de assiduidade. Nalguns casos a falta de 

assiduidade de alguns alunos foi persistente, o que pôs ainda mais em causa o seu aproveitamento. 

Em algumas turmas a existência de vários alunos com problemas de ordem disciplinar prejudicou 

outros com problemas de aprendizagem. A taxa de sucesso em EV no 5º ano encontra-se 7,4% 

abaixo da meta definida (100%) atendendo às razões anteriormente apontadas, nomeadamente, 

a constituição de turmas de nível, o que potenciou o insucesso  sobretudo nas turmas constituídas 

maioritariamente por alunos com muitas dificuldades de aprendizagem. É de salientar ainda que o 

grupo verificou que a taxa de sucesso que consta dos resultados finais do 3º período está abaixo 

daquela que efetivamente se verificou (5º D) . A taxa de sucesso atingida a ET no 5º ano foi 

exatamente igual à meta prevista no PAA. 

No 6º ano a EV, a meta inscrita no PAA era de 93,4%, tendo-se verificado uma taxa de sucesso 

superior à meta definida em 5%. Em ET a meta definida era 94,1% e a taxa de sucesso obtida foi de 

99,2%, constatando-se por isso que a taxa de sucesso ficou 5,1% acima da meta prevista. 

Conclusão: As taxas de sucesso obtidas nas duas disciplinas ficaram globalmente acima das metas 

definidas no PAA, havendo apenas a registar uma diferença na taxa de EV do 5º ano, a qual será 
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certamente ultrapassada no próximo ano letivo se a constituição das turmas for repensada. Por 

outro lado a meta definida é pouco realista uma vez que a mesma não está de acordo com as 

características dos alunos e com o grau de dificuldade inerente aos conteúdos a lecionar. 

(resultados/metas) 

Continuou-se também a verificar falta de tempo útil em sala de aula para proporcionar um 

acompanhamento mais individualizado a alguns alunos devido ao facto de ser apenas um 

professor a lecionar a disciplina. Salienta-se ainda o facto que para atingir as metas de 

aprendizagem foi necessário que a maioria dos conteúdos fosse abordada em aulas 

maioritariamente teóricas (sobretudo em Educação Tecnológica) o que acabou por dificultar a 

motivação e o sucesso de alguns alunos. 

O trabalho colaborativo resultou de uma forma muito positiva, todas as planificações foram feitas 

em conjunto. Em educação tecnológica também os testes sumativos foram elaborados em 

conjunto, aplicando-se o mesmo teste em todas as turmas.  

Relativamente à plataforma moodle só algumas turmas a utilizaram uma vez que se verificou que 

em alguns casos o acesso ao computador com internet por parte dos alunos era muito reduzido 

dificultando por isso a sua operacionalização. 

Relativamente ao balanço das atividades não foi cumprida uma atividade de 5º ano e outra de 6º 

ano, nomeadamente: exposição de moinhos tradicionais de Sesimbra e realizações tridimensionais 

sobre património local, principalmente por falta de tempo, uma vez que os exames nacionais em 

maio bem como as reuniões de 6º ano em tempo letivo vieram reduzir o número de aulas no 3º 

período o que tornou inviável a realização destes trabalhos. A exposição de trabalhos de final de 

ano decorreu de acordo com o previsto, apesar de o grupo entender que os painéis solicitados e 

necessários para uma exposição de trabalhos não foram facultados pelo que as condições para a 

realização da mesma não foram as melhores. Em relação às visitas de estudo (Moagem de 

Sampaio), foram realizadas de acordo com o previsto. 

 

3.2.1.4. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (3º CICLO) 

 

Feita a reflexão em grupo disciplinar, sobre os resultados escolares alcançados pelos alunos e tendo 

como base os índices de sucesso alcançado, concluiu-se que as estratégias implementadas, este 

ano letivo, surtiram excelentes resultados pelo que deverão ser mantidas no próximo ano letivo. No 

7º ano de escolaridade, a meta preconizada foi ultrapassada em 0,8% e no 8º ano manteve-se nos 

100%. 

Foram realizadas reuniões de trabalho colaborativo para elaboração de documentos e outros 

materiais pedagógicos, assim como para a tomada de decisões consideradas importantes. 

 Assente na partilha de boas práticas e de acordo com as orientações da direção, procedeu-se à 

elaboração conjunta das planificações do 7º e 8º ano de escolaridade, assim como dos critérios de 

avaliação da disciplina. O grupo disciplinar procedeu igualmente, à realização de fichas conjuntas 
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para os alunos, bem como de outros materiais de apoio que foram disponibilizados para os alunos 

realizarem as atividades propostas. Foram feitas adaptações curriculares para os alunos NEE e para 

a turma de Projeto de Currículo Alternativo. Foram também utilizados instrumentos de avaliação 

diversificados e feita a autoavaliação com os alunos de modo a possibilitar a identificação das suas 

capacidades e/ou dificuldades. Procedeu-se à incrementação da utilização das TIC como recurso 

e estratégia de ensino e de aprendizagem, favorecendo, desta forma a motivação, concentração 

e interação com os alunos sendo uma mais-valia na preparação e planificação das aulas bem 

como durante as atividades letivas. Foram também definidas e aplicadas normas promotoras de 

um bom ambiente de trabalho, que sempre se verificou nas aulas de educação tecnológica. 

A atividade proposta pelo grupo de Educação Tecnológica para o PAA foi concretizada. O Grupo 

participou na organização e realização de uma exposição com trabalhos realizados ao longo do 

ano pelos alunos de 7º e 8º ano. Esta atividade foi desenvolvida em parceria com o clube de pintura 

em azulejos, promovendo e valorizando assim o trabalho colaborativo e a troca de experiencias. 

Nesta disciplina foi também desenvolvido o projeto “ Porta – chaves” para as salas da Escola Básica 

do Castelo. 

O grupo considera que as atividades desenvolvidas em Educação Tecnológica, neste ano letivo, 

incrementaram dinâmica na escola e contribuíram significativamente para o sucesso alcançado 

pelos alunos nesta disciplina, assim como para a melhoria dos seus comportamentos e atitudes. 

 

3.2.1.5. INFORMÁTICA 

 

No Curso Profissional de Informática, em termos de avaliação, percentagem de concretização de 

módulos e de transição, ainda não é possível traçar um cenário definitivo, pelo facto de ainda 

estarem a decorrer exames e apresentações de PAP’s. De qualquer forma, o grupo tem convicção 

de que houve melhorias em relação ao ano anterior (11º e 12º anos) e uma diminuição no 10º ano. 

No que concerne à disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação e pese embora os 

resultados alcançados serem bons, é muito complicado trabalhar com 26/27 alunos em sala de 

aula. Nem sempre é possível atender em tempo útil às solicitações dos jovens alunos o que quebra 

o ritmo de trabalho. E o facto de a disciplina ser semestral também é um ponto fraco a apontar já 

que quando os alunos adquirem um ritmo de trabalho e começam a ter autonomia para rentabilizar 

o tempo de aula e consolidarem competências e adquirirem outras a disciplina termina. 

Na disciplina de Aplicações Informáticas B, os alunos mostraram-se empenhados, responsáveis e 

interessados, ultrapassando as expectativas da docente, quer em relação à qualidade dos 

trabalhos desenvolvidos, quer ao comportamento. Tal é notório se olharmos para os resultados 

alcançados pelos alunos sendo de referir que muitos dos trabalhos realizados foram divulgados 

como boas práticas em instituições nacionais externas à escola.  

A disciplina em que foi possível o trabalho colaborativo foi na disciplina de TIC 7º e 8º ano, disciplina 

lecionada por dois docentes e conteúdos comuns. As restantes disciplinas são lecionadas por um 
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professor em cada ano letivo, permitindo pouco trabalho colaborativo ao nível de conteúdos 

disciplinares. 

O trabalho colaborativo foi constante ao nível das reuniões de grupo, na elaboração e 

concretização das diversas atividades promovidas pelo grupo, como por exemplo o Dia da 

Tecnologias. 

No que concerne ao apoio pedagógico, o grupo mostrou disponibilidade, sempre quando 

necessário quando os alunos mostraram dificuldades. 

Tal como ficou definido no início deste ano letivo, o grupo disciplinar dinamizou a sua disciplina no 

Moodle, onde disponibilizou todos os materiais pedagógicos correspondentes às disciplinas 

lecionadas, bem como as atas das várias reuniões de trabalho. Alguns professores do grupo utilizam 

a plataforma para o trabalho com os alunos, ao nível da partilha de documentos, entrega de 

trabalhos e registo de avaliações. 

Apesar de tudo, para este efeito, alguns colegas optaram por utilizar um grupo no Facebook, a 

DropBox e o servidor de ficheiros na rede local, alegando que é um meio mais rápido e eficiente na 

comunicação com os alunos.  

Os professores deste grupo disciplinar dinamizaram e participaram em diversas atividades do 

agrupamento, tentando criar novos contextos de aprendizagem para os alunos. A percentagem 

de concretização das atividades previstas é de 100%. O número elevado de atividades não 

previstas no plano deve-se ao facto de terem surgido oportunidades de participação em iniciativas 

curriculares e extracurriculares ao longo do ano. Em termos globais, a avaliação das atividades foi 

Boa ou Muito Boa, contudo, foram definidas em grupo algumas estratégias de melhoria, 

nomeadamente no Dia das Tecnologias.  

Vários professores do grupo participam em várias equipas de trabalho, estruturas e cargos no 

agrupamento e, sempre que solicitados, colaboraram na resolução de problemas. (Equipa PTE, NAI, 

Conselho Pedagógico, PAA, BE, Secretariado de Exames (Básico e Secundário), Coordenação de 

Curso, Direção de Turma, Jornal LOOKaes, Orientação de estágios). 

No que concerne ao projeto DR. PC, foi um projeto com bastante aceitação pela comunidade 

escolar, onde um elevado número de elementos desta comunidade sentiu necessidade dos seus 

serviços.  

Pontos fortes 

 Dinâmica dos professores do grupo, especialmente na realização de atividades em parceria com 

várias estruturas do Agrupamento; 

 Colaboração de alguns professores do grupo na resolução de problemas informáticos no 

agrupamento; 

 Melhor organização do Dia das Tecnologias; 

 Divulgação à comunidade dos trabalhos realizados (em meios locais e nacionais); 

 Participação num concurso nacional no SiteStar, promovido pela DECO, com atribuição de menção 

honrosa (aluno do 12º ano). 
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 Participação dos alunos na organização e dinamização de diferentes atividades. 

 

 Aspetos a melhorar 

 Atividade Extracurricular – Clube da Robótica.  

 Gestão das visitas de alunos e/ou turmas às atividades do Dia das Tecnologias; 

 Participação dos alunos/turmas do Curso Profissional de Informática em concursos/eventos na área 

da programação, realizados ou dinamizados a nível nacional e/ou internacional. 

 A nível do trabalho colaborativo delinear uma estratégia comum que envolva as diferentes disciplinas 

técnicas do curso profissional, nomeadamente através de projetos transversais.  

 

Outros aspetos relevantes 

Por existir uma oferta muito limitada ao nível da formação, o grupo de informática foi realizando 

alguma formação informal ao longo do ano, numa perspetiva de melhorar as atividades letivas 

com os seus alunos. De qualquer forma, alguns professores do grupo realizaram formação contínua 

na área da robótica e linguagem robô. 

3.2.2. Ciências Físicas e Naturais 

Grupos Disciplinares Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev 
Extra-
Plano 

Realizadas 

CN 2º Ciclo 2 2 0 100% 0 2 

CN e Biologia 3 3 0 100% 2 5 

CFQ 4 3 1 75% 0 3 

       

       

 TOTAIS Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev 
Extra-
Plano 

Realizadas 

Expressões 9 8 1 89% 2 10 

 

 

 
 

 

3.2.2.1. CIÊNCIAS NATURAIS 2º CICLO 

 

No 5º ano de escolaridade, a média de sucesso da escola no 3º período foi de 94,1%, tendo-se 

verificado um aumento de 0,6 % relativamente à média dos últimos 3 anos e de 0,4% relativamente 

às metas para o ano letivo 13/14.  
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No 6º ano de escolaridade, a média de sucesso da escola no 3º período foi de 90,6 %, tendo-se 

verificado um decréscimo de 1,2% relativamente à média dos últimos 3 anos e de 2,2 % 

relativamente às metas para o ano letivo 13/14. 

 As discrepâncias observadas relativamente à média dos últimos 3 anos e às metas para ano letivo 

13/14 não se revelaram preocupantes. 

A turma D apresenta a percentagem de insucesso mais elevada devido aos alunos revelarem 

muitas dificuldades a nível de conhecimentos e hábitos de trabalho e porque a maioria dos alunos 

manifestavam comportamentos desadequados e perturbadores dentro da sala de aula. 

A colaboração entre professores ao longo do ano foi organizada em função das necessidades e 

das possibilidades, tendo em conta que alguns dos professores lecionam tanto Ciências Naturais 

como Matemática. 

Todas as semanas se reuniram os professores por ano de escolaridade e por disciplina que 

lecionavam. Nessas sessões realizaram-se balanços das atividades em sala de aula, elaborou-se em 

conjunto, fichas de avaliação e aferiu-se as planificações disciplinares a curto prazo. 

Em relação às visitas de estudo, foram realizadas as contempladas no PAA, com exceção da visita 

a uma indústria alimentar nas turmas C,D,E do 6º ano. Esta visita não se realizou devido à redução 

da carga horária semanal, que impossibilitou o cumprimento da planificação na disciplina. 

Foi ainda realizada uma visita ao Jardim Zoológico de Lisboa que não constava no PAA, nas turmas 

5º E e 5º F. 

A avaliação das visitas foi considerada muito positiva na medida em que os locais de visita 

contextualizaram os conteúdos lecionados em sala de aula, sendo que a participação dos alunos 

na visita foi cerca de 100% de um modo geral.  

No que respeita às atividades desenvolvidas pelo grupo disciplinar destaca-se, em particular, o 

envolvimento manifestado pelos alunos na atividade ExpoCiências, quer ao nível do contributo dos 

trabalhos por eles realizados quer ao nível da sua participação. Relativamente à exposição de 

trabalhos realizada no final do ano foi também muito apreciada pela comunidade escolar. 

3.2.2.2. CIÊNCIAS NATURAIS E BIOLOGIA  

 

Relativamente à taxa de sucesso, as metas foram cumpridas nas disciplinas de Ciências Naturais do 

7º ano, Biologia e Geologia do 11º ano e Biologia do 12ºano de escolaridade. As taxas de sucesso 

no 8º ano, 9º ano e 10º ano foram respetivamente de 92,1%, 95,4% e 89,1%, inferiores às metas de 

escola mas com diferenças pouco significativas relativamente às mesmas.  

As atividades de dinamização do Dia das Ciências Naturais na Escola Secundária de Sampaio 

envolveram uma mostra de trabalhos realizados pelos alunos durante o ano letivo. No entanto, este 

Dia é sobretudo um dia aberto do espaço físico afeto à atividade pedagógica do grupo de 

docentes de Biologia e Geologia, um tempo em que professores e alunos conciliam ações de 

divulgação de algumas das suas práticas, apresentando atividades que consideram interessantes 
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de serem divulgadas e partilhadas com outros membros da escola. Mas, é sobretudo um dia de 

união de escolas do Agrupamento. Por tudo isto devemos continuar a realizar estas ações, pelo que 

significam, pelo desenvolvimento de um espírito colaborativo, pelo empenho dos alunos,…, e tudo 

isto também contribui para as suas decisões de vida. Este ano também se realizou uma palestra 

sobre “Genética na Atualidade”, proferida pelo Professor Doutor Rui Gomes da F.C.L., que foi 

naturalmente interessante na perspetiva científica e esclareceu os alunos sobre saídas profissionais 

do curso de Biologia. 

No final do ano letivo continuaram a ocorrer momentos de Mostra de Atividades das Ciências 

Naturais, na Escola Básica do Castelo, dinamizados pelos alunos dos 2º e 3º ciclos.  

Em parceria com a BE, recordou-se Darwin festejando a data de publicação da Origem das 

Espécies, com uma mostra de livros sobre o assunto e uma palestra alusiva ao tema da evolução, 

especialmente direcionada aos alunos do ensino secundário das ciências que assim tiveram mais 

um momento de abordagem ao tema da interpretação da biodiversidade, destacando o trabalho 

de Alfred Wallace em paralelo com o de Charles Darwin. A palestra foi proferida pela ex-aluna e 

estudante do curso de Biologia, Soraia Pólvora. Os temas da Biodiversidade e Tectónica de Placas 

foram também objeto de palestras orientadas para os alunos do ensino básico, que foram do seu 

agrado. 

Os docentes do grupo disciplinar realizaram outras ações, como as visitas de estudo e as aulas de 

campo, com a colaboração do Professor Doutor Paulo Caetano da F.C.T./U.N.L. e do N.E.C.A., que 

permitem ampliar o desenvolvimento curricular das disciplinas lecionadas por estes grupos 

disciplinares. Todas as atividades decorreram com sucesso. 

Durante o ano letivo o trabalho em equipa realizou-se mas ficou aquém das suas reais 

potencialidades. Os horários dos docentes continuam a não disponibilizar tempo suficiente para se 

desenvolver estas práticas colaborativas de um modo otimizado. Os trabalhos em grupo a par do 

trabalho individual são importantes na qualidade da lecionação e consequentemente nos 

resultados escolares. Também gostaríamos de recordar que o trabalho do professor envolve a 

realização de exames, um produto de grande responsabilidade que exige tempo e que não deve 

ser esquecido na elaboração dos seus horários. 

Relativamente aos Testes Intermédios do Gave, as classificações dos alunos de Biologia e Geologia 

no 11º ano apresentaram médias superiores às médias nacionais (média de escola:10,5 e média 

nacional:10,1valores). Neste ano letivo a data do teste intermédio, no final do segundo período, 

não foi a mais adequada a uma melhor gestão pedagógica das nossas práticas. Os docentes 

consideram que este tipo de testes deve ser realizado também no 10º ano, tal como já aconteceu 

em anos anteriores.  

As aulas de reforço, que constituem extensões da componente letiva com vista a melhorar a 

preparação dos alunos para os exames nacionais, continuam a considerar-se pertinentes 

sugerindo-se a sua inclusão, novamente, nos horários dos docentes do próximo ano letivo.  
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3.2.2.3. CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Da análise dos resultados escolares, conclui-se que a nível de sétimo ano de escolaridade o sucesso 

obtido foi de 84,6% ficando ligeiramente abaixo da meta estabelecida 86,3%; a nível de oitavo ano 

de escolaridade o sucesso obtido foi de 84,8% ficando ligeiramente abaixo da meta estabelecida 

86,1%; a nível de nono ano de escolaridade o sucesso obtido foi de 93,3% ficando 

consideravelmente acima da meta estabelecida 67,7%. Estes resultados eram previsíveis no final do 

3º período tendo em conta os resultados obtidos nos períodos anteriores, salientando o contributo 

de 2 turmas de 7º e 8º anos para o não cumprimento das metas nestes anos de escolaridade. 

No décimo ano de Física e Química A o sucesso atingido foi de 64,6% e a meta estabelecida é de 

65,9%. Apesar da diferença ser pouco significativa os resultados obtidos ao longo do ano faziam 

prever que a meta poderia não ser cumprida e nas análises efetuadas dos resultados dos 1º e 2º 

períodos encontram-se as justificações para este facto. No décimo primeiro ano de Física e Química 

A o sucesso atingido foi de 73% e a meta estabelecida é de 76,7%. Nas análises efetuadas dos 

resultados dos 1º e 2º período encontram-se as justificações para este facto. Estes alunos na sua 

maioria foram sujeitos a exame nacional cujos resultados nesta data ainda não são conhecidos. 

Neste ano de escolaridade um dos pontos fracos foi a não existência de aulas de reforço e a falta 

de assiduidade dos alunos com mais dificuldades às aulas de apoio. No décimo segundo ano de 

Física o sucesso atingido foi de 100% e a meta estabelecida foi de 97,8%.  

Em termos gerais concretizou-se o trabalho colaborativo entre pares nomeadamente no que diz 

respeito à realização de instrumentos de avaliação, partilha e construção de materiais didáticos, 

colaboração na preparação das atividades práticas e sua avaliação na perspetiva de 

melhoramento. No entanto é de referir que a aplicação do trabalho de equipa do 8º ano em sala 

de aula não decorreu de igual modo em todas as turmas. Sentiram-se ainda alguns 

constrangimentos devido à existência de material de laboratório distribuído pelas duas escolas o 

que dificultou a preparação das atividades práticas no que diz respeito ao 9º ano e inexistência de 

um tempo comum nos docentes da equipa de ano para realização de testes de avaliação. 

Foi feita a reflexão por período sobre os resultados escolares alcançados e apresentação de 

estratégias com objetivo de melhorar o sucesso.  

Toda a documentação referente ao Grupo disciplinar e ao Departamento encontra-se organizado 

e disponível na plataforma a todos os docentes. 

Foram realizadas as atividades e visitas de estudo com sucesso cuja avaliação foi efetuada pelos 

alunos e respetivos docentes.  

 

3.2.3. Ciências Sociais e Humanas 

Atividades 

Grupos Disciplinares Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

HGP - 2º Ciclo 0 0 0 #DIV/0! 0 0 

História 1 1 0 100% 0 1 

Filosofia 3 3 0 100% 0 3 
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Geografia 11 9 2 82% 0 9 

Turismo 3 3 0 100% 3 6 

Economia e Contabilidade 6 5 1 83% 1 6 

       

       

  Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Ciências Sociais e Humanas 24 21 3 88% 4 25 

 

 
 

 

3.2.3.1. ECONOMIA E CONTABILIDADE 

 

Na globalidade obtiveram-se bons resultados (ponto forte principal), em termos de médias de 

classificações e de conclusão de módulos. As turmas de Economia A do 10º e do 11º ano tiveram 

80% e 83,3% de taxa de sucesso, abaixo das metas previstas. São taxas ainda aceitáveis tendo em 

conta o número de alunos de cada turma e as razões que levaram alguns alunos a desinvestir no 

3º período. A turma do 12º ano de Sociologia manteve a taxa de 100%, tal como nos anos anteriores. 

O trabalho colaborativo entre os professores decorreu a um bom nível, não havendo aspetos menos 

positivos a salientar. Essa colaboração permitiu uma realização correta e atempada de todas as 

atividades solicitadas, como a planificação e a entrega de documentos, a realização e a 

comunicação de reflexões e o trabalho relativo a matrizes e a exames, entre outros. 

A disciplina no moodle foi construída e atualizada com os documentos solicitados e outros 

considerados relevantes. Foi considerado um importante instrumento de trabalho. 

Teve continuidade o trabalho de apoio a colegas do grupo e exteriores a este, o que continuou a 

ser considerado um importante veículo de colaboração interpares, indispensável para o bom 

funcionamento da escola. 

Todos os professores inscreveram-se em ações do CFOS, em áreas do grupo ou em outras 

transversais, que foram canceladas por falta de formandos inscritos. 
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Duas professoras organizaram uma campanha de solidariedade de recolha de tampas a favor de 

uma menina portadora da síndroma de Rett. A campanha foi promovida por turmas de cursos 

profissionais junto da comunidade escolar com uma grande adesão da parte desta, tendo sido 

excedidos os objetivos fixados inicialmente. 

Comemorou-se o dia mundial da poupança, com alunos dos cursos noturnos e diurnos, com 

exposição de trabalhos e publicação de um artigo no Jornaless, destinados à divulgação junto da 

comunidade. 

Avançou-se ao nível de contactos e de troca de informações, junto dos professores do pré-escolar 

e do primeiro ciclo, através das suas coordenadoras, para a realização de uma ação de formação 

de educação financeira. O feedback destina-se à produção dos documentos necessários à 

acreditação. 

Considerou-se que as atividades que os professores levaram a cabo ao nível do PES, tiveram um 

impacto muito positivo nos alunos, tendo sido extremamente positiva a colaboração de/com outras 

estruturas do agrupamento (Coordenação do PES e Educação Especial), e exteriores a ele (Centro 

de Saúde de Santana). 

Embora cada docente do grupo seja o único professor a lecionar as suas disciplinas, impossibilitando 

o tipo de trabalho que se desenvolve noutros grupos, o trabalho de equipa decorreu ao longo do 

ano de forma sistemática. Num campo mais informal efetuou-se a troca de materiais e a partilha 

de experiências, sempre que solicitadas. 

Os professores consideraram o balanço das atividades realizadas, como positivo ou muito positivo, 

apesar da sobrecarga de trabalho que tiveram. 

 

3.2.3.2. FILOSOFIA 

 

No décimo ano a percentagem de positivas foi de 76,1%, o que significa que ficámos aquém das 

metas definidas no início do ano (84,6%) e da média dos últimos 5 anos (85,1%). Os professores 

atribuem estes resultados a vários fatores (falta de hábitos de trabalho, empenho nas atividades 

propostas, imaturidade e a não realização dos trabalhos) entre os quais se destacam o facto de os 

alunos terem desinvestido na disciplina por terem decidido, durante o ano letivo, que no próximo 

ano mudarão de área ou curso.  

No décimo primeiro ano a percentagem de positivas foi de 86,8%, face à meta de 94% determinada 

para este ano e a uma média de 93,2% dos últimos 5 anos. No entanto, num total de 121 alunos, 

95,9% ficaram aprovados na disciplina. 

Os professores mostraram-se sempre disponíveis para apoiar os alunos quer em sala de estudo e 

apoio móvel, quer por correio eletrónico, ou mesmo em horário extra letivo, embora se tenha 

verificado que os alunos que mais dificuldades não o solicitaram de forma assídua. 
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No processo avaliativo, os professores têm procurado incrementar o rigor, a objetividade e a 

equidade, não só pelo confronto e análise comparativa dos resultados e, por vezes, das 

classificações atribuídas, como pelo facto dos próprios instrumentos nele implicados (matrizes, 

critérios e testes sumativos) resultarem de um trabalho de equipa e da aplicação de questões 

comuns nos testes sumativos. Na disciplina de Filosofia, o grupo continua a traçar os percursos de 

aprendizagem de acordo com as orientações para o exame nacional, para que os alunos de 

qualquer área possam estar aptos a realizá-lo, independentemente do período em que essa 

decisão seja tomada, tendo em conta que, em geral, são os alunos com mais insucesso noutras 

disciplinas que habitualmente optam por esta solução. Na disciplina Psicologia B atingiu-se uma 

meta de 100% de sucesso. 

 As atividades previstas realizaram-se no âmbito do PES: Integrando-os em conteúdos 

programáticos das disciplinas do grupo trabalharam-se temas como as relações afetivas e 

interpessoais, relações familiares, questões de género, adoção de crianças por casais 

homossexuais, os direitos das mulheres em culturas diferentes; discriminação por diferenças de sexo, 

orientação sexual e idade; os direitos das crianças; exploração infantil; tráfico e sequestro de 

mulheres e de crianças; aborto; excisão, participação na palestra sobre sexualidade apresentada 

pela fundação “Abraço”. Acerca destes temas organizaram-se debates a partir de pesquisas e 

trabalhos apresentados pelos alunos.  

 A colaboração com o jornal da escola concretizou-se na publicação de artigos da autoria dos 

alunos sobre atividades desenvolvidas no âmbito do grupo disciplinar. 

Houve igualmente uma colaboração com a BE pela utilização de recursos (livros e materiais 

multimédia) e do envolvimento dos alunos nas atividades dinamizadas.  

A inserção e organização dos materiais na plataforma moodle são aspetos a melhorar. 

  

3.2.3.3. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 

Da análise dos resultados efetuados no 5º ano de escolaridade, a taxa de sucesso alcançada ficou 

aquém da meta prevista para a disciplina em 1,4%. Este facto deve-se essencialmente aos 

resultados registados em duas das seis turmas, que no entanto se mantiveram acima dos 70%. Nestas 

últimas, foi necessário desenvolver nos alunos desde o início do ano, métodos e hábitos de trabalho, 

rigor no cumprimento das regras de comportamento, competências ao nível da comunicação e 

do pensamento crítico, apresentando assim no seu conjunto uma discrepância em relação às 

restantes turmas do mesmo ano de escolaridade. Estes alunos, revelaram falta de autonomia, 

hábitos e métodos de estudo, diagnosticados desde o início do ano letivo, bem como alguns 

comportamentos gravosos que prejudicaram o aproveitamento global. Também revelaram 

dificuldades no domínio da língua materna, quer ao nível da compreensão quer da expressão 

escrita, condição que condicionou negativamente a aprendizagem e consequente 
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aproveitamento na disciplina. No caso do 6ºano de escolaridade, ficou acima da meta prevista em 

3,4%. 

Fez-se sempre a análise dos resultados nos diferentes períodos e foram aferidas em conjunto, as 

estratégias a aplicar na recuperação dos alunos que apresentavam insucesso, devidamente 

registadas em ata de reunião de grupo. Foram também disponibilizados aos alunos, no caso do 

sexto ano de escolaridade, objetivos para apoio ao estudo dos conteúdos, recursos audiovisuais, 

exercícios de reforço e recuperação também com o recurso à Plataforma nomeadamente quando 

os conteúdos do programa se complexificaram mais.  

O trabalho colaborativo concretizou-se também na elaboração das fichas de avaliação para os 

dois anos de escolaridade aplicadas nas diferentes turmas, fichas diferenciadas para os alunos com 

NEE, organização do trabalho de pesquisa comum a todas as turmas do sexto ano de escolaridade, 

exposto posteriormente na BE da Escola Básica do Castelo, enquadrada na exposição dinamizada 

por esta estrutura para a comemoração dos 40 anos da Revolução de Abril. 

Todo o trabalho efetuado em grupo disciplinar, foi colocado na plataforma moodle, na disciplina 

200HGP, disponibilizando-se o acesso à Coordenadora de Departamento.  

A carga horária distribuída nesta disciplina para o quinto ano de escolaridade não permitiu o 

cumprimento da planificação prevista e a situação foi devidamente justificada nos respetivos 

conselhos de turma. 

 

3.2.3.4. GEOGRAFIA 

 

Os resultados escolares podem ser considerados bons na medida em que evoluíram ao longo do 

ano letivo no sentido da diminuição do insucesso. Tal evolução ficou a dever-se às estratégias 

implementadas pelos docentes nomeadamente no que se refere à diversificação dos instrumentos 

de avaliação bem como à progressiva melhoria do desempenho escolar dos alunos. De salientar, 

igualmente, a importância do apoio móvel que permitiu o acompanhamento mais direto dos 

discentes. 

No geral, pode-se concluir que os resultados escolares superaram as metas inicialmente traçadas. 

Relativamente às metas definidas no PAA, podemos afirmar que todas as metas de sucesso a atingir 

em cada ano foram totalmente alcançadas, desde o 7º ao 12º ano. Assim, no 7º ano, estas foram 

ultrapassadas em 2,2%, no 8º em 1,1%, no 9º ano em 3,2%, no 10º ano em 18,1%, no 11º ano em 0,8% 

e no 12º ano em 0,1%. 

No entanto, apesar do sucesso atingido de um modo geral, algumas turmas, devido à sua 

especificidade, não conseguiram alcançar as metas pretendidas, como é o caso das turmas A e C 

do 7º ano, das turmas A e B do 8º ano, das turmas A, E e F do 9º ano e da turma E do 10º ano. 

O trabalho colaborativo correu de uma forma positiva e regularmente, uma vez que houve um 

trabalho contínuo por parte dos docentes no que diz respeito à elaboração e troca de materiais 

didáticos, à partilha de experiências pedagógicas, à preparação de aulas, à adequação das 
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estratégias, ao ajustamento dos ritmos de progressão relativamente aos conteúdos dos vários anos 

de escolaridade, entre outros.  

Apesar de existirem poucos níveis em comum, no caso em que isso se verificou foram elaborados 

testes e outras atividades em conjunto, nomeadamente a matriz, as fichas formativas e a 

uniformização dos critérios de correção. Trabalhou-se também em conjunto na execução das 

atividades propostas no Plano Anual de Atividades (PAA), nomeadamente nas exposições. 

O grupo utilizou a plataforma moodle sempre que teve necessidade de aceder a informações 

relativas ao trabalho das diferentes estruturas do agrupamento, funcionando assim como uma boa 

base de dados. 

No que diz respeito aos alunos, o correio eletrónico tem igualmente sido o meio eleito para o envio 

dos trabalhos digitais e, ocasionalmente, para o esclarecimento de dúvidas. 

Todas as atividades propostas foram realizadas com sucesso, tendo-se atingido os objetivos 

delineados inicialmente. De salientar a constante preocupação do grupo em proceder à 

articulação interdisciplinar quer das atividades do PAA quer das atividades dos conselhos de turma 

(Plano de Trabalho de Turma). O balanço é positivo. 

Das atividades propostas pelo grupo, apenas ficaram por realizar as palestras do NECA (Núcleo de 

Espeleologia da Costa Azul) por motivos já anteriormente citados. 

O grupo disciplinar lamenta o facto de o Centro de Formação da Ordem de Santiago não ter 

disponibilizado uma maior oferta de ações de formação ao longo do ano bem como à 

impossibilidade de as frequentar no horário escolar.  

 

3.2.3.5. HISTÓRIA 

 

A nível do trabalho colaborativo entre  pares, procurou - se desde o inicio do ano, nas reuniões 

semanais de grupo  e / ou momentos do horário não letivo dos docentes, articular e preparar a 

atividade letiva, nomeadamente as planificações exigidas, os critérios de avaliação, a elaboração 

dos mais diversos materiais didáticos, como fichas de diagnósticas, guiões de trabalho, preparação 

de visitas de estudo, análise e seleção de materiais e manuais, entre outras. Em trabalho de equipa, 

em particular com docentes do mesmo ano, elaboraram –se fichas de avaliação sumativa e 

formativa.  

Face aos resultados o grupo refletiu sobre as causas do insucesso e sobre as práticas conducentes 

à melhoria dos mesmos. 

Relativamente à utilização da plataforma moodle esta foi insuficientemente utilizada. O grupo 

propõem–se a partir do inicio do próximo ano letivo, a explorar as potencialidades que a plataforma 

proporciona para a área disciplinar. 
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Relativamente às visitas de estudo- Lisboa (Fundação Gulbenkian, Museu da Presidência da 

República, Jardim Botânico da FCL, Palácio da Ajuda, Museu Berardo, Faculdade das Ciências 

Sociais, Lisboa Story Center), Mafra e Sintra- todas cumpriram os objetivos previstos. 

As comemorações dos 40 anos do 25 de Abril de 1974 traduziram-se em palestras com capitães de 

Abril, exposição de trabalhos e de cartazes da época, apresentação de trabalhos e realização de 

inquéritos, momentos de poesia e música e visionamento comentado de documentários, atividades 

que foram em nosso entender momentos de verdadeira educação na e para a cidadania, pois 

envolveram ativamente pais (associação de pais) alunos ( não apenas os autores dos trabalhos 

mas também os “espectadores” dos mesmos)todos os docentes do grupo de história, auxiliares e 

até membros/representantes da comunidade ( sessão inaugural) na celebração, não apenas de 

uma data, mas sobretudo da vivência da democracia que aquela data proporcionou. 

As atividades para as referidas comemorações foram todas previamente planificadas pelo grupo 

e a participação ativa dos alunos foi fundamental, refletindo-se naturalmente nas aprendizagens 

dos mesmos. 

História - 7º Ano - Os resultados obtidos neste ano de escolaridade (88,6%) suplantaram as metas 

definidas para 20213/14 (86,2%), ainda que as turmas B e C tivessem obtido uma percentagem de 

(84,6% e 70,0%), respetivamente, percentagens estas compensadas pelas turmas D (96,4%) e E 

(100%). 

História – 8º Ano - Os resultados obtidos neste ano de escolaridade (89,0%) inferior às metas definidas 

para 20213/14 (95,1%), apesar das turmas C, E, e F, terem superado as metas propostas, uma vez 

que obtiveram 96,0%, 96,0% e 100% respetivamente, as turmas A (tipologia Fénix) e B, com 

problemas amplamente diagnosticados, foram as que penalizaram os resultados finais, não 

obstante se tenha verificado que o sucesso subiu nestas duas turmas. 

História – 9º Ano - Os resultados obtidos neste ano de escolaridade (87,6%) suplantaram as metas 

definidas para 20213/14 (83,6%), ainda que as turmas E, F e H tivessem obtido uma percentagem de 

59, 3%, 75,00% e 81,00%, respetivamente, percentagens estas compensadas pelas turmas A, B e C, 

que apresentaram um sucesso de 100,00%. 

História A – 10º Ano - Os resultados obtidos neste ano de escolaridade (80,5%) suplantaram as metas 

definidas para 20213/14 (85,1%), ainda que a turma G, tivesse obtido uma percentagem de 78, 3% 

(abaixo das metas a atingir), o que foi compensado pela turma F, cujo sucesso foi de 91,7%. 

História A – 11º Ano - Os resultados obtidos neste ano de escolaridade (100%) suplantaram as metas 

definidas para 20213/14 (88,7%). Ambas as turmas obtiveram sucesso de 100%. 

História A – 12º Ano - Os resultados obtidos neste ano de escolaridade de 100% superaram as metas 

propostas de 95,5%. 

3.2.3.6. TURISMO 

 

As atividades do grupo contribuíram para motivar e integrar os alunos por forma a melhorar os 
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resultados escolares, como se pode comprovar através da análise dos resultados obtidos nas 

disciplinas Técnicas de Turismo. 

O trabalho entre os pares foi desenvolvido de uma forma dinâmica, cooperativa e responsável 

permitindo um resultado positivo e motivador para alcançar os objetivos propostos pelo Projeto 

Educativo da Escola. 

Existiu por parte do grupo um esforço na atualização da plataforma Moodle nas respetivas direções 

de turma. 

 Todas as atividades/visitas de estudo realizadas pelo grupo envolveram todos os alunos do Curso 

Técnico Profissional de Turismo. As atividades/visitas de estudo propostas por todos os professores 

das disciplinas técnicas (grupo de turismo) foram todas efetuadas tendo em conta os conteúdos 

programáticos, uma vez que todos os aspetos das atividades se cruzam interdisciplinarmente. 

As comemorações do dia Mundial de Turismo foram organizadas pelas turmas do 11º PT e 12º PT 

ano como forma de acolhimento aos alunos do 10º PT e também porque a comemoração da data 

tem bastante significado para o curso. 

Os alunos do 12ºPT organizaram um Peddy Tour para as turmas do 10º e 11º PT, que foi um êxito e 

assim as três turmas tiveram um momento de interação que contribuiu para o relacionamento 

pessoal e de grupo entre os alunos e simultaneamente com os professores para colocarem em 

prática conhecimentos apreendidos nos módulos de animação turística.  

A Conferência “O contributo dos eventos para o turismo” foi organizada pelos alunos do 10º PT e 

do 12º PT como forma de os alunos porem em prática os conhecimentos práticos e teóricos como 

forma de enriquecimento do conhecimento através da experiência partilhada por especialistas na 

área em debate.  

O grupo organizou em colaboração com a turma de 11º ano, a representação do Curso no 

Roadshow sob o lema “Projeta o teu futuro”, na Escola Secundária Emídio Navarro, em Almada. 

Este Roadshow foi um convite da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 

(ANQEP), que escolheu a nossa Escola para representar o ensino profissional, a nível concelhio, 

dando ênfase ao Curso Técnico Profissional de Turismo. 

A turma do 12º ano foi convidada pelo coordenador das bibliotecas do agrupamento, professor 

Luís Varela Fernandes, para organizar duas atividades: um Peddy-Paper subordinado ao tema 

“Semana da Segurança na Internet 2014”, que foi concretizada no dia 19 de fevereiro. A atividade 

teve a participação de outras turmas da escola; e a receção e acompanhamento dos convidados 

da cerimónia “Homenagem a Timor Lorosae”. 

O grupo realizou duas visitas de estudo: Visita ao Núcleo Museológico Moagem de Sampaio e Visita 

a um Hotel, Agência de Viagens e ao Posto de turismo de Sesimbra. Estava prevista uma terceira 

visita de estudo a Sintra (Palácio da Pena), que não se realizou por dificuldades económicas. 

O grupo concluiu que as atividades/visitas de estudo propostas para o PAA do ano letivo 2013 /2014 

foram oportunas, motivadoras e integradoras para todos os alunos. 
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3.2.4. Educação Especial 

Grupos Disciplinares Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev 
Extra-
Plano 

Realizadas 

Educação Especial 8 8 0 100% 3 11 

 

 

 

A intervenção do Grupo de Educação Especial abrangeu um total de 144 alunos distribuídos por 

todos os níveis de ensino, com exceção do Pré-escolar.  

Para dar resposta às suas necessidades educativas foram desenvolvidas todas as atividades e a 

maioria das visitas de estudo que estavam previstas.  

A quase totalidade dos alunos com problemáticas mais complexas, na sua maioria com 

perturbações do espetro do autismo (26 alunos, dos quais 21 tinham CEI), foram apoiados pelas 

UEEA e contaram com intervenção do CRI para desenvolvimento de diversas atividades de caráter 

terapêutico, funcional e ocupacional.  

No global, considerando todos os alunos com NEE que não seguem um CEI, a taxa de sucesso foi 

de 75,4%. No 2º Ciclo e no 3º Ciclo verificaram-se taxas de sucesso superiores às dos anos anteriores 

(83,9% no 2ºC e 86,5% no 3ºC). No 1º Ciclo e nos Cursos Científico-humanísticos do Ensino secundário 

registaram-se as taxas de sucesso mais baixas: 62,5% e 60% respetivamente. 

 

De entre os alunos que ficaram retidos, alguns são imaturos e têm falta de pré-requisitos, outros 

apresentam um perfil que não justifica a aplicação de um CEI, no entanto, as suas limitações 

cognitivas também não lhe permitem atingir as metas curriculares, mesmo beneficiando de 

adequações curriculares individuais e no processo de avaliação. Para além disso, muitos destes 

alunos necessitavam de um apoio individualizado mais efetivo e, devido a um rácio muito elevado 

de alunos por docente de educação especial, o apoio era dado em grupo e num tempo muito 

limitado. No 2º, 3º Ciclos e Secundário os PCA, os Cursos Vocacionais e Profissionais foram uma 

resposta adequada para os alunos com NEE que os frequentaram, uma vez que as taxas de sucesso 

foram muito positivas.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Educação Especial

8 8

0

3

Previstas

Real. Prev.

Não Realizadas

Extra-Plano



 
88 

O tempo não letivo de trabalho no estabelecimento dos docentes de educação especial foi 

aplicado nas reuniões de trabalho colaborativo, na avaliação por referência à CIF de alunos 

referenciados para educação especial e na coadjuvação de aulas dos cursos vocacionais de 6º e 

8º anos. 

Nas reuniões semanais de trabalho colaborativo, foram desenvolvidos os seguintes trabalhos: 

planificação de atividades e discussão de aspetos relativos à participação em alguns projetos, 

discussão de casos; definição de estratégias, encaminhamento; partilha de materiais; reflexão 

sobre as práticas e os resultados escolares.  

Todos os documentos considerados importantes foram colocados na plataforma moodle: modelos 

utilizados, atas e documentos de cada aluno (PEI, CEI, PIT e relatórios). Contudo, a utilização da 

plataforma ficou aquém das suas potencialidades. O sistema de comunicação e envio de 

documentos mais utilizado foi o correio institucional. 

O Grupo de Educação Especial participou na elaboração de propostas de candidatura a 3 projetos 

de nível nacional e internacional: Projeto EMA e Educação Especial; Erasmus +; Todos juntos 

podemos ler (Rede de Bibliotecas Escolares); III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e 

Equidade” (pela ANDEE); “9th Congress of the European Association for Mental Health in Intellectual 

Disability; e 1º Encontro Internacional de Educação Especial - Contributos para a intervenção, pela 

ESEC. As participações nos congressos contribuíram para divulgar o estudo iniciado há dois anos 

atrás, com o apoio da Fundação Gulbenkian, sobre a qualidade de vida dos alunos que já 

terminaram a escolaridade. 

O grupo de EE sentiu a necessidade de formação e articulação com outros grupos disciplinares no 

sentido de melhorar a intervenção a desenvolver com os alunos com NEE, pelo que propôs em 

parceria com o Prof. Luís Santos, responsável pelo núcleo de formação contínua, a criação de uma 

oficina de formação. 

 

3.2.5. Educação Física e Desporto 

Atividades 

Grupos Disciplinares Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Educação Física e Desporto 
19 19 0 100% 0 19 
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Os resultados escolares estão dentro das metas estabelecidas pelo Plano Anual de Atividades.  

Taxa de sucesso: 5º Ano – 100%; 6º Ano – 99.2%; 7º Anos – 95.1%; 8º Anos – 97%; 9º Anos – 100%; 10º 

Ano – 98.7%; 11º Ano – 100%; 12º Ano – 100%. 

O trabalho colaborativo no grupo decorreu de acordo com as estratégias definidas e as tarefas 

atribuídas para a concretização das diferentes ações.  

Os professores do 2º ciclo, ao longo do 2º período, elaboraram uma tabela para a avaliação da 

condição física dos alunos deste ciclo de ensino. 

Todos os documentos de trabalho, tais como: Planificações, Critérios de avaliação, Matrizes de 

exames, atas e outros produzidos pelo grupo se encontram na plataforma moodle. 

Através da análise dos documentos de avaliação das diferentes ações desenvolvidas e inseridas 

no Plano Anual de Atividades (atividade interna e grupos equipa), pelo grupo disciplinar é possível 

constatar que todas elas atingiram com bastante sucesso os objetivos propostos. 

 

3.2.6. Educação Pré-escolar e 1º Ciclo 

Atividades 

Grupos Disciplinares Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Educação Pré-escolar e 1º 
Ciclo 

11 11 0 100% 1 12 
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3.2.6.1. PRÉ-ESCOLAR 

 

As ações previstas foram executadas, tendo as crianças mostrado interesse e curiosidade durante 

as mesmas o que facilitou a apropriação das aprendizagens que estavam subjacentes à sua 

realização. Todas elas privilegiaram competências a desenvolver nas diferentes áreas de conteúdo, 

definidas nas orientações curriculares para a educação pré-escolar. 

As visitas de estudo/ aulas de exterior foram definidas, planificadas e avaliadas em reunião de 

conselho de docentes, tendo a avaliação das mesmas sido positiva. 

A ida ao Teatro Tivoli permitiu às crianças o conhecimento de novos espaços e o contacto com um 

local diferente a nível arquitetónico. 

Na atividade “Hora do conto” a história estava muito bem contada e teve o apoio de adereços 

bastante atraentes. As crianças mostraram-se muito interessadas e gostaram da atividade. A 

exploração do espaço da Biblioteca e o contacto com novos livros, foi um ponto forte da atividade. 

Relativamente à participação no desfile de carnaval, os alunos e famílias demonstraram gosto e 

empenho na preparação dos fatos alusivos ao tema “Sistema Solar”, tendo gostado de desfilar 

conjuntamente com todas as escolas do concelho. No entanto, reconhece-se que houve falhas na 

organização, por parte da Camara Municipal de Sesimbra, uma vez que, o grupo da sala um de 

Cotovia ficou distanciado do grupo da sala dois e separado dos restantes grupos de pré-escolar do 

Agrupamento de Sampaio, não seguindo o alinhamento enviado pela autarquia.  

O piquenique na Lagoa de Albufeira foi uma atividade prazerosa para as crianças de todo o pré-

escolar do Agrupamento, permitiu-lhes a saída do espaço escola para um espaço de natureza. As 

condições climatéricas estavam ótimas o que possibilitou que as crianças usufruíssem de banhos na 

Lagoa. Não houve pontos fracos a referir. 

A atividade praia inicialmente prevista para todo o pré-escolar, apenas foi concretizada pela sala 

um de Cotovia. A manifestação de não concordância por parte dos encarregados de educação 

das restantes salas levou a que em substituição desta atividade fossem realizadas brincadeiras com 

água/piscinas nos estabelecimentos escolares.  

Quer uma quer outra atividade tiveram como único constrangimento as condições climatéricas 

que não permitiram que as mesmas se realizassem em todos os dias previstos.   

A festa de final de ano realizada nos jardins de infância de Cotovia e Sampaio não foi prevista 

inicialmente, por se ter pressuposto que seria realizada uma festa conjunta nos estabelecimentos. A 

mesma teve lugar nos jardins de infância de Sampaio e Cotovia nos dias vinte e sete de junho e 

quatro de julho respetivamente. Envolveram crianças e famílias que viveram e partilharam 

intensamente estes momentos. Esta atividade foi positiva e importante para crianças, famílias e 

equipa. O horário tardio da festa no jardim-de-infância de Sampaio foi o ponto fraco referido na 
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avaliação, tendo sido proposto que em iniciativas futuras a atividade seja realizada no período da 

manhã. 

3.2.6.2.  1.º CICLO 

Ao longo do ano, foi realizada quer a análise/reflexão dos resultados escolares e do trabalho 

estatístico, quer a discussão/articulação das estratégias de melhoria implementadas pelos 

Conselhos de Ano, tendo como objetivo o sucesso escolar dos alunos. Registam-se algumas das 

conclusões e constrangimentos:  

 o 2º ano regista maior insucesso pois, legalmente, não pode haver retenção no final do 1º, 

transitando alunos para o 2º sem adquirirem as competências essenciais do 1º. O 2º ano de 

escolaridade atingiu 80,5% de sucesso ficando abaixo da meta a atingir (94,7%). 

 no 4º ano, os resultados obtidos nas PF de Português e Matemática apresentam uma média 

positiva, embora se mantenham inferiores à média nacional e às médias obtidas no ano anterior 

(quando o peso percentual da PF era inferior). A discrepância entre os resultados das PF e os da 

frequência podem justificar-se com o peso atribuído à avaliação formativa dos alunos para 

efeitos de frequência. O 4º ano de escolaridade atingiu 91,3 % de sucesso ficando abaixo da 

meta a atingir (98,2%). 

 no 3º ano também se verificaram discrepâncias entre os resultados da Prova Global e os da 

frequência. Considerou-se desajustada a complexidade da PG de Matemática, bem como os 

critérios específicos de classificação, sugerindo-se que seja o próprio Conselho de Ano a elaborar 

as PG e respetivos critérios, harmonizando de forma mais razoável o grau de dificuldade e 

exigência com a maturidade e nível de desenvolvimento intelectual dos alunos. O 3º ano de 

escolaridade atingiu 91,7% de sucesso, ficando abaixo da meta a atingir (99,7%). 

 obrigatoriedade dos alunos com necessidades educativas especiais cumprirem as metas em 

igualdade de circunstâncias com os outros colegas;  

 dificuldades na capacidade de raciocínio abstrato devido a falta de experiências vivenciais e 

desajuste entre o que é exigido pelo programa e metas curriculares de matemática e o estágio 

de desenvolvimento da inteligência dos alunos deste nível de escolaridade;  

 existência de algumas turmas plurianuais e elevado nº de alunos por turma; 

 supressão frequente do horário de apoio educativo em função da substituição de docentes em 

situação de falta.  

Do trabalho colaborativo realizado resultou a partilha de informação e melhor articulação de 

esforços entre todo o 1º ciclo e com a Educação Pré-escolar. Destacam-se as seguintes situações: 

reunião para passagem de casos com a presença de representantes das instituições privadas e das 

IPSS’s do concelho; Regimento de Departamento; Critérios de Avaliação/1º Ciclo; “oficinas de 

partilha de saberes/experiências; “Perfil da Criança/EPE”.  
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A disciplina na plataforma moodle foi reestruturada e dinamizada tendo em conta a nova 

realidade (inclusão da Educação Pré-escolar), lamentando-se o período de interrupção provocado 

pela inexistência de ligação à net na EB de Sampaio. 

Tendo como referência o sucesso escolar dos alunos e o seu desenvolvimento integral e o 

envolvimento e responsabilização dos pais/EE pela vida escolar dos seus educandos, organizaram-

se onze atividades no âmbito deste Departamento. Todas se concretizaram com sucesso, com a 

participação empenhada de todos os dinamizadores, colaboradores e público alvo. Procurámos, 

partindo da realidade e do contexto específico de cada Escola/turma/grupo, fomentar estratégias 

de aprendizagem diversificadas, enriquecer experiências, estimular a participação ativa, 

responsável e crítica das crianças/alunos e demais intervenientes, promover modos de vida 

saudável, uma forte consciência ecológica, o trabalho de grupo e uma cidadania responsável. A 

utilização de grelhas de avaliação das atividades serve o objetivo de desenvolver capacidades de 

análise, reflexão crítica sobre o trabalho desenvolvido e incrementa a autorregulação de 

procedimentos e comportamentos. A interdisciplinaridade esteve presente em todas as atividades, 

que também se constituíram como veículos de promoção da divulgação das práticas 

desenvolvidas e de ligação ao meio, favorecendo a melhoria das atitudes/comportamentos dos 

alunos, bem como das suas aprendizagens.    

    

3.2.7. Línguas Estrangeiras 

 

Atividades 

Grupos Disciplinares Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Inglês 2º Ciclo 3 3 0 100% 0 3 

Inglês 4 3 1 75% 0 3 

Francês 5 4 1 80% 3 7 

Espanhol 9 7 2 78% 0 7 

       

       

  Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Línguas 21 17 4 81% 3 20 
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3.2.7.1. ESPANHOL 

 

O grupo disciplinar considera que os resultados alcançados neste ano letivo pelos alunos na 

disciplina de Espanhol foram positivo, uma vez que obtiveram entre oitenta a cem por cento de 

sucesso. Há que realçar que nas turmas do ensino básico, nomeadamente do 7º e 8º anos, se 

verificou uma evolução no sucesso alcançado, ao longo do ano letivo. No entanto, no que diz 

respeito às metas definidas no PAA, apesar de não haver ainda metas definidas especificamente 

para a disciplina de espanhol no ensino básico, estas terão sido alcançadas no 8º ano, uma vez 

que se verificou uma taxa de sucesso de 89,5% e a média geral é de 86,7%. Já no 7º ano, onde se 

verificou uma taxa de sucesso de 84,8% esta encontra-se um pouco abaixo da média geral do 

referido ano, 93,4%, mas semelhante a disciplinas afins. Quanto à formação geral do 10º e 11º anos 

a média é de 100% de sucesso, superando a média dos últimos cinco anos de 99,4% e alcançando 

as metas definidas no PAA de 100%. Relativamente ao 10º e 11º anos de formação específica, a 

média foi de 93,3% neste ano letivo, ou seja, inferior à média dos anos anteriores. Apesar do grupo 

reforçar que considera os resultados positivos, constata que as metas definidas pelo PAA não foram 

alcançadas, metas estas que estão definidas para 100% de sucesso, o que desde logo é muito difícil 

de alcançar. 

No que concerne ao trabalho colaborativo entre pares este foi desenvolvido nas reuniões semanais 

previstas para o efeito, observando, analisando, ponderando e concretizando trabalho/atividades 

inerentes ao grupo e as especificidades de cada turma. Do mesmo modo, procedeu-se à 

articulação entre níveis de trabalho, de modo a manter a equidade entre as turmas e promover 

uma aprendizagem significativa.   

Relativamente à utilização da plataforma multimédia moodle foi criada uma página própria do 

grupo disciplinar, que contém toda a documentação do mesmo, nomeadamente as planificações, 

os critérios de avaliação da disciplina, os momentos formais de avaliação (testes contendo as 

competências a avaliar), as reflexões relativas aos resultados alcançados em cada período letivo, 

as atas das reuniões de grupo. 
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As atividades desenvolvidas pelo grupo de espanhol visaram promover o sucesso educativo nas 

suas diversas vertentes, sensibilizando os alunos para diversas manifestações culturais e artísticas. Por 

outro lado, procurou aprofundar o conhecimento dos aspetos socioculturais dos povos de 

expressão espanhola através do confronto com a sua própria realidade. 

 Neste processo promoveu-se o incentivo da pesquisa, da autonomia e da colaboração/partilha 

entre os alunos, além de ornamentar a escola para uma projeção à comunidade escolar. Nesse 

sentido, o grupo considera que os objetivos foram alcançados pelas respostas positivas dadas, tanto 

pelos que realizaram, como pelos que apreciaram o trabalho efetuado e exposto. De referir que 

todas as atividades foram expostas à comunidade educativa, numa primeira fase em espaços 

físicos da escola e, numa segunda fase, através dos suportes multimédia disponíveis na escola, 

designadamente o jornal “Lookaes”. 

No que diz respeito ao último ponto da ordem de trabalhos, importa referir que os professores do 

grupo disciplinar acima referido optaram pelo uso do e-mail institucional como forma de 

comunicação com os alunos, uma vez que os alunos não aderiram à plataforma multimédia 

moodle. 

 

3.2.7.2. FRANCÊS 

 

Relativamente aos resultados obtidos, registam-se metas de sucesso de 88,3,% (7ºano), 86,2,% 

(8ºano) e 90,2% (9ºano), no final deste ano letivo para a disciplina de Francês. A meta geral de 

escola foi atingida apenas para o 9º ano, embora as restantes não se encontrem muito aquém. A 

evolução foi positiva se considerarmos as taxas de sucesso do primeiro período e a diminuição do 

nível de insucesso é fruto das estratégias implementadas. As turmas onde o sucesso é mais reduzido 

consistem  em turmas de tipologia Fénix, com alunos com dificuldades de aprendizagem ou turmas 

que evidenciaram uma maior resistência em adotar métodos de trabalho continuado. Contudo, o 

balanço final é positivo. 

O apelo constante às boas práticas de trabalho, à efetiva mudança de atitude e consequente 

concentração e participação de forma ativa e ponderada nas tarefas da aula, a par da revisão 

das matérias em casa, exercitando a aquisição do vocabulário, foram frutuosos nos resultados 

escolares alcançados.  

A maioria das Ações/Medidas previstas foram concretizadas, do mesmo modo foram preparadas 

e organizadas as atividades definidas no PAA. Além da comemoração de dias festivos com Cartes 

de voeux/Le noël e Des mots d'amour/S.Valentin, foi comemorado o Poisson d’avril, dada a 

importância da integração de aspetos culturais quando se estuda uma língua estrangeira. A Dictée, 

atividade culturalmente importante na língua francesa foi trabalhada em turma, devendo ser 

organizada por forma a abarcar os diferentes níveis de ensino. Realizou-se a apresentação de 

monumentos franceses em língua francesa com ilustração na disciplina de Educação Visual. 

Também em parceria com Educação Visual foi selecionado um excerto da obra “Vendredi ou la 
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Vie Sauvage” que os alunos do 9ºC interpretaram e ilustraram. A ação Le Roman-Photo foi 

igualmente realizada nalgumas turmas do 9º ano. A exposição prevista não se realizou pelo número 

diminuto de trabalhos. 

Tanto as planificações e respetivas reformulações, como a avaliação diagnóstica foram 

elaboradas, em conjunto, pelo grupo disciplinar. Este trabalho colaborativo verificou-se ainda na 

elaboração do exame de francês de equivalência à frequência do 9º ano (prova escrita e oral) e 

na escolha do manual a adotar para o oitavo. O grupo disciplinar procedeu à divulgação aos 

alunos e respetivos Encarregados de Educação dos critérios de avaliação e, ao longo do ano letivo, 

a uma reflexão sobre os resultados escolares alcançados pelos alunos, divulgados aos mesmos em 

valores percentuais, apresentando e implementando estratégias conducentes a uma melhoria, que 

implicaram a realização de atividades de reforço/compensação de aprendizagens, por exemplo 

com a marcação em diversas turmas de aulas de apoio móvel acordado com as mesmas, sendo 

estas destinadas à aprendizagem, à consolidação de pré-requisitos fundamentais e ao 

esclarecimento dos conteúdos. 

No final de cada período com base nos critérios da disciplina, o grupo disciplinar realizou a auto e 

heteroavaliação. 

A plataforma moodle foi utilizada por uma das docentes, nas disciplinas Francês 9º e Francês 8ºF 

para partilhar informações, reforçar os conteúdos lecionados, indicar propostas de atividades e 

apresentar fichas formativas para os alunos da turma realizarem e consolidarem os conteúdos 

estudados. Além desta ferramenta, a rentabilização das TIC na prática letiva, como forma de 

melhorar o processo de ensino/aprendizagem foi recorrente no grupo disciplinar, dada a 

especificidade da disciplina, em que a audição de documentos autênticos é essencial e o 

visionamento de apresentações em PowerPoint e/ou animações de aspetos gramaticais e 

vocabulares, com recurso ao programa “ActivInspire” dos quadros interativos, constituíram um 

recurso indispensável à realização dos trabalhos individuais e/ou de grupo.  

 

3.2.7.3. INGLÊS (2º CICLO) 

 

Os resultados obtidos na disciplina foram considerados muito bons (91% no 5º ano e 89,8% no 6º). Os 

mesmos alcançaram e ultrapassaram as metas previstas (85,8% e 73,3% respetivamente). 

Foi no trabalho colaborativo que o Grupo de Inglês fez muitas das tarefas inerentes à prática letiva: 

no final do ano letivo passado, as planificações foram revistas, discutidos os seus pontos integrantes 

e atualizadas as competências. A plataforma moodle foi utilizada para divulgar os resultados do 

nosso trabalho. 

Já no início deste ano letivo, e em reunião de Departamento, aferiu este Grupo Disciplinar os critérios 

de avaliação, equiparando-os aos dos outros grupos do departamento, no sentido de trabalharmos 

de modo mais concertado. 
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 Ao longo do ano, foi também mediante trabalho colaborativo que o Grupo disciplinar fez um 

balanço regular dos conteúdos programáticos lecionados e de acordo com tal balanço e aferição 

(equiparação a todas as turmas) concebeu e realizou todos os testes. Com efeito, foram aplicados 

seis testes a cada ano (dois por período); no caso do sexto ano, os referidos testes tiveram ainda 

uma versão destinada aos alunos com necessidades educativas especiais, com itens adaptados, 

para além de cotações e critérios de correção diferentes. Deste modo e graças a este trabalho 

concertado, temos a certeza de que os resultados revelados na nossa disciplina, refletem uma 

aferição completa, pelo que podemos afirmar que todas as turmas trabalharam os mesmos 

conteúdos e foram testadas mediante instrumentos e pesos iguais, com mesmo grau de dificuldade 

e exigência.   

Para além de divulgar os trabalhos concebidos, serviu também a plataforma moodle para 

esclarecer dúvidas e manter-nos atualizados, através dos seus fóruns. 

As três atividades escolhidas pelo Grupo - Dia das Bruxas (Hallowe’en), Dia dos Namorados e as 

Comemorações de Natal - foram concebidas em reuniões de trabalho colaborativo. As mesmas 

ganharam já ao longo de vários anos, uma tradição na Escola Básica do Castelo. 

Como era de esperar, também este ano as três atividades contaram com a recetividade dos 

alunos. O caráter lúdico de que o Dia das Bruxas e o Dia dos Namorados se reveste e os ícones 

àqueles associados são elementos vitais para captar o interesse dos alunos deste escalão etário (9 

aos 11 anos).  

As iniciativas do Dia das Bruxas e Dia dos Namorados não exigiram grandes recursos materiais à 

Escola, pois foram os próprios alunos a elaborar os trabalhos com material que eles próprios 

adquiriram. 

O balanço que fazemos de todo o trabalho desenvolvido é muito positivo, tanto pelos resultados 

das avaliações, como pela qualidade dos materiais concebidos (testes, fichas) como ainda pela 

resposta que os alunos deram: a sua dedicação, entusiasmo e adesão foram mais uma vez prova 

de que vale a pena desenvolver este tipo de trabalho.  

 

3.2.7.4. INGLÊS (3º CICLO E SECUNDÁRIO) 

 

Todos os docentes do grupo disciplinar trabalharam em equipa e se esforçaram por melhorar os 

resultados escolares através de estratégias adequadas e previamente delineadas. Contudo, estas 

nem sempre surtiram o efeito desejado, devido sobretudo às profundas lacunas evidenciadas por 

muitos alunos juntamente com a falta de vontade para as superar. De facto, os professores deste 

grupo disciplinar tentaram sempre conciliar os seus horários com a disponibilidade dos alunos, de 

forma a que estes pudessem usufruir de aulas de apoio. Infelizmente, um significativo número de 

alunos com muitas dificuldades não compareceram às referidas aulas de apoio. Esta situação 

verificou-se sobretudo a nível do 3º ciclo, já que os resultados obtidos no ensino secundário podem 
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ser considerados bastante satisfatórios, não se registando insucesso significativo. A nível do 3º ciclo, 

os problemas disciplinares agravaram em muitos casos os cenários de insucesso.  

 No que concerne às metas definidas para a disciplina de inglês, estas não foram atingidas em todos 

os anos de escolaridade, no caso do Ensino Básico. Assim, no 7º ano, a meta prevista era de 86,1%, 

tendo sido obtida uma taxa de sucesso de 84,6%, o que, de qualquer forma, representa uma 

evolução positiva relativamente ao 1º período. O 8º ano é aquele em que a décalage entre a meta 

(85,6%) e o sucesso obtido (75%) é maior. Contudo, de novo se registou uma subida progressiva na 

taxa de sucesso, ao longo dos três períodos. Quanto ao 9º ano, existe uma correspondência total 

entre a meta estipulada e o resultado final (75,3%). 

Os resultados menos favoráveis ficaram a dever-se à conjugação de vários fatores, nomeadamente 

à falta de pré-requisitos e também em larga medida a problemas de cariz disciplinar. Os professores 

que lecionaram estes anos disciplinares trabalharam em equipa e também com os alunos, 

nomeadamente a nível de aulas de apoio, no sentido de melhorar os resultados. Todavia, muitas 

vezes os alunos com mais dificuldades não compareciam regularmente às aulas de apoio, não 

realizavam os trabalhos de casa e não melhoraram a sua postura em sala de aula. 

 Relativamente ao Ensino Secundário, as metas foram ultrapassadas em ambos os anos de 

escolaridade: assim, no 10º ano (meta – 82,4%), o sucesso situou-se nos 88,6%, o mais elevado por 

comparação com os últimos cinco anos; quanto ao 11º ano, a meta de 91,3% foi também 

ultrapassada – 94,9%, também a mais elevada por comparação com o referido período de tempo. 

 Também neste nível de ensino o trabalho colaborativo e a partilha de materiais foi uma contante, 

para além da elaboração conjunta dos testes sumativos e respetiva aferição de critérios de 

correção. 

O grupo de inglês sempre se caracterizou pelo trabalho colaborativo e este ano letivo não foi 

exceção. Para além das atividades inicialmente desenvolvidas, os professores trabalharam em 

equipa, partilhando materiais, elaborando os instrumentos de avaliação em conjunto, bem como 

procedendo à respetiva aferição de critérios de correção e de avaliação. No final de cada período 

procedeu-se a uma reflexão conjunta sobre os resultados, no sentido de concertar estratégias 

conducentes a uma melhoria dos mesmos. 

É inegável que um dos pontos fracos da maioria dos professores deste grupo disciplinar se prende 

com a utilização das TIC em geral e da plataforma moodle em particular, cuja utilidade não 

conseguimos vislumbrar.  

As atividades definidas no PAA foram concretizadas, nomeadamente aquelas no âmbito da 

componente sócio- cultural de aprendizagem de uma língua estrangeira, como o Halloween ou o 

Valentine’s Day. A ida ao teatro em horário pós-letivo, que abrangeu todas as turmas de 11º ano, 

foi do inteiro agrado dos alunos e dos professores acompanhantes. Contudo, há que referir que 

atualmente os professores deste grupo disciplinar dinamizam e se envolvem em muito menos 

atividades do que há uns anos atrás, devido à sobrecarga que pesa sobre a classe docente, 

nomeadamente a burocracia digital, e também à desmotivação, fruto deste e de outros fatores. 
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Refira-se ainda o envolvimento das professoras Ondina Maldonado e Gabriela Gonçalves no 

projeto Comenius, que permitiu a alguns alunos de inglês uma experiência enriquecedora e a 

melhoria dos seus skills a nível da língua inglesa. 

 

3.2.8. Matemática 

Atividades 

Grupos Disciplinares Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Matemática 2º e 3º ciclo 2 2 0 100% 0 2 

Secundário 0 0 0 #DIV/0! 0 0 

       

  Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Matemática 2 2 0 100% 0 2 

 

3.2.8.1. 2º CICLO E 3º CICLO 

 

Nos 5º, 6º, 7º e 8º anos os resultados escolares ficaram aquém do desejado. Nos 5º, 7º e 8º anos as 

avaliações da frequência no 3º período, apresentam taxas de sucesso superior ao sucesso nas 

provas globais finais. 

No 6º ano a taxa de sucesso na avaliação interna é, também, superior ao resultado da prova final 

nacional e a média do agrupamento é inferior à média nacional. 

Os alunos que apresentam mais dificuldades, para além de não se empenharem o suficiente, não 

se concentram nas aulas e não têm hábitos de estudo. A constituição de turmas com a inclusão de 

grupos significativos destes alunos, condiciona fortemente o trabalho ao longo do ano.  

 As tentativas de rever e repor conhecimentos básicos anteriores não resolvem os problemas de 

todos os alunos, ainda que os mais aplicados vão evoluindo lentamente, conseguindo melhorar os 

seus resultados. 

Nas turmas com melhor desempenho a atitude dos alunos é de maior responsabilidade e interesse, 

nomeadamente na resolução das atividades e na realização de trabalhos de casa, observando-se 

um efeito de contágio na modelação e evolução de atitudes. 

A colaboração entre professores ao longo do ano foi organizada em função das necessidades. 

Todas as semanas se reuniam professores por ano de escolaridade para elaboração de materiais 

(fichas de trabalhos, de avaliação, etc.), para breves balanços de atividades em aula (materiais e 

conteúdos abordados) e planificação de atividades a curto prazo. Realizaram-se, ainda, sessões 

para divulgação e reflexão sobre as novas metas de aprendizagem. 

A plataforma moodle foi utilizada para partilha de informação e de materiais. A disciplina do grupo 

230 foi aberta a 8 de Outubro. 

No Campeonato de Jogos Matemáticos participaram 70% dos alunos da Escola Básica do Castelo, 

pois na maioria das turmas foram apresentados os Jogos do Campeonato Nacional e realizados 
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torneios para apuramento dos campeões de turma, que foram às finais de escola. Nas finais de 

escola foram apurados os representantes da escola para cada jogo e estes alunos participaram na 

final nacional. Esta atividade foi, uma vez mais, muito participada observando-se um nível de 

interesse elevado. No Torneio do 24 participaram 40% dos alunos da Escola Básica do Castelo. Na 

maioria das turmas foi treinado o Jogo do 24, mas os torneios para apuramento dos campeões de 

turma realizaram-se já no final do 3º período, coincidindo com provas globais e testes finais, 

inviabilizando a participação de algumas turmas. Esta atividade é muito importante por permitir a 

motivação dos alunos para o cálculo mental. 

Nesta área disciplinar não se realizaram visitas de estudo. 

 

3.2.8.2. SECUNDÁRIO 

 

3.2.9. Português 

Atividades 

Grupos Disciplinares Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Português 2º Ciclo 4 4 0 100% 0 4 

Português 3º ciclo e 
Secundário 8 5 3 63% 0 5 

       

       

  Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Português 12 9 3 75% 0 9 

 

 
 

 

3.2.9.1. 2º CICLO 

 

Globalmente, os resultados escolares alcançados na disciplina de Português foram considerados 

bons. No 2º ciclo houve uma evolução positiva, quer por comparação com os resultados dos anos 

letivos anteriores, quer na evolução registada ao longo dos três períodos do presente ano letivo. No 
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5º ano, as metas propunham alcançar os 89,3% e conseguimos alcançar os 94%. No sexto ano, 

previa-se 81,5% e alcançou-se 96,9%. 

O trabalho colaborativo concretizou-se na preparação dos diferentes materiais pedagógicos e na 

elaboração conjunta de instrumentos de avaliação. As reuniões de trabalho realizaram-se 

semanalmente. Este trabalho foi normalmente realizado por equipas de docentes que lecionaram 

os mesmos anos e níveis de escolaridade. Não obstante, é de realçar a articulação entre os vários 

ciclos de escolaridade, uma preocupação constante do departamento. 

 A plataforma moodle foi utilizada para organização de materiais, testes, fóruns com anúncios das 

atividades que se realizaram e registo fotográfico das mesmas. 

As atividades e visitas de estudo realizadas pelo departamento contaram com uma elevada 

participação dos alunos e da comunidade em geral e o balanço é bastante positivo.  

 

3.2.9.2. 3º CICLO E SECUNDÁRIO 

 

Globalmente, os resultados escolares alcançados na disciplina de Português foram considerados 

bons. No 3º ciclo houve uma evolução positiva, quer por comparação com os resultados dos anos 

letivos anteriores, quer na evolução registada ao longo dos três períodos do presente ano letivo. No 

7º e no 9º anos a percentagem de sucesso na disciplina superou as metas definidas pela escola, 

respetivamente em 1,2 e 3,6 pontos. Apenas no 8º ano meta não foi atingida.  

No ensino secundário regista-se, no 10º ano, o melhor resultado dos últimos cinco anos. A meta 

definida era 84,3%, tendo sido alcançada uma taxa de sucesso de 90,5%. 

Quanto ao 11º e ao 12º anos, verificou-se uma descida relativamente às médias de anos anteriores. 

No entanto, embora as metas definidas não tenham sido alcançadas, a progressão registada nas 

turmas ao longo dos períodos foi considerável, o que decorre do êxito das estratégias 

implementadas. Nos cursos profissionais, as taxas de sucesso são elevadas.  

O trabalho colaborativo também foi considerado bom, concretizando-se na preparação dos 

diferentes materiais pedagógicos e na elaboração conjunta de instrumentos de avaliação. Este 

trabalho é normalmente realizado por equipas de docentes que lecionam os mesmos anos e níveis 

de escolaridade. Não obstante, é de realçar a articulação entre os vários ciclos de escolaridade, 

uma preocupação constante do departamento. 

 Apesar do bom trabalho realizado, o grupo lamenta a excessiva carga burocrática do trabalho 

docente, que se vem acentuando. Esta situação deixa pouco espaço para a criação de momentos 

de reflexão conjunta (que vá além da recorrente análise de resultados), para o questionamento e 

a partilha de experiências e de saberes que contribuam para o sucesso dos alunos, para o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes e o desenvolvimento organizacional.  
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A plataforma moodle foi utilizada para a criação do e-dossier de departamento, que se mantém 

sempre atualizado. A utilização da plataforma foi-se generalizando ao longo do ano letivo, embora 

alguns docentes ainda a considerem pouco intuitiva e pouco motivadora. 

As atividades e visitas de estudo realizadas contaram com uma elevada participação dos alunos e 

da comunidade em geral e o balanço é bastante positivo.  

 

 

3.3. Estruturas de Coordenação Educativa 

3.3.1. Coordenadores de Estabelecimento 

Atividades 

Grupos Disciplinares Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Escola Básica do Castelo 4 4 0 100% 2 6 

EB1/JI Zambujal 15 13 2 87% 2 15 

EB1/JI Cotovia 12 12 0 100% 2 14 

EB1/JI Sampaio 12 12 0 100% 1 13 

       

       

  Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Coordenadores de Estabelecimento 43 41 2 95% 7 48 

 
 

 
 

3.3.1.1. ESCOLA BÁSICA DO CASTELO 

 

Entre as atividades propostas para este ano destacam-se como pontos fortes: a comemoração do 

dia de “aniversário” da escola com um bolo de aniversário em que estiveram presentes os 

professores e assistentes que inauguraram a escola; a realização na BE da exposição comemorativa 

dos 25 anos da escola; o projeto Porta-chaves com formas de peixes construídos pelos alunos na 

disciplina de ET para as chaves das salas de aulas; intervenção célere de alguns diretores de turma 

em relação às chamadas de atenção para a preservação e respeito pelos diversos espaços 

escolares; os avisos nas salas de aula foram pouco a pouco sendo respeitados no que diz respeito 

ao não riscar as mesas e as paredes das salas. 
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No entanto também consideramos que houve pontos fracos, tais como: alguns alunos, os mais 

velhos, continuarem a não respeitar as constantes chamadas de atenção por parte dos adultos da 

escola dando um péssimo exemplo aos mais novos; a pouca adesão dos professores às atividades; 

as poucas verbas que são atribuídas à Escola, faz com que não tenha sido possível realizar as 

atividades de outro modo. 

As atividades de sensibilização tinham como objetivo melhorar o ambiente na escola, contribuir 

para a melhoria do espaço físico da escola utilizando e rentabilizando os recursos existentes. Foram 

colocados em sala de aula e nas entradas dos pavilhões avisos com chamadas de atenção para 

a preservação e respeito pelos diversos espaços escolares e, por diversas vezes foi pedido aos 

professores e em especial aos DT que em Formação Cívica trabalhassem esta temática. Em vários 

momentos do ano letivo foi feito um balanço destas pequenas intervenções e transmitido aos DT 

para que estes transmitissem aos alunos. Penso que de alguma forma, em algumas turmas houve 

alteração ao nível dos comportamentos. É necessário continuar estas atividades de sensibilização 

para que possamos melhorar o ambiente escolar. 

Em relação à comemoração dos 25 anos, de dias ou épocas festivas e da festa de encerramento, 

foram feitas atividades de modo a celebrar estes dias. Falta ainda realizar o almoço/jantar dos 25 

anos da escola, mas está previsto entre os dias 15 e 17 de Julho. Vários professores colaboraram nas 

atividades que foram realizadas, no entanto, é necessário logo no início do ano lançar as propostas 

aos grupos disciplinares de modo que eles possam colaborar nas atividades propostas pelo 

coordenador do estabelecimento/Direção do Agrupamento. 

Tendo em conta o elevado grau de concretização das ações previstas e as realizadas, considera-

se o balanço das atividades positivo. 

 

3.3.1.2. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DO ZAMBUJAL 

 

As ações realizadas revelaram-se interessantes do ponto de vista pedagógico, contribuindo para a 

aquisição e exploração de conteúdos previamente trabalhados em contexto de sala de aula. 

Verificou-se um grau de empenho muito satisfatório por parte dos alunos. Foi também notório o 

envolvimento dos Encarregados de Educação nas atividades e parcerias propostas. 

Valorizou-se a mobilização de saberes diversificados, a construção do espírito crítico e criativo, 

simultaneamente participativo e de interajuda. As atividades revestiram-se de um caráter 

colaborativo e integrado, dado que reforçaram a partilha e a interdisciplinaridade, pretendendo 

desta forma ser um incentivo à participação de todos os intervenientes da comunidade educativa.  

No decorrer das diversas atividades, teve-se em linha de conta o desenvolvimento e a criação das 

melhores condições para o desenvolvimento intelectual e social tão indispensável nesta faixa 

etária, assim como a afetividade numa perspetiva solidária e inclusiva. 
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Pretendeu-se ainda a regulação das aprendizagens, a diminuição de problemas de 

comportamento, promovendo o bem estar de toda a comunidade escolar através do respeito, da 

partilha e da interajuda entre os alunos, professores, auxiliares e famílias. 

Como pontos fracos, destaca-se a existência de apenas um computador em sala de aula, o que 

condicionou algumas atividades. Salienta-se ainda a não comparência às atividades previamente 

marcadas, por parte da Proteção Civil, sem qualquer aviso. 

No futuro, seria fundamental a aquisição de mais obras literárias para esta escola. 

 

3.3.1.3. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DA COTOVIA 

 

As atividades realizadas ao longo do ano, tiveram como objetivo principal, a valorização dos alunos 

na comunidade educativa onde estão inseridos, tendo estas sido todas cumpridas e com sucesso. 

Como aspeto positivo salientamos a colaboração dos encarregados de educação, pais e 

familiares. Estes envolveram-se de forma ativa e positiva, sempre que solicitados. 

Como ponto fraco, salientamos a falta de acústica do polivalente, onde se desenvolveram as 

atividades em grande grupo. Devido à sua proximidade com a cozinha, acentua-se a fraca 

qualidade de som. 

Para o próximo ano, deverá ter-se em conta a marcação dos simulacros, para não coincidirem 

com períodos de avaliação e preparação dos mesmos. 

 

3.3.1.4. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DE SAMPAIO 

 

Todas as atividades previstas foram realizadas. A única atividade que ficou incompleta foi a do fio 

de histórias por falta de tempo, sendo que a mesma irá ser retomada no próximo ano letivo. 

Consideramos como pontos fortes a colaboração dos pais/encarregados de educação na 

elaboração de enfeites natalícios, que contribuíram para o embelezamento dos espaços escolares. 

Colaboraram ainda na realização dos fatos de Carnaval para o desfile revelando muita 

criatividade e empenho. 

Como pontos fracos será importante referir que no dia da alimentação as professoras sentiram 

limitações na concretização da atividade prevista (salada de frutas) por falta de condições 

físicas/materiais (inexistência de utensílios, falta de lava-loiça, refeitório que não comporta a 

permanência de todos os alunos). No entanto, esta atividade foi realizada com sucesso. 

O mesmo se verificou no lanche convívio do encerramento do ano letivo. 

Na atividade do Natal, dadas as condições físicas da escola (falta de espaços interiores que 

comportem pais e alunos) não foi possível contar com a presença dos encarregados de educação. 
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Uma vez que os pontos fracos detetados incidem sobretudo no conseguir reunir todos os alunos da 

escola na realização de determinadas atividades nos espaços físicos existentes, tentaremos, sempre 

que as condições climatéricas permitirem, utilizar os espaços exteriores. 

3.3.2. Coordenação de Diretores de Turma 

Atividades 

Grupos Disciplinares Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

2º e 3º ciclos 5 5 0 100% 0 5 

Secundário 3 3 0 100% 0 3 

Profissionais 7 7 0 100% 0 7 

Cursos Noturnos 12 12 0 100% 0 12 

       

       

  Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Coordenadores de DTs 27 27 0 100% 0 27 

 

 
 

 

3.3.2.1. 2º E 3 CICLOS 

 

Considera-se que as ações previstas foram desenvolvidas de forma positiva. Realizaram-se as 

reuniões presenciais previstas para o arranque do ano letivo e preparação dos conselhos de turma 

de avaliação e reuniões dos Diretores de Turma com os Encarregados de Educação, previamente 

planificadas em colaboração com os colegas coordenadores do ensino secundário e profissional. 

Para além das reuniões presenciais, todas as orientações pontuais, necessárias às funções dos 

Diretores de Turma, quer com os alunos quer com os Encarregados de Educação, foram 

dinamizadas através da disciplina de Coordenação de Diretores de Turma na plataforma moodle, 

que os Diretores de Turma, globalmente consultaram com a necessária regularidade. Pode 

considerar-se que a utilização da plataforma moodle, quer na disciplina de CDT quer nos Conselhos 

de Turma, foi melhorando, tornando-se mais efetiva ao longo do ano, embora alguns dos objetivos 

que se pretendiam alcançar, tais como uma maior interação, planificação/articulação curricular e 

partilha através da mesma, apenas registou uma pequena melhoria, uma vez que apenas se 

0

2

4

6

8

10

12

2º e 3º ciclos Secundário Profissionais Cursos Noturnos

5

3

7

12

5

3

7

12

0 0 0 00 0 0 0

Previstas

Real. Prev.

Não Realizadas

Extra-Plano



 
105 

verificou em poucos Conselhos de Turma. Na disponibilização da documentação/informação 

necessária pelo Diretor de Turma, registou-se maior evolução ao longo do ano. Na disciplina de 

CDT, houve mais situações de partilha, como pretendido, mas é ainda necessário trabalhar mais 

este aspeto. 

No que respeita à consecução de ações que previam a articulação com o projeto EPIS, e 

Orientação Vocacional, realizaram-se as reuniões e os contactos necessários para a articulação 

com os Diretores de Turma, que desenvolveram o seu trabalho de forma mais autónoma.  

Os Conselhos de Turma foram mobilizados para a implementação de estratégias conducentes ao 

sucesso dos alunos, através da aferição conjunta da gestão de comportamentos, propostas de 

apoio, tutorias, planos de acompanhamento pedagógico e outras estratégias de recuperação nas 

diferentes disciplinas, adequação dos Planos de Trabalho de Turma às turmas e suas necessidades, 

bem como na interação necessária com pais e Encarregados de Educação. 

Sentiu-se ainda alguns constrangimentos no que respeita à uniformização de procedimentos nas 

duas Escolas do Agrupamento no que respeita ao ensino básico, embora muitos aspetos tenham já 

sido ultrapassados, devido em parte à colaboração entre os diferentes coordenadores de diretores 

de turma. Os Diretores de Turma também colaboraram com a coordenadora, expondo as suas 

dificuldades e sugestões tendo em conta uma nova realidade que é o Agrupamento de Escolas, 

tendo em vista, por certo a melhoria das práticas, procedimentos e sucesso dos nossos alunos. 

 

3.3.2.2. ENSINO SECUNDÁRIO (CCH) 

 

A Coordenação dos Diretores de Turma e todas as tarefas a ela associadas implicou uma análise 

prévia da legislação em vigor e das alterações que surgiram, assim como uma reformulação da 

documentação existente. Muitas vezes essa análise foi realizada em conjunto com as colegas 

coordenadoras dos diretores de turma dos cursos profissionais dos diretores de turma de 2º e 3º ciclo. 

Existiu ainda uma colaboração com a Direção, para a discussão das orientações necessárias ao 

bom desempenho dos Diretores de Turma, para a elaboração de propostas presentes a Conselho 

Pedagógico, onde estive sempre presente.  

A articulação entre os vários coordenadores permitiu a elaboração de documentos de trabalho e 

implementação conjunta de procedimentos tendo em vista a uniformização do trabalho.  

A utilização da plataforma moodle como canal de comunicação entre os diretores de turma e o 

coordenador foi um dos meios adotados. Manteve-se a página no moodle sempre atualizada com 

todas as informações apresentadas e pertinentes para o bom funcionamento das funções de 

direção de turma. O mail institucional também foi um recurso muito utilizado para que toda a 

informação chega-se de forma célere e editável a todos os diretores de turma. 

Cada diretor de turma tinha ainda uma área dedicada à sua própria turma com a informação 

relevante relativa à ação de diretor de turma, também como forma de comunicação do conselho 

http://moodle.aesampaio.pt/course/view.php?id=101
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de turma, alunos e encarregados de educação. Uma mais-valia desta plataforma é de estar 

sempre disponível toda a informação sem restrições físicas ou de horários. 

Existiu uma participação ativa no âmbito do Conselho Pedagógico (CP), apresentando propostas 

conjuntas e outras decorrentes das decisões do plenário do CDT. 

Em coordenação com as colegas coordenadoras dos Diretores de Turma houve a preocupação 

de, em tempo útil, informar e manter atualizados os colegas DTs das alterações legislativas e 

normativas (legislação geral, legislação específica, informação de exames, etc.) e de outras 

informações pertinentes. 

Foi prestado apoio aos DTs através da existência de documentos, notícias referente à sua ação, 

fichas de trabalho, documentos orientadores para os conselhos de turma e outros, bem como o 

necessário apoio individual quando solicitado no âmbito da coordenação. 

Este apoio foi realizado presencialmente, e sempre que não era possível presencialmente, via e-

mail ou via moodle. 

Por estes meios os Diretores de Turma foram apoiados na resolução de problemas pontuais 

relacionados com a avaliação e assiduidade dos alunos, procedimentos e tarefas administrativas 

inerentes ao cargo que desempenham e no contacto com Encarregados de Educação, prazos e 

tarefas a cumprir. Os Diretores de Turma tiveram sempre à sua disposição os documentos 

necessários ao exercício das suas funções, e os mesmos foram sempre atualizados em função de 

alterações na legislação ou de orientações emanadas do Conselho Pedagógico, ou mesmo da 

Direção.  

Efetuaram-se reuniões entre os coordenadores dos diretores de turma do ensino básico, dos Cursos 

de Ensino Profissional, coordenador dos Cursos Científico-Humanísticos e a presença do diretor de 

agrupamento. Nestas reuniões foi possível a elaboração de documentos de trabalho e 

implementação conjunta de procedimentos tendo em vista a uniformização do trabalho. Tiveram 

lugar quatro reuniões do CDT, uma preparatória do início do ano letivo e outras três dedicadas aos 

conselhos de turma de avaliação. 

Os Conselhos de Turma foram mobilizados para a implementação de estratégias conducentes ao 

sucesso dos alunos, através da aferição conjunta da gestão de comportamentos, propostas de 

apoio, tutorias, planos de acompanhamento pedagógico e outras estratégias de recuperação nas 

diferentes disciplinas, adequação dos PTT às turmas e suas necessidades, bem como na interação 

necessária com pais e Encarregados de Educação. Na generalidade, os Diretores de Turma 

cumpriram as demais orientações que foram dadas e corrigiram-nas quando necessário. De 

qualquer forma, a utilização da Plataforma na coordenação é uma mais-valia, no sentido de não 

se perder informação e de evitar um maior número de reuniões formais, uma vez que por este meio 

é possível apresentar sugestões, pedir esclarecimentos, colocar dúvidas e partilhar ideias, práticas 

e informação. 

A construção do PTT baseia-se numa articulação ao nível do conselho de turma (CT) na elaboração 

de uma matriz de atuação por turma (diagnóstico e caraterização da turma, ações concertadas, 
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estratégias comuns, projeto de educação sexual, etc.). Porém, apesar de se estabelecer um 

modelo de escola, existiram dificuldades evidenciadas pelos diretores de turma na sua construção.  

Ao nível do Projeto de Educação Sexual (PES) à luz das orientações, existiram atividades transversais 

nos diversos anos do ensino secundário. Porém estas atividades poderiam estar inicialmente 

previstas para uma melhor articulação entra as diversas disciplinas. Considero de grande 

importância um período comum marcado no horário dos diretores de turma, não prejudicando o 

normal decorrer das aulas, de forma a se poder realizar outras reuniões importantes para se debater 

questões de direção de turma. No início do ano letivo, face à adaptação de novos diretores de 

turma e manutenção dos procedimentos a realizar por parte dos diretores de turma, nota-se a 

necessidade de uma formação na área do funcionamento do software de gestão de alunos para 

os diretores de turma. A ação dos DT foi diversificada, de acordo com o seu nível de disponibilidade, 

empenho e questões colocadas pela direção de turma, tão diversas quanto as diferentes situações 

de contexto do grupo de turma e conselho de turma. Porém, os constrangimentos do tempo 

disponível para exercer as diferentes funções atribuídas a vários colegas levam à não 

concretização de uma série de ações comuns que poderiam enriquecer a sua função, que tão 

relevante deveria ser para o bom funcionamento da escola. 

 

3.3.2.3. CURSOS PROFISSIONAIS 

 

Durante o ano foram efetuadas diversas atividades de divulgação dos cursos profissionais em 

funcionamento na escola, quer através do jornal, exposição de trabalhos, participação de alunos 

em eventos diversos ou de forma mais direta com ações de divulgação junto de todas as turmas 

do 9ª ano da própria escola, da Escola Básica 2º e 3º ciclo Rodrigues Soromenho (ações 

desenvolvidas no âmbito da semana dos cursos e profissões e juntamente com a técnica de 

orientação vocacional-Inês Rocha) e da Escola Básica 2º e 3º ciclo de Azeitão (no âmbito da mostra 

de cursos de Azeitão). Participámos ainda no Roadshow organizado pela ANQEP denominado 

“projeta o teu futuro”, onde dinamizámos um stand com a divulgação dos nossos cursos. 

Também a palestra com o Dr. Paulo Varela do IEFP foi integrada parcialmente na semana dos cursos 

e profissões, que decorreu na semana de 12 a 16 de maio. Esta palestra realiza-se há vários anos e 

continua a ser uma mais-valia para os alunos que pretendem entrar no mercado de trabalho após 

a conclusão do seu curso profissional, uma vez que lhes são transmitidas informações atuais sobre 

programas de incentivo ao Emprego Jovem. 

Continua a existir alguma dificuldade em que sejam adotados procedimentos uniformizadores, 

embora estes sejam divulgados por correio eletrónico institucional a todos os docentes e afixados 

(na maior parte dos casos e sempre que se justifique) na sala de professores. Esta dificuldade é 

acrescida quando existe substituição de professores no decorrer do ano letivo, muito devido ao 

conhecimento tardio destas substituições por parte da coordenadora dos cursos profissionais. 
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Foram realizadas quatro reuniões do conselho de diretores de turma e de curso dos cursos 

profissionais precedidas de reuniões com a direção e restantes coordenadores do ensino básico e 

dos Cursos Científico-Humanísticos ciclo. É de salientar que a articulação de procedimentos e de 

documentos com estes coordenadores foi bastante positiva decorrendo ao longo do ano quer em 

reuniões previamente marcadas para o efeito quer de forma informal sempre que necessário.  

Está ainda prevista, para o mês de julho, uma última reunião com o conselho de diretores de turma 

e de curso dos cursos profissionais para preparação dos conselhos de Curso. É de salientar que a 

maior parte dos diretores de curso e de turma dos cursos profissionais desenvolvem as suas funções 

ou lecionam nestes cursos há vários anos o que facilita a coordenação deste conselho.  

Foram realizadas, ao longo do ano, quatro reuniões com a equipa de professores da formação em 

contexto de trabalho com o objeto de uniformizar procedimentos, partilha de dificuldades e de 

boas práticas. 

Foi utilizada, ao longo do ano, a plataforma moodle com toda a documentação relativa a 

legislação dos cursos profissionais, documentos de apoio ao diretor de turma, documentos do 

projeto da educação sexual, dos estágios e das PAP, atas das reuniões realizadas, critérios de 

avaliação, procedimentos quanto a faltas e guiões entregues. 

A plataforma foi utilizada com regularidade pelos diretores de turma e de curso mas também pelos 

professores da formação em contexto de trabalho.  

 

3.3.2.4. CURSOS NOTURNOS 

 

Como pontos fortes, destaca-se o papel das atividades integradoras, que continuam a envolver na 

sua preparação e execução, a comunidade educativa, contando ainda com a participação de 

ex-formandos e ex-formadores, contribuindo para a desejável cultura inerente ao processo de 

educação e formação de adultos. Destaca-se ainda o empenho com que a maioria dos formandos 

se entrega à realização das atividades que lhes são propostas.  

Relativamente aos estágios, todos os formandos foram avaliados muito positivamente pela 

entidade que os recebeu, tendo três dos cinco estagiários, sido convidados a ficar a trabalhar nas 

respetivas empresas. 

A utilização dos blogues, continua a ser um dos pontos fortes a assinalar, quer enquanto prática 

didática, quer pelo contributo para a economia de recursos, particularmente em fotocópias. 

O ponto mais fraco, relativo às atividades integradoras, resulta de funcionarem durante este ano 

letivo de apenas duas turmas, uma das quais em fase de conclusão do curso, com a normal 

sobrecarga inerente a um ano terminal. 

O principal aspeto a melhorar prende-se com a organização e acompanhamento dos estágios dos 

alunos, que implicou da parte da docente que a realizou, um enorme esforço em termos de 
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acompanhamento, reuniões com a entidade de estágio e as respetivas deslocações, sem qualquer 

contrapartida, designadamente em termos de horário. 

 

3.4. Outras Estruturas 

Atividades 

Estruturas Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

NFC 6 4 2 67% 0 4 

NAI 22 20 2 91% 1 21 

BE 151 126 25 83% 13 139 

Equipa PTE 12 11 1 92% 0 11 

Educação Especial - UEEA 8 8 0 100% 3 11 

       

       

  Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Outras estruturas 199 169 30 85% 17 186 

 

 
 

3.4.1. Núcleo de Formação Contínua 

 

Foi efetuado no início do ano letivo, um levantamento das áreas correspondentes às necessidades 

de formação, sobretudo ao nível do pré-escolar e do 1º ciclo. 

Realizaram-se sessões de trabalho na área do team teaching de forma a dar continuidade aos 

projetos em curso ou a iniciá-lo em novas áreas/grupos/departamento. 
 

A disciplina do NFC na plataforma moodle foi sendo atualizada com novas informações mas, a 

partir de certa altura, devido à necessidade de informar em tempo útil os destinatários das ações, 

recorreu-se mais ao e-mail. Este meio foi também utilizado nos contatos para o trabalho a 

desenvolver e com o CFOS. 
 

Decidiu-se, no início do ano, continuar a utilizar o plano existente anteriormente, uma vez que as 

áreas de formação pretendidas continuam atualizadas e não tinha saído ainda a legislação para 
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rever a área da formação. Apenas se anexaram os pedidos de formação, segundo o levantamento 

efetuado pelas estruturas do pré-escolar e do 1º ciclo. 
 

Não foram efetuadas reuniões gerais do NFC por não se ter justificado a sua realização ao longo 

do ano letivo. Privilegiaram-se reuniões ou contactos mais particulares, de acordo com as 

necessidades, para tratar de assunto mais específicos. 
 

O CFOS não convocou nenhuma reunião no represente ano letivo, no âmbito do COPA. 
 

Como pontos mais fortes temos a possibilidade do agrupamento contar com algumas ações 

acreditadas, das que estão a ser organizadas no âmbito do team teaching e de se ter iniciado 

algum trabalho do ponto de vista do agrupamento. 

Os pontos mais fracos encontram-se no facto da ligação ao CFOS se ter limitado a contactos por 

e-mail e no facto da oferta formativa continuar a não corresponder às necessidades do 

agrupamento, não sendo possível ultrapassar esse obstáculo com a oferta do agrupamento, que 

ainda está em fase de organização e que depende da disponibilidade dos possíveis formadores e 

grupos de destino. 

O principal aspeto a melhorar é a organização de um plano atualizado de formação para o 

próximo ano letivo, tendo em conta a existência do agrupamento e da legislação atualmente em 

vigor, para a área da formação de pessoal docente e não docente. 

 

3.4.2. Núcleo de Avaliação Interna 

O trabalho do NAI decorreu normalmente, procurando aperfeiçoar o que tem sido feito e integrar 

as novas escolas do agrupamento, especialmente ao nível do trabalho realizado pelos colegas que 

aí são responsáveis pelas actividades do NAI. 

Realçamos dois pontos fortes: a recolha, tratamento e divulgação de dados relativos aos resultados 

periódicos e finais; e o modo como decorreu o alargamento da metodologia às restantes escolas 

do agrupamento, designadamente o bom relacionamento estabelecido com os novos elementos 

que integraram o NAI. 

Como ponto fraco, realce-se o adiamento, mais uma vez, da criação da base de dados sobre o 

percurso dos alunos após terem deixado a nossa escola. 

Como aspectos a melhorar destaca-se a necessidade de definir tarefas específicas e aumentar a 

autonomia dos diversos grupos de trabalho. 

 

3.4.3. Coordenação do Centro de Recursos Educativos (Bibliotecas Escolares) 

Os Professores Bibliotecários do Agrupamento de Escolas de Sampaio, em colaboração com as 

várias estruturas, professores e alunos, realizaram a grande maioria das atividades previstas no Plano 

de Atividades. De um modo geral, as atividades revelaram uma grande adesão por parte do 

público-alvo e, nas avaliações realizadas pelos participantes, houve uma demonstração de 

satisfação, quer ao nível da organização, quer ao nível dos conteúdos abordados. O motivo da 
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não realização de algumas das atividades previstas prende-se com alteração das prioridades 

definidas inicialmente, com a impossibilidade de realização por parte dos parceiros de organização 

ou pelo facto de algumas delas fazerem parte do Plano de Melhoria apresentado na Rede de 

Bibliotecas Escolares para o triénio 2014-2017. Estas serão efetivadas nos anos letivos seguintes. 

As Bibliotecas Escolares tentaram, dentro da disponibilidade possível, rentabilizar os recursos e 

realizar atividades de incentivo à leitura, colaborar com os vários grupos disciplinares e com outros 

parceiros (internos e externos). Vários foram os fatores que influenciaram o trabalho ao longo do 

ano, mas importa salientar o facto de ter sido inaugurada mais uma Biblioteca no Agrupamento 

sem que existisse um reforço de Professor Bibliotecário. Para além disso, neste caso importa também 

verificar que existiram diversos problemas na conclusão da obra e, especialmente, na entrega dos 

equipamentos. Todo o processo de seleção, orçamentação, encomenda, entrega e catalogação 

do fundo documental decorreu durante este ano letivo. No caso da Escola Básica do Castelo, para 

além da Professora Bibliotecária exercer o cargo pelo primeiro ano, deparou-se com a necessidade 

prioritária de catalogar a grande maioria do fundo documental da Biblioteca. Depois de alguns 

problemas iniciais, com a atribuição de duas colegas para auxiliar este processo, foi possível 

catalogar uma grande quantidade de documentos. No próximo ano letivo este processo terá 

continuidade, esperando-se que fique concluído o mais breve possível. 

Apesar de terem existido alguns avanços, ainda existe um longo caminho a percorrer ao nível das 

atividades planificadas pelos grupos disciplinares em conjunto com a BE, tal como está definido no 

Projeto Educativo do Agrupamento. De um modo geral, continua a não existir muita iniciativa 

própria de alguns grupos, no sentido de realizar ações com recurso à documentação existente nos 

espaços do Agrupamento. Esta equipa voltará a insistir com os subcoordenadores para que sejam 

incluídas ações em parceria com a BE nas suas planificações. 

Em conjunto com a equipa PTE, tentou-se melhorar algumas lacunas ao nível dos equipamentos na 

BE da EB/JI da Cotovia, contudo, por não existir verba disponível, apenas se conseguiu recuperar 

os computadores que não estavam a funcionar, ficando a faltar a substituição dos equipamentos 

considerados obsoletos. Esta impossibilidade está dependente, também, da disponibilidade 

financeira da Câmara Municipal de Sesimbra.  

A implementação de atividades de continuidade vertical são uma prioridade desta equipa que, 

no próximo ano letivo, irá tentar realizar o Concurso de Leitura no 1º ciclo (4º ano) e no 2º ciclo. Para 

além disso, deverá manter-se o festival de poesia e tentar estendê-lo aos ciclos seguintes e 

encontrar forma de criar o cartão de leitor que poderá ser utilizado ao longo dos ciclos no 

Agrupamento. 

 

Pontos fortes 

 nº de atividades realizadas; 

 nº de participantes nas atividades; 

 catalogação de mais de 50% do fundo documental da EB do Castelo; 

 Implementação do empréstimo interbibliotecário no Agrupamento; 
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 Parcerias internas e externas que resultaram em atividades com reconhecimento de 

qualidade e com impacto positivo junto do público-alvo. 

 

Aspetos a melhorar 

 Comunicação/Divulgação das atividades realizadas pelas BE; 

 Melhor articulação entre os Professores Bibliotecários a vários níveis, nomeadamente na 

organização e preparação de atividades paralelas; 

 Trabalho colaborativo com alguns grupos disciplinares que continuam sem participar em 

atividades e sem utilizar os recursos existentes com os seus alunos; 

 

3.4.4. Equipa PTE 

Todas as atividades previstas foram concretizadas, embora atividades como diagnóstico e 

manutenção de equipamentos sejam constantes e nem sempre previsíveis. Considero assim que, 

ao longo deste ano letivo, a equipa PTE funcionou de forma bastante positiva. 

Foi efetuada a manutenção do equipamento e rede informática em todo o agrupamento com a 

maior brevidade possível, permitindo desta forma que os serviços funcionassem normalmente e sem 

causar transtornos de maior. Foram ainda feitas todas as atualizações necessárias dos programas 

da JPM Abreu. 

De salientar que o equipamento, nomeadamente computadores, das escolas da Cotovia e 

Zambujal, apresentam um défice de capacidade de processamento o que causa alguma 

incapacidade para suportar o sistema operativo Windows 7, dificultando a sua utilização quer no 

acesso à rede quer na execução de aplicações. Esta situação requer uma maior intervenção por 

parte da equipa. 

Foi feita a implementação do programa alunos em todas as escolas do 1º Ciclo do Agrupamento. 

Houve algum atraso na implementação na Escola Básica de Sampaio devido ao facto de os 

serviços de internet serem ligados tardiamente pela PT. 

Iniciou-se, neste ano letivo, a criação de um novo portal para o Agrupamento que está 

praticamente concluído e com inauguração agendada para o início do próximo ano letivo. A 

plataforma Moodle foi totalmente reconfigurada neste ano letivo, foram integradas todas as 

estruturas da escola e criadas as disciplinas necessárias para os professores e um disciplina para 

cada Conselho de Turma. Depois da mudança no servidor de alojamento, o funcionamento da 

plataforma parece ter estabilizado. 

 

Pontos fortes  

 Dinâmica da equipa PTE no apoio e resolução de problemas no Agrupamento; 

 Percentagem de equipamentos em funcionamento ao longo do ano; 

 Estabilização dos serviços GIAE na Escola Básica do Castelo; 

 Ligação da aplicação Alunos nas EB/JI do Agrupamento; 

 Implementação do novo portal do Agrupamento e estabilização da plataforma Moodle. 
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Aspetos a melhorar 

 Implementação da ligação por fibra ótica entre a Escola Secundária de Sampaio e a Escola 

Básica do Castelo para melhorar a qualidade no acesso às aplicações JPM Abreu; 

 Necessidade de rentabilizar os equipamentos do Agrupamento e/ou solicitar à CMS o 

reforço de modo a colmatar a lacuna nas EB/JI, onde os equipamentos já estão a ficar 

obsoletos, limitando o trabalho nessas escolas. 

 Procurar solucionar os atos de vandalismo no quiosque GIAE no bloco E. 

 

3.4.5. Educação Especial – UEEA (Unidade de Ensino Estruturado para alunos com perturbação 

do espectro do Autismo) 

 

O balanço global das ações realizadas é bastante positivo, salientando-se, como pontos fortes: a 

diversidade das atividades propostas aos alunos apoiados; a disponibilização de materiais, 

equipamentos e apoios terapêuticos adequados às necessidades individuais diagnosticadas; o 

recurso permanente às novas tecnologias na abordagem dos vários conteúdos inerentes às áreas 

constantes nos Currículos Específicos Individuais, no apoio ao estudo e como instrumento de 

trabalho privilegiado para os alunos; a integração, bem sucedida, dos alunos com NEE nas suas 

turmas de referência; o nível bastante satisfatório (em termos globais) de cumprimento das 

competências previstas nos CEI e a obtenção de 100% de sucesso nos alunos que seguem o plano 

curricular regular  salientando-se ainda os resultados positivos obtidos pelos alunos nas provas de 

Português e Matemática de 6º ano); a articulação eficaz com os Diretores de Turma, docentes dos 

Conselhos de Turma e Encarregados de Educação; as parcerias existentes com o CRI, CRPC e CAO 

que permitem a criação de respostas formativas e ocupacionais para a implementação dos PIT; a 

participação em várias atividades promovidas pela comunidade educativa; a divulgação à 

comunidade educativa da participação dos alunos nas várias atividades promovidas pelo 

agrupamento; o trabalho em equipa das docentes, técnicos e assistentes operacionais que 

trabalham nas unidades e que permite a concretização das atividades programadas, a reflexão , 

avaliação e reformulação da intervenção. 

Consideram-se como pontos fracos e aspetos a melhorar: o excessivo número de alunos apoiados 

nas unidades, o que dificulta a implementação do modelo de ensino estruturado; a grande 

dificuldade em proporcionar tempos de trabalho individual com os alunos apoiados; a necessidade 

de criar mais respostas formativas (oficinas, por exemplo), a fim de desenvolver mais eficazmente 

os processos de transição para a vida adulta; a necessidade de criar contextos diversos de 

aprendizagem dentro de escola, tais como oficinas de expressões, clubes de informática, oficina 

de música, etc., a fim de permitir o desenvolvimento de novas competências e/ou melhorar os 

conhecimentos já existentes; a necessidade de criação de grupos de trabalho heterogéneos, que 

envolvam docentes dos vários departamentos, com o objetivo de se definirem estratégias 

concertadas de atuação que promovam a aplicação mais adequada e efetiva de duas medidas 

educativas específicas: adequações curriculares individuais e adequações no processo de 
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avaliação; melhor/maior conhecimento sobre tecnologias de apoio, por forma a adequar e 

promover o desenvolvimento de competências nos alunos, alargando o leque de utilização e 

respetivos recursos de aprendizagem. 
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4. VISITAS DE ESTUDO E ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE TURMA 

4.1. Visitas de estudo 

4.1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. 1º CICLO 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

16 14 0 2 88% 1 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turmas Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

todas Teatro Tivoli (Lisboa) VE001    

todas Hora do conto (Biblioteca Municipal) VE002    

todas Carnaval (Sesimbra) VE003    

todas 
Piquenique na Lagoa  
(no âmbito das comemorações do dia da criança) 

VE004    

C1 Praia (Sesimbra) VE005    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

 Observações: A visita de estudo (local a designar) foi apenas realizada pelos alunos do 4ºano. 

 

 Nº % 

Nº de visitas realizadas e previstas 5 100 

Nº de visitas por realizar 0  

Outras visitas realizadas e não previstas 0  

16
14

0
2

1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Visitas
Previstas

Realizadas Substituídas Não
realizadas

Extra-Plano
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Nestas visitas de estudo participaram 822 alunos das turmas envolvidas; 59 alunos não participaram. 
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4.1.1.1. ESCOLA: BÁSICA DA COTOVIA 

 

 

 

4.1.1.2. ESCOLA: BÁSICA DE SAMPAIO 

 

 

 

0 0 0 0

3

0 0 0

4

3

2

5

3

6

8

5

Avaliação da Organização Avaliação dos Alunos Avaliação dos Professores AVALIAÇÃO GLOBAL

Avaliação da Organização da Visita

Insuf Suf Bom Muito Bom

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

Pré-escolar 
1º e 2º ano 

TIL-Teatro Infantil de Lisboa VE006    

3º ano Planetário (Lisboa) VE007    

4º ano Palácio de Queluz (Lisboa) VE008    

Pré-escolar 
1º, 2º, 3º e 4º 

ano 
Biblioteca de Sesimbra (Hora do Conto) VE009 

   

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

Todas TIL - teatro Armando Cortez (Lisboa) VE010    

Todas Hora do Conto – Biblioteca Municipal de Sesimbra VE011    

Todas Visita de estudo (local a designar) VE012    

 Alfeite, Fragata e Cristo-Rei 99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A visita de estudo (local a designar) foi apenas realizada pelos alunos do 4ºano. 
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4.1.1.3. ESCOLA: BÁSICA DE ZAMBUJAL Nº2 

 

 

 

4.1.3. 2º CICLO 

A diferença entre o número total de visitas realizadas (14) e o número de visitas avaliadas (11) 

deve-se ao facto da avaliação ser feita por visita, que engloba, na maioria dos casos, várias 

turmas (análise global). 

 

Visitas Previstas Realizadas Subs Substituídas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

14 8 4 2 86% 2 14 

 

 
 

Nestas visitas de estudo participaram 379 alunos das turmas envolvidas; apenas 10 alunos não 

participaram. 
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Visitas
Previstas
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Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

Todas Cineteatro João Mota (Sesimbra) – Teatro Catabrisa VE013    

2BZ 
Espaço Zambujal (Zambujal) – atividade alusiva ao S. 
Martinho 

VE014    

Todas 
Biblioteca Municipal (Sesimbra) – Hora do Conto: “A 
Grande Fábrica de Palavras” 

VE015    

2BZ Espaço Zambujal (Zambujal) – Workshop de Natal VE016    

Todas Circo de Natal (Lisboa) VE017    

1AZ 
Capela do Espírito Santo dos Mareantes (Sesimbra) – 
Visita temática 

VE018 X   

2BZ Castelo de Sesimbra (Sesimbra) - Visita temática VE019 X   

2BZ Espaço Zambujal (Zambujal) – Hora do Conto VE020    

Todas Museu da Criança (Lisboa) VE021    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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4.1.4.1. ESCOLA: BÁSICA DO CASTELO 
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Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

5ºA 
Prof. Luís 
Martins 

Parque Ecológico de Monsanto e Museu Berardo – 
Lisboa 

VE022  X  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 

A visita de Estudo foi substituída pela visita ao Centro de Ciência Viva do Alviela, em março de 

2014. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

5ºB 
Profª Paula 

Jorge 

Cineteatro João Mota espetáculos de teatro e dança VE023 X   

Parque de Interpretação da Lagoa Pequena VE024 X   

Centro de Ciência Viva do Alviela VE025    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 

A ida ao cine teatro João Mota não foi possível uma vez que os espetáculos eram à quarta-feira 

e as minhas aulas com os alunos eram à sexta. À quarta estava a dar aulas ao 1º ciclo. 

A visita ao Parque de Interpretação da Lagoa Pequena (prevista para o 3ºperíodo), não se 

realizou por dificuldades de agendamento. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

5ºC 
Prof.ª 

Cristina Martins 

Cineteatro João Mota “ 4 estações”- dança VE026    

Parque de Interpretação da Lagoa Pequena VE027  X  

Centro de Ciência Viva do Alviela VE028    
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 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

A visita foi substituída por idas ao Cineteatro João Mota assistir a espetáculos de teatro: “Trava 

e destrava línguas “ e “Crónicas Afonsinas” e exposição de Hans C. Andersen - uma vez que a 

turma integrou um projeto de educação artística promovido pelo ministério das artes “livro 

claro e escuro”. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

5ºD 
Prof. Manuel 

Pessoa 
Centro de Ciência Viva do Alviela VE029 

   

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

6ºA 
Profª Ângela 

Bandeira 

Moagem de Sampaio VE030    

Indústria Alimentar “Sumol/Compal” (unidade de 
Almeirim) e Casa do Patudos (Museu de Alpiarça) 

VE031    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

6ºB 
Prof. Carlos 

Carvalho 

Moagem de Sampaio VE032    

Indústria Alimentar “Sumol/Compal” (unidade de 
Almeirim) e Casa do Patudos (Museu de Alpiarça) 

VE033    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

6ºC 
Profª Margarida 

Sousa 
Empresa alimentar VE034 

 X  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A Visita à empresa alimentar foi substituída pela visita à Moagem de Sampaio 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

6ºD 
Profª Graça 

Ferreira 
Moagem de Sampaio 99999   X 
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4.1.5. 3º CICLO 

A discrepância entre o número total de visitas (27) e o número de visitas avaliadas (17) deve-se ao 

facto da avaliação ser feita por visita, que engloba, na maioria dos casos, várias turmas (análise 

global). 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

33 16 5 12 64% 6 27 
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Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

6ºE 
Profª Ana 
Condinho 

Teatro “Ulisses” VE035  x  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A visita foi substituída pela Visita à Moagem de Sampaio 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

6º V 
Profª Carla 

Faneco 
Moagem de Sampaio 99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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Nestas visitas de estudo participaram 601 alunos das turmas envolvidas; 39 alunos não participaram. 
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4.1.5.1. ESCOLA: BÁSICA DO CASTELO 
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Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

7ºB 
Prof. Marco 

Amaro 
Ida ao teatro VE036 X 

  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A ida ao teatro prevista acabou por não se realizar, devido à inexistência de oferta adequada. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

8ºA 
Profª Cármen 

Macedo 
 

 Palácio Nacional de Queluz VE037  X  

Museu da Eletricidade e Museu Gulbenkian VE038  
 X 

* 

 

Jardim Zoológico VE039 X   

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A visita de estudo ao Palácio Nacional de Queluz no âmbito da disciplina de História foi substituída pela Visita 

ao Museu “Lisbon Story Center”. 

*A visita de estudo ao Museu da Eletricidade no âmbito da disciplina de Ciências Físico Químicas não se 

realizou; no entanto a Visita ao Museu Gulbenkian, no âmbito da disciplina de Educação Visual foi substituída 

pela Visita ao Jardim Botânico. 

A visita de estudo ao Jardim Zoológico no âmbito da disciplina de Ciências Naturais foi substituída pela 

Palestra promovida pelo Zoo de Lisboa sobre a Biodiversidade, intitulada “Educar para Conhecer”. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 
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8ºB 
Profª Alexandra 

Novaes 
Palácio Nacional de Queluz VE040  

X  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 
A visita de estudo ao Palácio Nacional de Queluz foi substituída pela visita ao Lisboa Story Center 

e Museu Calouste Gulbenkian.  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

8ºC 
Prof.ª Helena 

Almeida 

Palácio Nacional de Queluz VE041  X  

Museu Calouste Gulbenkian / Centro Cultural de 
Belém 

VE042    

Ida ao teatro VE043 X   

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

A visita de estudo ao Palácio Nacional de Queluz no âmbito da disciplina de História foi substituída pela Visita 

ao Museu “Lisbon Story Center”. 

 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

8ºD 
Profª Manuela 

Isidro  
Palácio Nacional de Queluz VE044  

X  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A visita de estudo ao Palácio Nacional de Queluz no âmbito da disciplina de História foi substituída pela Visita 

ao Museu “Lisbon Story Center” e ao Jardim Botânico. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

8ºE 
Profª Paula 

Santos 
Palácio Nacional de Queluz VE045  

X  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

Esta visita de estudo foi substituída pela Visita à Tapada de Mafra (manhã) e ao Convento de Mafra 

(tarde) no dia 7 de Abril. Relativamente à atividade inicialmente prevista, esta visita de estudo 

teve a vantagem de permitir uma atividade interdisciplinar no âmbito das disciplinas de História e 

Ciências Naturais. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

8ºF 
Profª Lina 
Benedito 

Palácio Nacional de Queluz VE046  X  

Museu da Eletricidade – Prémio ECO-ESCOLAS 99999    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 
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4.1.5.2. ESCOLA: SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

 

 

Observações: No âmbito da disciplina de História a alteração da visita de estudo ao Palácio de Queluz, para o 

Palácio Nacional de Mafra e à Tapada de Mafra deveu -se à possibilidade de realizar um trabalho 

de interdisciplinaridade entre as disciplinas de História e Ciências Naturais possibilitando desta 

forma uma partilha de aprendizagens que enriqueceu os alunos. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

8ºG 
Profª Jesus 

Palma 
Palácio Nacional de Queluz VE047 X 

  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: Esta visita de estudo não se realizou por dificuldade económica dos alunos. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

8º V 
Profº Joaquim 

Soares 
Visita de estudo à “ATEC” -  Palmela. 99999  

 X 

 “Feira das profissões”. Quinta do Conde 99999    X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: Visitas de estudo feitas em conjunto com a turma do PIEF 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

9ºA 
 

Profª Ana 
Lourenço 

Visita de estudo à Gulbenkian e ao Museu da 
Resistência, Lisboa 

VE048    

Visita de estudo a quinta de agricultura biológica, 
Cabo Espichel (meio dia) 

VE049 X   

Ida ao teatro ver a peça O Auto da Barca do Inferno 
(meio dia) 

VE050    

Atividade “Desporto Aventura”, Alcochete VE051    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A visita de estudo não foi realizada devido a dificuldades de agendamento da mesma. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

9ºB 
Profª Filomena 

Cravo 

Ida ao teatro ver a peça O Auto da Barca do Inferno VE052    

Museu da Presidência da República e Museu C. 
Gulbenkian * 

VE053    

Pavilhão do Conhecimento e a um museu de arte - 
arte e artistas/património * 

VE054  X  
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Museu da Eletricidade – exposição de arte 
Fábrica Compal Almeirim 

99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: * A visita ao Museu C. Gulbenkian e ao Pavilhão do Conhecimento foi substituída pela visita ao 

Museu Berardo e Padrão dos Descobrimentos. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

9ºC 
Prof. 

Jorge Lopes 

Ida ao teatro  VE055    

Centro de Arte Moderna (Fundação Calouste 
Gulbenkian) e Museu da República e Resistência 

VE056  X  

Zona Ribeirinha de Lisboa (Descobrimentos) VE057    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: As visitas ao Centro de Arte Moderna (Fundação Calouste Gulbenkian) e ao Museu da República e 

Resistência foram substituídas pelas visitas Museu Berardo (Centro Cultural de Belém) e Museu 

da Presidência da República, respetivamente. Tal ficou a dever-se a dificuldades de marcação nas 

instituições previamente propostas. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

9ºD 
Profª Dulce 

Carvalho 

Peça “Auto da Barca do Inferno”- Cineteatro de 
Sesimbra 

VE058    

Centro de Arte Moderna- Gulbenkian e Museu da 
República e da Resistência- Lisboa 

VE059  X  

Desportos de Aventura - Alcochete ou Arrábida VE060    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

A visita ao Centro de Arte Moderna- Gulbenkian e Museu da República e da Resistência- Lisboa foi 

substituída pela visita ao Centro Cultural de Belém- Museu Berardo, ao Museu da Presidência e ao 

Mural de Grafiti sobre OS Lusíadas . Tal ficou a dever-se a dificuldades de marcação nas instituições 

previamente propostas. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

9ºE 
Profª Fernanda 

Paz 

Ida ao Cineteatro João Mota – Auto da Barca do 
Inferno 

VE062    

Ida ao Jardim e Museu da Gulbenkian; Cacilheiro da 
artista: Joana de Vasconcelos; Mural de Belém 
(grafitos sobre os Lusíadas). Visita conjunta de EV 
(prof. Teresa Oliveira) e Português (prof. Dulce 
Carvalho) 

99999 

  

X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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4.1.6. ENSINO SECUNDÁRIO 

A discrepância entre o número total de visitas (50) e o número de visitas avaliadas (17) deve-se ao facto da avaliação 

ser feita por visita, que engloba, na maioria dos casos, várias turmas (análise global). 

 

Visitas Previstas Realizadas Subs Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

55 37 3 15 73% 10 50 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

9ºF 
Profª Cristina 

Freire 

Cineteatro João Mota - Peça Auto da Barca do Inferno VE063    

Gulbenkian VE064    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

9ºG 
Profª Cristina 

Rosa 

Ida ao Cineteatro João Mota – Peça Auto da Barca do 
Inferno 

VE065    

Centro de Arte Moderna da Gulbenkian/ Museu da 
República e da Resistência 

VE066  X  

Campo Cereja Aventura – Alcochete VE067    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  Não foi possível a visita ao Centro de Arte Moderna da Gulbenkian como inicialmente previsto, 

tendo sido substituída pela visita ao Museu Berardo.  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

9ºH 
Profª 

Teresa Oliveira 

Gulbenkian VE068    

Futurália VE069  X  

Congresso do GISC  99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A visita à Futurália foi substituída pela visita Trafaria Praia (embarcação da artista Joana 

Vasconcelos). O comportamento dos alunos inviabilizou a sua participação na visita com as 

restantes turmas. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

9º PIEF 
Prof.ª 

Margarida Silva 

Kartódromo de Palmela 99999   X 

Feira das Profissões 99999 
  X 

ATEC  99999 
  X 

SIC e Museu da Eletricidade 99999 
  X 

Escola Profissional Agostinho Roseta 99999 
  X 

Rio do Olho – Calhariz 99999 
  X 

Centro Hípico de Azeitão 99999 
  X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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Nestas visitas de estudo participaram 767 alunos das turmas envolvidas; 103 alunos não 

participaram. 
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4.1.6.1. ESCOLA: SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 
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 Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

10ºA 
Profª Luísa Dias 

Centro de Arte Moderna – exposição de pintura 
modernista “Sob o Signo de Amadeo – Um Século de 
Arte” 

VE070 X 
  

Património biológico e geológico da nossa região VE071  X  

 Museu de História Natural e Museu Nacional de Arte 
Antiga 

    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A visita ao Centro de Arte Moderna não se realizou devido a situação de baixa médica da 

professora proponente. 

A visita ao Património biológico e geológico da nossa região foi substituído por uma palestra 

sobre o mesmo tema. 
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Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

10ºB 
Prof. Rui 
Pereira 

Exposição “Sob o signo de Amadeo – Um século de 
Arte” no Centro de Arte Moderna  

VE072  x  

Aula de campo “Conhecer o Património Geológico e 
Biológico da Região 

VE073 x   

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

Não foi realizada a aula de campo “Conhecer o Património Geológico e Biológico da Região” devido 

a condições climatéricas desfavoráveis.  

A Visita à Exposição “Sob o signo de Amadeo – Um século de Arte” no Centro de Arte Moderna, 

foi substituída pela Visita ao Museu Nacional de História Natural e Museu Nacional de Arte Antiga 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

10ºC 
Profª Graça 

Ribeiro 

Aula de campo “Conhecer o Património Geológico e 
Biológico da Região” 

VE074    

Visita à Gulbenkian (exposição) VE075  x  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

 A visita à Gulbenkian (exposição) foi substituída pela visita ao Museu Nacional de História 

Natural e Museu Nacional de Arte Antiga. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

10ºD 
Profª Ilda 
Godinho 

Gulbenkian, Centro de Arte Moderna VE076  
  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

10ºE 
Profª Manuela 

Silva 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera e Museu 
do Banco de Portugal 

99999  
  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 
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10ºF 
Profª Lurdes 

Vaz 

Miróbriga/ Santiago do Cacém VE077    

Batalha e Alcobaça VE078 x   

Centro de Arte Moderna VE079 x   

Aula no exterior VE080 x   

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

Batalha e Alcobaça - não se realizou devido ao reduzido número de alunos interessados. 

Centro de Arte Moderna - não se realizou devido à situação de atestado do docente que a 

propôs. 

Aula no exterior - não se realizou devido a incompatibilidade de horário. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

10ºG 
Profª Inácia 

Godinho 

Miróbriga/Santiago do Cacém VE081 X   

Batalha e Alcobaça VE082 x   

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 

O comportamento dos alunos inviabilizou a sua participação na visita Miróbriga/Santiago do 

Cacém. A visita “Batalha e Alcobaça” não foi realizada por sobreposição com outras atividades.  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

10ºH 
Profª Isabel 

Gouveia 

“De propósito” Maria Keil – Cascais e F.B.A.U.L. VE083    

“Ilustrarte” bienal de ilustração VE084    

 
Fundação Calouste Gulbenkian museu e Centro de 
Arte Moderna 

VE085    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A visita à Ilustrarte foi complementada com o acompanhamento da turma B do 9º ano na visita à 

Compal. A visita ao Centro de Arte Moderna foi complementada pela visita ao Museu de 

Etnologia.  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

11ºA 
Profª Gabriela 

Gonçalves 

Fábrica da Renova (zona de Torres Novas) e Centro de 
Ciência Viva do Alviela 

VE086    

Sintra – Percurso Queirosiano VE087    

Aula no exterior – Praia da Foz VE088    

Faculdade de Ciências e Tecnologias – Monte da 
Caparica 

VE089    

Ida ao Teatro Tivoli – “As Obras Completas de William 
Shakespeare em 97 minutos” 

99999   x 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 
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Observações:  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

11ºB 
Profª Carina 
Gonçalves 

Fábrica da Renova /Centro de Ciências Viva de Alviela VE090    

Roteiro Queirosiano – Sintra VE091    

Dia aberto na Faculdade de Ciências e Tecnologia do 
Monte da Caparica 

VE092    

Teatro (se for possível conciliar) VE093 X   

Cinefiesta - ida ao cinema São Jorge (após as aulas) VE094 x   

Praia da Foz – aula de campo VE095    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A não realização das visitas deveu-se a incompatibilidade de horários. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

11ºC 
Profª 

Ana Labisa 
 

Fábrica Renova (Torres Novas) / Centro Ciência Viva 
(Alviela) 

VE096    

Desporto de Aventura VE097    

«Roteiro Queirosiano» em Sintra VE098    

Ida ao Teatro Tivoli (Shakespeare em 97 minutos) 99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

11ºD 
Prof. Luís 

Santos 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda e à Escola Superior 
de Agronomia ou ao Centro Jean Monet (Lisboa) 

VE099 x   

Visita a Lisboa Medieval e Pombalina e ao Porto de 
Lisboa 

VE100    

Percurso Queirosiano e visita à Quinta da Regaleira VE101    

Cine Fiesta - Mostra de filmes espanhóis (Cine teatro 
S. Jorge, em Lisboa) (após as aulas) 

VE102 x   

Ida ao Teatro Tivoli (Shakespeare em 97 minutos) 99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

A visita de estudo à Imprensa Nacional-Casa da Moeda e à Escola Superior de Agronomia ou ao 

Centro Jean Monet (Lisboa) foi substituída pela visita de estudo à empresa Coca-Cola (Quinta do 

Anjo) que também não se realizou devido a problemas disciplinares com uma parte da turma e 

incompatíveis com as regras comunicadas pela empresa. A necessidade de substituir a visita 

original deveu-se ao facto da INCM só ter estado disponível para datas posteriores ao 

encerramento do terceiro período.  
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A visita de estudo ao Cine Fiesta - Mostra de filmes espanhóis (Cine teatro S. Jorge, em Lisboa) não 

se realizou por incompatibilidade de horários do calendário no cinema São Jorge em Lisboa, uma 

vez que se realizava durante a semana, apenas a partir das vinte e uma horas e trinta minutos. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

11ºE 
Profª Cecília 

Tomás 
 

Sintra – Percurso Queirosiano e Quinta da Regaleira VE103    

Baixa Pombalina, Porto de Lisboa e Museu de Arte 
Antiga 

VE104    

Cinefiesta VE105 X   

Ida ao Teatro Tivoli (Shakespeare em 97 minutos) 99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

11ºF 
Profª Mª 
Coelho 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
Exposição Maria Keil - Palácio da Cidadela de Cascais 

VE106    

Ilustrarte VE107    

Sintra: Palácio da Regaleira VE108    

Ida ao Teatro Tivoli (Shakespeare em 97 minutos) 99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

 Observações: 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

12ºA 
Profª Ana 
Ferreira 

Futurália – Pavilhão do Conhecimento e Museu de 
Arte Antiga 

VE109    

Visita de estudo a Mafra VE110    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

12ºB 
Profª Mafalda 

Gonçalves  
Convento de Mafra VE111  

  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 
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Observações:  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

12ºC 
Prof. Manuel 

Gomes 

Convento de Mafra VE112    

Politécnico de Setúbal VE113 X   

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  A visita não se realizou por razões de ordem económica. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

12ºD 
Prof. Nuno 

Nabais 

Universidade Nova de Lisboa e museu Gulbenkian VE114    

Palácio - convento de Mafra  VE115    

Futurália – Pavilhão do Conhecimento e Museu de 
Arte Antiga 

99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:   

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

12ºE 
Profª Mª João 

Cordeiro 

Futurália e Pavilhão do Conhecimento Parque das 
Nações-Lisboa 

VE116    

Convento de Mafra e peça de teatro “Memorial do 
Convento” - Mafra 

VE117    

Universidade Nova e Gulbenkian - Lisboa VE118 
   

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

12ºF 
Profª Ana 
Completo 

Convento de Mafra (Memorial do Convento) VE119    

 “Vista Alegre”– cerâmica VE120 X   

“Desportos Aventura” (fora do horário letivo) VE121    

 “Illustrarte”  VE122    

Faculdade de Belas Artes e Museu da Presidência VE123    

 “Setenave” (fora do horário letivo) VE124 X   

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A visita à  “Vista Alegre”– cerâmica, não se realizou devido ao seu elevado custo 
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4.1.7. ENSINO PROFISSIONAL 

A diferença entre o número total de visitas (30) e o número de visitas avaliadas (11) deve-se ao 

facto da avaliação ser feita por visita, que engloba, na maioria dos casos, várias turmas (análise 

global). 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

42 26 1 15 64% 3 30 

 

 

 

 

Nestas visitas de estudo participaram 271 alunos das turmas envolvidas; 50 alunos não participaram. 
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A visita à Setenave não se realizou devido à falta de adesão dos alunos. 
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4.1.7.1. ESCOLA: SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

 

 

 

 

 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

10º PD 
Prof. Pedro 

Godinho 

Grupo Desportivo de Sesimbra VE125 X   

Integrar a organização dos jogos de praia no âmbito 
do Desporto Escolar (Sábado) 

VE126    

Participação na organização do Campeonato Europeu 
de Orientação 

99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: No caso da atividade na piscina do GDS a visita não se realizou por a responsável da entidade 

referida estar indisponível por questões de saúde. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

10º PI 
Prof. Noel 

Cabeça 
Percurso regional - Sesimbra VE127  

  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

 Observações: 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

10º PM 
Profª. Helena 

Léon 

Cinemateca e ETIC VE131    

Miróbriga e Santiago do Cacém VE132    

Freeport e Fábrica da Coca-Cola VE133    

Safari fotográfico (Aula no exterior) VE134    

Rádio e Jornal de Sesimbra (Aula no exterior) VE135    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A visita prevista ao Freeport e Fábrica da Coca-Cola foi parcialmente substituída pela visita ao 

Freeport e Bacalhoa Vinhos. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

10º PT 
Prof. António 

Pinheiro 

Sintra (Palácio da Pena). VE128 X   

Núcleo Museológico Moagem de Sampaio VE129    

Visita a um hotel, uma agência de viagens e um posto 
de turismo. 

VE130    

Miróbriga e Santiago do Cacém 99999    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 
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Observações: Por dificuldades financeiras dos alunos não foi possível concretizar a visita de estudo a Sintra 

(Palácio da Pena).  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

11º PD 
Profª Helena 

Tavares 

Oceanário de Lisboa VE136    

Desporto Aventura (Alcochete ou Arrábida) VE137    

Organização dos Jogos de Praia (âmbito do Desporto 

Escolar) 
VE138    

Aula teórico-prática na piscina do GDS VE139 X   

Aula teórico-prática de escalada na Arrábida 
 (Realizada ao sábado) VE140 X   

Aula teórico-prática de orientação no Cabo Espichel 
(Realizada ao sábado) VE141 X   

Aula teórico-prática de BTT na Arrábida 
(Realizada ao sábado) VE142 X   

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: No caso da atividade na piscina do GDS a visita não se realizou por a responsável da entidade 

referida estar indisponível por questões de saúde. Nos restantes casos foi por impossibilidade dos 

alunos, uma vez que iriam decorrer ao sábado. Estas aulas foram substituídas por outras 

atividades. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

11º PI 

Prof. Sérgio 
Galvão 

Pavilhão do Conhecimento – Lisboa VE143 X   

Percurso Queirosiano – Sintra VE144 X   

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

As visitas não se concretizaram por dificuldades económicas manifestadas pelos alunos. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

11º PM 
Profª Célia 

Baptista 

Arquivo Fotográfico de Lisboa e ETIC VE145    

Oceanário de Lisboa e Palácio da Ajuda VE146    

Freeport e Bacalhoa Vinhos VE147    

Aula no Pingo Doce do Castelo sobre técnicas de 
Merchandising e Comunicação 

VE148    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

A visita prevista ao Freeport e Coca-Cola foi parcialmente substituída por Freeport e Bacalhoa 

Vinhos. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 
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11º PT 
Profª Sylvie 
Caramujo 

Sintra VE149 X   

 “Desportos aventura” VE150    

Núcleo Museológico Moagem de Sampaio (aula no 
exterior) 

VE151    

Visita a um hotel, uma agência de viagens e posto de 
turismo. (aula no exterior) 

VE152    

Oceanário de Lisboa e Palácio da Ajuda VE153    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A visita de estudo a Sintra não se concretizou por dificuldades económicas manifestadas pelos 

alunos. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

12º PD 
Profª Graça 
Domingos 

Roteiro Pessoano - Rossio VE154 X   

Aula teórico prática num ginásio desportivo VE155 X   

Oceanário de Lisboa e Palácio da Ajuda 99999    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

Na disciplina de Português não foi realizado o “Roteiro Pessoano” em virtude de não ter havido 

consenso relativamente à data nas restantes turmas do 12º ano dos cursos profissionais, tendo-

se adiado para o 3º período; no entanto, devido ao reduzido número de aulas previstas para este 

período, considerou-se não ser oportuna a sua realização. 

A aula teórico-prática num ginásio não se realizou devido à ausência da diretora técnica do Grupo 

Desportivo de Sesimbra e impossibilidade da sua substituição por outro professor. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

12º PI 
Profª Vânia 

Ramos 

Dia Aberto no Instituto Politécnico de Setúbal, Setúbal VE156 X   

Futurália e Pavilhão do Conhecimento, Lisboa VE157  X  

Museu das Telecomunicações/ Percurso Pessoano, 
Lisboa 

VE158 X   

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A visita de estudo Futurália e Pavilhão do Conhecimento foi substituída pela Dòing: workshop de 

introdução à eletrónica e programação 

A não realização das visitas de estudo previstas prendeu-se essencialmente com a falta de 

disponibilidade monetária da maioria dos alunos, que tendo assumido no início do ano que iriam 

às visitas recuaram alegando dificuldades económicas e desmotivação para as mesmas. A única 

que se realizou contou com o apoio da CERCIZIMBRA que gentilmente disponibilizou o transporte 

gratuito. 
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4.1.8. CURSOS NOTURNOS 

 

4.1.9. ENSINO ESPECIAL 

 

 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

 
12º PM 

Profº Ana 
Garcia 

Museu das Comunicações e Escola da Comunicação 
ETIC 

VE159    

Aula no Exterior – Centro Histórico de Sesimbra e 
Cineteatro Municipal João Mota 

VE160    

Aula no Exterior - Recolha de material audiovisual na 
Vila de Sesimbra 

VE161    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

 
12º PT 

Profº Paula 
Pegas 

Sintra (Palácio da Pena). 
 

VE162 X   

Percurso Pessoano, Lisboa VE163 X   

Núcleo Museológico Moagem de Sampaio (aula no 
exterior) 

VE164    

Visita a um hotel, uma agência de viagens e posto de 
turismo. (aula no exterior) 

VE165    

Castelo de Sesimbra e centro histórico da vila para os 

alunos do 10ºano do curso técnico de receção da 

Escola Profissional Bento Jesus Caraça 

VE166  
  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: A Visita a Sintra (Palácio da Pena), prevista pelas disciplinas técnicas, não se realizou por 

dificuldades financeiras dos alunos; O Percurso Pessoano, Lisboa, prevista pela disciplina de 

português, não se concretizou devido às incompatibilidades de horário das quatro turmas 

envolvidas. 

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

Curso EFA 
Profº Graça 

Santos 
Visita a uma unidade de turismo ambiental e rural AT135  

  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Visita (Descrição e Local) Código da Ação NR S NP 

UEE Supermercados locais VE171    

UEE C.A.I. de Sampaio VE172    
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4.2. Atividades dos conselhos de turma 

4.2.1. 2º CICLO 

4.2.1.1. ESCOLA: BÁSICA DO CASTELO 

 

 

Após a análise e caracterização da turma realizada nos primeiros meses de aulas e perante a falta 

de requisitos em áreas consideradas fundamentais, o Conselho de Turma produziu medidas de 

superação das dificuldades diagnosticadas, apostando designadamente em atividades de reforço 

nas áreas fracas da turma, como a Matemática e as Ciências Naturais (Visita ao Centro de Ciência 

Viva).  

Noutros domínios, foram alcançados resultados relevantes, com alunos da turma a alcançar os 

primeiros lugares (“Corta mato” e “Jogo do 24”). 

As atividades realizadas constam no PTT da Turma e a sua avaliação pelos professores promotores 

situa-se entre Bom e Excelente. Estas iniciativas foram sempre muito bem acolhidas, dado que uma 

UEE Moagem de Sampaio VE173    

UEE Fábrica da Coca-cola VE174 X   

UEE Almoço num Restaurante local VE175    

UEE Parque da Serafina (visita de fim de ano) VE176    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

A visita à Fábrica da Coca-cola não foi realizada por falta de articulação entre o transporte e a 

disponibilidade de marcação na fábrica. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

5ºA 

Postais de Natal  99999   X 

Campanha de prevenção de obesidade e diabetes 99999   
X 

Sessão de Prevenção e Segurança Rodoviária 99999   
X 

Corta mato escolar, concelhio e distrital 99999   
X 

Animarte ”Dragões princesas e muitas certezas” 99999   
X 

Concurso “Faça lá um poema ”  99999   
X 

Semana da Leitura 99999   
X 

Ação de Sensibilização sobre Higiene Oral 99999   
X 

Trabalhos de Pesquisa: “Biografia dos reis da primeira 
dinastia” – patentes na exposição de final de ano 

99999   
X 

Torneios inter-turmas 99999   
X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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das áreas fortes da turma é precisamente a sua ótima recetividade às atividades de grupo e o 

interesse pelas atividades extra curriculares. No domínio do Desporto, o grupo revelou uma boa 

prestação e motivação pelas práticas realizadas. 

A seleção de atividades proposta aos alunos foi enquadrada, considerando as características da 

turma, em que se relevam: a falta de atenção e concentração nas atividades letivas, a falta de 

regras e hábitos de comunicação de alguns alunos em situação de sala de aula e os frequentes 

problemas de relacionamento entre pares. Desta forma, a diversidade de atividades realizadas 

inseriram-se nos objetivos da Oferta Complementar de Formação Cívica e disciplinas de Português, 

Ciências da Natureza, História e Geografia de Portugal e Educação Física, tendo-se conseguido 

articulação curricular nalguns casos. De realçar, que as atividades promovidas pela disciplina de 

Português: “Semana da Leitura” e em História e Geografia de Portugal: “Biografia dos reis da 

primeira dinastia - exposição de final de ano”, conseguiram uma elevada participação e presença 

dos Encarregados de Educação dos alunos, constituindo um estímulo muito forte à ligação entre a 

família e a Escola. 

A plataforma moodle foi recorrentemente utilizada pelo Conselho de Turma e a sua funcionalidade 

considerada um recurso importante na troca de informação entre os professores. 

 

 

Relativamente à turma do 5º B, sendo uma turma com cinco alunos com necessidades educativas 

especiais, todos os professores tiveram que fazer adaptações ao processo de avaliação e em 

algumas disciplinas adequações curriculares. Os alunos integraram-se de uma forma bastante 

positiva. 

Foram planificadas algumas atividades interdisciplinares nomeadamente entre formação cívica e 

Educação Tecnológica. Foi também feito um trabalho interdisciplinar entre Educação Sexual e 

Ciências Naturais. Houve também colaboração com o núcleo da saúde tendo sido realizadas 

algumas atividades propostas pelo mesmo. 

A plataforma modelo foi utilizada como forma de comunicação entre os elementos do conselho 

de turma, nomeadamente na altura das reuniões avaliações intercalares não presenciais. Foi 

utilizada ainda para compilar e organizar toda documentação inerente ao Conselho de Turma 

sendo de fácil acesso a todos. 

De uma forma geral todas as atividades decorreram de forma bastante positiva. 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

5ºB 
Animarte ”Dragões princesas e muitas certezas” CT001    

Exposição final de ano     

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 
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A turma funcionou com dezanove alunos dos quais seis pertencem ao ensino especial. Ao longo do 

ano doze alunos beneficiaram de medidas educativas, dois planos de apoio pedagógico 

acrescido, dois medidas de recuperação e integração e cinco processos disciplinares.  

Foi uma turma com muitos problemas comportamentais de difícil resolução apesar das estratégias 

implementadas, reuniões de conselho de turma e contactos realizados com os encarregados de 

educação. 

 No primeiro período foi implementada a ficha de registo de comportamentos e realizada a planta 

da turma. Foi integrada uma professora de ensino especial em sala de aula a algumas disciplinas: 

Português, Matemática e História e Geografia de Portugal. 

 No segundo período a professora do ensino especial deixou de acompanhar os alunos do ensino 

especial em sala de aula na disciplina de História e Geografia de Portugal e iniciou apoio 

individualizado fora da sala de aula aos alunos com mais dificuldades. Foi sugerido um maior 

envolvimento, acompanhamento e responsabilização dos encarregados de educação. Os 

professores continuaram a utilizar a caderneta como meio de contacto com o encarregado de 

educação. Em contexto de sala de aula, quando as advertências feitas aos alunos não surtiram 

efeito, os professores deram ordem de saída da sala, com marcação da respetiva falta e 

comunicação, por escrito, do sucedido à diretora de turma. Foi implementado mais trabalho de 

carácter formativo após lecionação dos conteúdos e uma maior responsabilização dos 

encarregados de educação para com os seus educandos, a nível de aproveitamento, 

comportamento e também acompanhamento a nível de trabalhos de casa, disciplinar, 

organização dos materiais e verificação dos cadernos. 

 Foram planificadas atividades de forma interdisciplinar nas disciplinas de Português e Formação 

Cívica integradas PTT no tema de Educação Artística” livro claro e escuro” integrado no programa 

Território das Artes com o apoio da Câmara Municipal de Sesimbra. Os alunos assistiram a vários 

espetáculos no cineteatro João Mota de dança, teatro, exposições e realizaram ateliês. Nas aulas 

de Formação Cívica e Português foram analisadas criticadas e apreciados todos os espetáculos e 

registados no livro claro e escuro. 

Ao longo do ano letivo foi disponibilizada na plataforma moodle toda a informação e 

documentação necessária ao funcionamento do conselho de turma. 

 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

5ºC Animarte ”Dragões princesas e muitas certezas” CT002    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

 Observações: 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

5ºD Sem propostas     
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Na turma do 5ºD, sendo uma turma com elevado índice de aproveitamento, cujo comportamento 

foi considerado muito satisfatório, foi de certa forma fácil conduzir o processo 

ensino/aprendizagem, pela totalidade dos professores deste conselho de turma. De salientar o 

número significativo de alunos que foram propostos para o Quadro de Mérito.  

Os alunos participaram com empenho nas atividades propostas tanto naquelas que estavam 

contempladas no PAA, como nas apresentadas ao longo do ano pelas diversas áreas disciplinares. 

Participaram na visita de estudo planeada no início do ano letivo, notando-se o entusiasmo 

prestado ao longo de toda a visita. Foram planeadas atividades interdisciplinares entre a Formação 

Cívica e Ciências Naturais com a realização dum trabalho individual onde, após pesquisa, 

elaboraram o BI dum animal em vias de extinção. Ainda no âmbito da Formação Cívica, os alunos 

participaram em pequenas atividades propostas elaborando trabalhos sobre temas debatidos, 

nomeadamente a amizade, a honestidade, a partilha e a solidariedade. 

Na disciplina na plataforma moodle, foi criada a disciplina do 5ºD onde com a frequência exigida 

foram colocados documentos diversos, tais como PTT, Pautas, Atas e planificações de FC e 

Educação Sexual. Alguns professores da turma disponibilizaram na plataforma alguns documentos 

relacionados com a sua disciplina.  

 

Turma homogénea, em termos de aproveitamento, cujas áreas que mais se destacam pela positiva 

são a autonomia e a aquisição e aplicação de conhecimentos. É uma turma cujo aproveitamento, 

no final do 3º período, foi considerado muito bom, tendo-se verificado uma taxa de sucesso de 

100%. Quatro alunos integraram o quadro de mérito. 

Como estratégias comuns a implementar, o Conselho de Turma utilizou a folha de registo de 

comportamentos e atitudes bem como a comunicação, ao Encarregado de Educação, via 

caderneta, e à Diretora de Turma. Foi prestada via e-mail informação aos Encarregados de 

Educação, semanal, do aluno da semana e mensal do comportamento e atitudes da turma. As 

estratégias adotadas com vista a melhorar o comportamento turma resultaram, e o 

aproveitamento, no final do 3º período foi considerado bom. 

Quanto à utilização da disciplina no moodle, ainda que seja uma plataforma com mais-valias, para 

a colocação de materiais que são necessários estarem sempre disponíveis, considera-se mais 

vantajoso a utilização do correio eletrónico, para a troca de informação mais personalizada ou de 

forma mais imediata, uma vez que é de mais fácil acesso e utilização, principalmente com os novos 

dispositivos móveis. 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

5ºE Sem propostas     

 
Atividade Código da Ação NR S NP 
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No grupo-turma destacou-se essencialmente o interesse e motivação pelas atividades 

extracurriculares e como áreas fracas a sua imaturidade, dificuldade de concentração, 

participação desorganizada, por vezes alguma falta de hábitos e métodos de trabalho e 

dificuldade na organização do estudo. 

Três alunos beneficiaram de Programa Educativo Individual (PEI) e nove foram propostos para 

cumprir Plano de Acompanhamento Pedagógico, embora quatro deles o tenham sido em apenas 

uma disciplina. Três alunas integraram no 3º período o Quadro de Mérito.  

Para superar as dificuldades diagnosticadas foram utilizadas as seguintes estratégias: registo das 

ocorrências na folha existente no livro de ponto; utilização da caderneta do aluno para informar os 

encarregados de educação acerca do comportamento dos seus educandos; reforço nos 

trabalhos de casa com vista à sistematização dos conteúdos lecionados; valorização da 

participação e apoio individualizado em sala de aula, sempre que possível; separação dos alunos 

mais problemáticos, reorganizando a planta da sala de aula, sempre que necessário.  

Relativamente a atividades planificadas de forma interdisciplinar foram abordados os temas 

“cuidados higiénicos do corpo” e “hábitos alimentares corretos” em articulação curricular nas 

disciplinas de Educação Física e em Formação Cívica e “anatomia sexual e fisiologia sexual” nas 

disciplinas de Ciências Naturais e Formação Cívica. 

No que se refere à utilização da disciplina no moodle, esta foi atualizada sempre que necessário e 

facilitados todos os documentos e informações importantes relativos à turma. 

 

Todas as estratégias para a recuperação e desenvolvimento de aprendizagens foram concertadas 

em Conselho de Turma. Três alunas da turma beneficiaram de Planos de Acompanhamento 

Pedagógico e foram aplicadas outras medidas para recuperação pontual de alunos em diferentes 

disciplinas. Três alunas integraram o quadro de mérito, duas das quais desde o primeiro período. 

5ºF      

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: As atividades desenvolvidas na turma foram as propostas e referenciadas pelos diferentes 

Departamentos e Estruturas e serão por eles avaliadas.  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

6ºA 

“Jogos Cooperativos – relações interpessoais” CT003    

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação CT004    

Audição de Natal 99999   x 

Comemoração do Dia do PI 99999   x 

Projeto SOBE 99999   x 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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Uma aluna em representação do Agrupamento, ficou em primeiro lugar no escalão Infantil B, no 

campeonato Distrital de Xadrez.  

Na ação “Jogos cooperativos – relações interpessoais” dinamizada por uma das representantes dos 

Encarregados de Educação, em colaboração com a Diretora de Turma, os alunos refletiram 

sobretudo sobre a diferença entre cooperação e competição, nas relações que estabelecemos 

com os outros. Esta atividade foi complementar da Planificação de Formação Cívica e realizou-se 

numa sessão destinada a esta Oferta Complementar. 

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação, os alunos da turma realizaram 

trabalhos relativos às Regras de uma Alimentação Saudável versus Erros Alimentares, elaboraram 

Ementas Saudáveis, os quais integraram a exposição que figurou no espaço junto à BE. Além disso, 

tomaram conhecimento sobre as propriedades do queijo fresco tendo-os produzido através do 

método artesanal. Os queijos frescos, integraram a Merenda Saudável que se realizou na manhã 

do Dia Mundial da Alimentação. Na preparação desta atividade colaboraram, para além dos 

alunos, uma das representantes dos encarregados de educação da turma.  

Integrado no Projeto SOBE, a turma participou numa Ação de Sensibilização à temática da Higiene 

Oral, realizada na BE com o apoio do Higienista Oral do Centro de Saúde de Sesimbra, Dr António 

Luís Luz. Nesta atividade, planificada em interdisciplinaridade nas disciplinas de Ciências Naturais e 

Educação Visual, foi prevista a sensibilização de toda a comunidade escolar em relação às causas, 

consequências e comportamentos corretos associados à Saúde Oral que foi concretizada com a 

distribuição de um folheto desdobrável distribuído aos alunos do quarto ano, aquando da sua 

participação na Feira das Ciências. 

A participação da turma na Audição de Natal foi plena e aberta à comunidade educativa, tal 

como a atividade atrás mencionada. 

Na disciplina de Conselho de Turma na Plataforma, para além de toda a documentação necessária 

ao trabalho dos professores, foram abertos dois fóruns para articulação curricular e comunicação 

de situações relacionadas com o desempenho, realização de tarefas ou comportamento dos 

alunos, que foram utilizados. No entanto é possível/necessário melhorar esta vertente da disciplina 

com uma participação mais efetiva e sistemática de todos os elementos de Conselho de Turma. 

 

 
Os alunos desenvolveram atividades relacionadas com o Dia Mundial da Alimentação. Como tal, 

foram expostos trabalhos e celebrou-se a data com uma Merenda Saudável, no período da manhã. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

6ºB Comemoração do Dia Mundial da Alimentação CT005    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

 Observações: 
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A iniciativa foi muito bem recebida pelos alunos intervenientes que se mobilizaram para desenvolver 

as atividades propostas. 

Perante alguns comportamentos menos consentâneos com as regras da sala de aula, foram 

distribuídas algumas tarefas no sentido de incentivar o seu sentido de responsabilidade no seio da 

turma e disponibilizou-se uma folha de registo de comportamentos no livro de ponto o que permitiu 

informar atempadamente por e-mail os encarregados de educação. Foram definidas algumas 

situações específicas relativamente à distribuição dos alunos pela sala de aula de modo a 

potenciar a sua concentração.  

Foram elaborados Planos de Acompanhamento Pedagógico para seis alunos.  

Na plataforma moodle, foi colocada toda a documentação necessária sobre os alunos e abertos 

três fóruns de conversação, um deles para articulação curricular, que contaram com alguma 

participação de vários professores do conselho de turma. 

 

 

 

As atividades realizaram-se com o empenho e trabalho de professores, alunos e Encarregados de 

Educação. Destaco a interdisciplinaridade na atividade do 25 de abril nas disciplinas de Português, 

História e Geografia de Portugal e Educação Visual. 

A Roda De Leitura foi muito elogiada pelos Encarregados de Educação, que como já vem sendo 

hábito, são convidados a trocarem leituras com os seus educandos, na Semana da Leitura. A sala 

de aula ficou aberta durante toda a semana e foram lidos poemas, artigos, contos, histórias, fábulas, 

etc. São sempre momentos únicos de partilha, entre pais e filhos, provando que podem vir à escola, 

também para momentos de prazer e convívio. 

As estratégias utilizadas foram bastante variadas, desde o uso de uma grelha de registo de 

comportamentos, com entrega de diploma mensal, a utilização de uma Planta da sala de aula, 

intensificação dos contatos com os Encarregados de Educação, parceria com EPIS, a presença de 

uma auxiliar em sala de aula, para um aluno da turma, reforço dos contactos com os Encarregados 

de Educação e debates sobre pontualidade / entradas e saídas da sala de aula (pontos fracos da 

turma), sempre com responsabilização dos Encarregados de Educação. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

6ºC 

Elaboração de postais de Natal para decoração de uma 
árvore de Natal que ficará exposta no bloco A. 

CT006    

Roda de Leitura – Partilha de leituras com os Enc. Ed. CT007    

25 de abril- Elaboração de mensagens / decoração do 
espaço exterior da escola 

99999   x 

Festival de Poesia – Leitura de poemas na Festa de 
Final de ano 

99999   x 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

 Observações: 

 



 
149 

As estratégias foram sendo reformuladas nas reuniões e por exemplo, o diploma mensal passou a 

diploma semanal, a pedido dos Encarregados de Educação que acharam mais motivante para os 

alunos. 

As estratégias resultaram, não houve problemas disciplinares graves e todos os alunos ficaram 

aprovados. Houve um aluno no quadro de mérito. 

A plataforma moodle funcionou com fóruns de discussão, intercâmbio de conhecimentos e como 

registo das várias atividades, nomeadamente com registo fotográfico de vários momentos. 

 

 

Na constituição da turma, os alunos apresentavam, na sua grande maioria, um aproveitamento 

médio/baixo e casos de indisciplina notórios. Das características mais evidenciadas pela turma 

destaca-se o elevado número de alunos com problemas de concentração/atenção, grande falta 

de empenho pelas atividades escolares, falta de hábitos de estudos, desorganização dos materiais 

e incumprimento de regras. 

Os professores da turma sempre trabalharam em constante parceria e estabeleceu-se uma boa e 

permanente comunicação/informação entre todos. As estratégias implementadas foram sempre 

cumpridas por parte de todo o conselho de turma de forma coordenada. Houve sempre um grande 

esforço por parte de todos para se ultrapassar as grandes dificuldades reveladas pela generalidade 

dos alunos bem como controlar os comportamentos e fazer cumprir as regras. 

As atividades planificadas no início do ano letivo foram todas cumpridas dentro da calendarização 

prevista. Destaca-se a visita de estudo à Moagem de Sampaio (trabalho interdisciplinar entre a 

disciplina de Educação Tecnológica e Ciências Naturais), a realização de cartazes relativos ao 

tema do Ambiente e aos Problemas Ambientais (trabalho interdisciplinar entre a disciplina de 

Educação Visual. e Formação Cívica) e trabalhos de Formação Cívica em articulação disciplinar 

com HGP. Foi ainda utilizada a plataforma moodle nas disciplinas de HGP e Educação Visual como 

reforço e apoio acrescido às aprendizagens dos alunos. Estes nem sempre foram muito assíduos 

e/ou participativos assim como também recorreram menos vezes do que as necessárias dada o seu 

pouco empenho pelas atividades escolares. 

Relativamente à disciplina do conselho de turma na plataforma moodle a mesma esteve sempre 

atualizada e com todos os documentos referentes à turma, à avaliação e atas, entre outros 

materiais disponíveis para consulta de todos os professores.  

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

6ºD Sem propostas     

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

6º E Audição de Natal 99999   x 
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A audição de natal realizou-se na sala EVC com a participação da turma E do 6ºano, e os alunos 

participaram com muito empenho. No que diz respeito ao festival de poesia esta atividade realizou-

se no final do ano letivo com o apoio do clube de música e alguns alunos do 6º E participaram com 

bastante empenho. A turma colaborou com a professora de HGP na atividade 25 de abril uma 

dúzia de direitos, com muito empenho. A audição de primavera realizou-se na sala EVC e a turma 

mostrou muito empenho e respeito pelo concerto desenvolvido pelo aluno Pedro Vaz. 

As estratégias utilizadas foram bastante variadas, desde o uso de uma grelha de registo de 

comportamentos, com entrega de diploma mensal, a utilização de uma Planta da sala de aula, 

intensificação dos contactos com os Encarregados de Educação, parceria com o EPIS, reforço dos 

contactos com os Encarregados de Educação, debates sobre pontualidade / entradas e saídas da 

sala de aula (pontos fracos da turma) com responsabilização do delegado de turma. Uma aluna 

da turma integrou o quadro de mérito durante os três períodos letivos. Um aluno ficou não 

aprovado. 

A plataforma moodle funcionou com fóruns de discussão, intercâmbio de conhecimentos e foi 

muito importante no contacto entre os professores. 

 

Festival de Poesia e música 99999   X 

25 de abril uma dúzia de direitos 99999   X 

Elaboração de textos “natal em Português" 99999   X 

Audição da Primavera 99999    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

6ºV 

Horta Pedagógica    X 

Cartaz dos Afetos    X 

Comemoração do Dia Mundial da Paz    X 

Comemoração do Natal    X 

Comemoração do Halloween    X 

Elaboração de Cartazes sobre a alimentação    X 

Elaboração de Cartazes sobre sinalização/segurança    X 

Elaboração de postais para o Dia de S. Valentim    X 

Participação no corta-mato escolar    X 

Elaboração de Cartazes sobre os descobrimentos    X 

Pintura em azulejo do Logotipo do Agrupamento    X 

Visita à Moagem de Sampaio    X 

Semana da Leitura    X 



 
151 

 

 

As atividades mencionadas foram realizadas ao longo do ano, sem serem previstas em conselho de 

turma. Estavam, no entanto, previstas nos diferentes grupos disciplinares ou surgiram como 

motivação para as aprendizagens dos alunos. 

A Horta Pedagógica foi, sem dúvida, uma atividade muito significativa para a turma, pois foi 

desenvolvida ao longo do ano na Área Vocacional C – Produção Agrária Vegetal e que se 

encontrava inserida no projeto Eco escolas. No final do ano os alunos puderam ver de forma muito 

concreta o produto do seu trabalho. Este projeto obrigou também, os alunos a desenvolverem 

competências de trabalho colaborativo de uma forma contínua, competências essenciais para 

este grupo turma. 

Obviamente que todas as atividades desenvolvidas que culminaram com a exposição de trabalhos 

destes alunos nos espaços da escola também tiveram uma grande importância, pois esta turma é 

constituída por crianças que são evidenciados pelos seus pares como alunos com fraco rendimento 

escolar e com comportamentos destrutivos. 

As reuniões de Conselho de Turma serviram essencialmente para debater e desenvolver estratégias 

de combate ao mau comportamento dos alunos e também para definir documentos orientadores 

e alinhar procedimentos, pois este curso está organizado por uma legislação própria e muito 

diferente do ensino regular, devendo-se referir que nenhum professor do grupo de docentes alguma 

vez tinha trabalhado com este tipo de turmas, ou semelhantes. 

Relativamente à disciplina moodle, esta não foi usada pelos alunos. Os professores não sentiram 

que esta modalidade fosse uma mais-valia, apenas serviu como repositório de documentos comuns 

a todos, documentos esses que todos conhecíamos e tínhamos acesso. 

 

 

4.2.2. 3º CICLO 

 

4.2.2.1. ESCOLA: BÁSICA DO CASTELO 

 

 

Na constituição da turma, foram consideradas as dificuldades do conjunto de alunos nas disciplinas 

de Português e Matemática, para que pudessem beneficiar de um apoio mais efetivo e 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

7ºA Sem propostas     
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diferenciado nestas disciplinas. A turma apresentou vários alunos com problemas disciplinares e 

muita desmotivação pelas atividades escolares. Estes foram acompanhados pela psicóloga do 

projeto EPIS a partir do segundo período, tendo-se verificado algumas melhorias nestes alunos. 

Foram também aplicadas outras estratégias como indicação de alunos para tutoria, ou o envio de 

uma grelha com todas as informações das avaliações intercalares para os encarregados de 

educação. 

Destacam-se pela positiva três alunos que registaram um bom comportamento, assiduidade, 

pontualidade e interesse pelas aulas. Dois alunos registaram um elevado número de faltas 

injustificadas, participações disciplinares revelando interesses divergentes dos escolares.  

A atividade “À descoberta das Capitais”, foi planificada em interdisciplinaridade envolvendo as 

disciplinas de Geografia e TIC, tendo elaborado diversos produtos multimédia, sobre as capitais dos 

países.  

Quanto à utilização da disciplina no moodle, embora para a colocação de materiais que são 

necessários estarem sempre disponíveis, seja uma plataforma com mais-valias, considera-se que 

para a troca de informação mais personalizada ou de forma mais imediata, seja preferível a 

utilização de correio eletrónico, uma vez que é de mais fácil acesso e utilização, principalmente 

com os novos dispositivos móveis.  

 

 

O Conselho de Turma identificou como áreas fracas da turma a falta de organização pessoal de 

vários alunos e os comportamentos desajustados em sala de aula. De uma forma geral, conseguiu-

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

7ºB 

Elaboração de cartões de Natal CT008    

Elaboração de postais do dia de São Valentim CT009    

Elaboração de cartazes sobre o “Día de los enamorados” CT010    

Exploração do espaço geográfico na obra O Cavaleiro da 
Dinamarca 

CT011    

Exposição “Mapas Mentais” CT012    

“À Descoberta do Mundo” CT013    

Dinamização do Blogue de Educação Visual – “Entre 
Cores” 

CT014    

Sessão sobre “Tectónica de Placas” 99999   X 

“As palavras do sétimo B” 99999   X 

Exposição de trabalhos de Ciências Naturais 99999   X 

“Jardins de Vidro” 99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 
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se melhorar em termos da organização e responsabilidade dos alunos com a criação de rotinas de 

verificação dos materiais; em termos de comportamento, debelaram-se as situações recorrentes 

de comportamentos incorretos com comunicações escritas ou pessoais aos encarregados de 

educação, ainda que tivesse havido margem para uma melhoria. Como forma de melhorar os 

resultados académicos da turma, o Conselho de Turma delineou planos de acompanhamento 

pedagógico e selecionou os alunos para frequentarem aulas de apoio pedagógico acrescido. O 

aproveitamento global foi considerado satisfatório, com três alunos a serem propostos para 

integrarem o quadro de mérito. 

As atividades inicialmente previstas foram realizadas, tendo-se optado preferencialmente por uma 

abordagem interdisciplinar em todas as fases do processo. Destacam-se neste caso, a atividade 

“Exploração do espaço geográfico na obra O Cavaleiro da Dinamarca”, que contou com a 

colaboração das disciplinas de Português, Geografia e Educação Visual. Nesta atividade os alunos 

puderam contextualizar geograficamente o percurso feito pela personagem da obra, ilustrando os 

momentos mais marcantes da narrativa com desenhos da sua autoria. Similarmente, a atividade 

intitulada “À Descoberta do Mundo” permitiu que os alunos mobilizassem conteúdos e 

conhecimentos das disciplinas de Geografia, T.I.C. e Inglês de modo a produzirem materiais 

multimédia de caráter informativo bilingue a respeito de aspetos geográficos relevantes. Também 

a sessão sobre a tectónica de placas, que tinha como finalidade proporcionar aos alunos a 

possibilidade de aprofundarem os seus conhecimentos com um especialista na área, o Professor 

Doutor Fernando Ornelas Marques, se concretizou com a colaboração da disciplina de Português, 

uma vez que foram mobilizados os conteúdos relativos à carta formal com o intuito de endereçar 

o convite ao orador e, posteriormente, agradecer a sua presença. De uma forma geral, todos os 

alunos se mostraram colaborantes e desempenharam ativamente os seus papéis. De qualquer 

modo, houve atividades em que diversos alunos se evidenciaram pela positiva, tais como na 

manutenção das estufas prevista no projeto “Jardins de Vidro”. Também na festa de final do ano 

letivo, aquando da atividade “As palavras do sétimo B”, em que a primeira estrofe do poema de 

Eugénio de Andrade, “Palavras” serviu de mote a produções poéticas dos alunos da turma, se 

verificou o grande empenho por parte dos alunos em apresentar o seu trabalho à comunidade 

escolar, nomeadamente de oito alunos que tiveram uma participação direta na declamação.  

Na plataforma moodle foram disponibilizados os documentos necessários a todos os professores. 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

7ºC 

“Día de la Hispanidad”  CT015    

“Día de losMuertos” CT016    

“Navidad” CT017    

“Dia de los enamorados” CT018    

“À Descoberta do Mundo” CT019    

Exposição “Mapas Mentais” CT020    
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Dado tratar-se de uma turma caracterizada por um comportamento desadequado e perturbador, 

cujos alunos, na sua maioria, apresentam também um aproveitamento pouco satisfatório, as 

atividades realizadas nas diferentes disciplinas tiveram como objetivo a sua motivação, assim como 

a aplicação e consolidação de conteúdos. Dá-se como exemplo, a atividade À Descoberta do 

Mundo, realizada de forma interdisciplinar pelas disciplinas de Geografia, Português e TIC na 

elaboração de produtos multimédia com o objetivo de os alunos conhecerem melhor algumas 

cidades/lugares do mundo. Nesta atividade, os alunos partiram da leitura da obra O Cavaleiro da 

Dinamarca e aplicaram os conhecimentos adquiridos nas disciplinas já referidas. Há também a 

assinalar as atividades desenvolvidas na disciplina de Espanhol como forma de incentivar os alunos 

a conhecerem a língua e a cultura castelhanas. 

O produto final das atividades desenvolvidas, ao longo deste ano, é o resultado de um constante 

reforço de estímulo por parte dos docentes do conselho de turma, da diretora de turma e do 

empenho dos alunos. Em todas as atividades realizadas, os alunos demonstraram interesse, 

empenho e autonomia na execução das tarefas, sendo, portanto, o balanço considerado positivo. 

Um aluno integrou o quadro de mérito. 

Considera-se que, enquanto ferramenta de trabalho, o moodle permite armazenar 

organizadamente a informação, o que otimiza o trabalho de quem a consulta. Na disciplina 7ºC no 

moodle, atualizando toda a documentação referente à turma para ser consultada por todos os 

docentes.  

“À Descoberta do Mundo” AT023    

Exposição “Mapas Mentais” AT021    

Jogos inter-turmas  AT034    

Corta-mato escolar AT039    

Realização de vídeos no âmbito do mês europeu da 
cibersegurança e construção de labirintos de Natal no 
Scratch. 

99999 
   

Sessão sobre “Tectónica de Placas” 99999    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

7ºD 

O Cavaleiro da Dinamarca: Ilustração de texto CT021    

Elaboração de postais de Natal CT022    

Elaboração de cartas alusivas ao S. Valentim CT023    

Pesquisa de contos/textos sobre o Natal- tradição oral/ 
autor 

CT024    

Exposição de trabalhos CT025    

Exposição de trabalhos CT026    
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Ao longo deste ano letivo foi necessário elaborar Planos de Acompanhamento Pedagógico para 

quatro alunos que necessitavam de apoio ao nível do aproveitamento a algumas disciplinas. Foram 

ainda definidas estratégias de controlo do comportamento, nomeadamente, exigir uma entrada 

na sala de aula calma e ordeira; controlo rigoroso do cumprimento das regras de conduta em sala 

de aula; enviar recados na caderneta escolar para informar rapidamente os Encarregados de 

Educação e contactos regulares da Diretora de Turma com os mesmos quando houver reincidência 

no incumprimento das regras; apresentação de uma nova planta e preenchimento de grelha de 

registo de atitudes no livro de ponto. 

Estas estratégias foram muito positivas, tendo-se constatado que todos os alunos da turma 

transitaram de ano, apenas existindo três níveis inferiores a três na pauta final, sendo Bom o 

aproveitamento global final. Verificou-se também uma classificação de Bom na tipificação do 

comportamento. 

Salienta-se a presença de três alunos no Quadro de Mérito. 

Os alunos da turma participaram de forma empenhada e criativa nas diversas atividades propostas 

pelos docentes, tendo estes considerado que a avaliação da turma nas mesmas foi Muito Bom/ 

Excelente. 

Os professores consideraram, em balanço final de ano, que foi muito gratificante trabalhar com 

esta turma porque os alunos se mostraram (em geral) muito empenhados/ interessados nas 

aprendizagens escolares e muito participativos nas atividades propostas. 

Há a salientar, no entanto, que a elevada participação destes alunos é difícil de gerir em sala de 

aula devido ao excessivo número de alunos na turma (vinte e oito) pelo que seria de não incluir 

alunos na turma após a saída de dois alunos por transferência de escola. 

Quanto à utilização do moodle, foi positivo para o DT pois constituiu uma forma prática de 

armazenamento de documentos, que estão assim disponíveis para consulta/utilização pelos 

restantes docentes do CT e órgãos de gestão escolar. 

 

Exposição de trabalhos CT027    

À Descoberta das Capitais CT028    

Exposição “Mapas Mentais” CT029    

Jogos Matemáticos CT030    

Jogo do 24 CT031    

Dinamização de blog CT032    

Projeto Jardins de Vidro CT033    

 Palestra “Tectónica de placas” 99999   x 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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Foram planificadas várias atividades de forma interdisciplinar, no âmbito da atividade “O Cavaleiro 

da Dinamarca”, lecionado na disciplina de Português, foi trabalhado na disciplina de Geografia o 

contexto espacial da obra; a atividade “À Descoberta do Mundo”, foi dinamizada pelas professoras 

de TIC e de Geografia e a atividade de elaboração de postais de Natal e de S. Valentim foi 

realizada nas disciplinas de Inglês e de Educação Visual. 

 No que se refere ao Corta-Mato escolar, é de salientar uma aluna que conseguiu apurar-se para o 

corta-mato distrital, tendo obtido um bom resultado. 

 De uma forma geral, o balanço das atividades foi bastante positivo, os alunos mostraram-se 

interessados e participativos. 

 Embora todos os alunos da turma tenham transitado de ano, foram elaborados quinze Planos de 

Acompanhamento e nenhum aluno foi proposto para o Quadro de Mérito. Ao longo do ano letivo, 

os alunos revelaram ser muito conversadores e agitados, perturbando por vezes o normal 

funcionamento das aulas. Assim, os docentes do Conselho de Turma definiram várias estratégias: 

reorganização da planta da sala de aula; exigir uma entrada na sala de aula calma e ordeira; 

controlo rigoroso do cumprimento das regras de conduta em sala de aula; enviar recados na 

caderneta escolar a alertar os encarregados de educação para comportamentos indevidos; 

participação de ocorrências à diretora de turma em caso de ordem de saída da sala; atribuição 

de tarefas extra quando há reincidência no incumprimento das regras; manter a folha de registo 

de ocorrências no livro de ponto e contatos semanais regulares, da diretora de turma com os 

encarregados de educação. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

7ºE 

Exposição: “Mapas Mentais” CT034    

Elaboração de postais de Natal CT035    

Elaboração de postais do dia de S. Valentim CT036    

“À Descoberta do Mundo” – criação de produtos 
multimédia 

CT037    

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos ao 
longo do ano letivo 

CT038    

Exposição de trabalhos de Ciências Naturais 99999   X 

Participação na ação de sensibilização sobre 
obesidade/diabetes em parceria com o PES e a Ordem 
dos Farmacêuticos. 

99999 
  X 

Corta-Mato Escolar 99999   X 

Sessão sobre “Tectónica de Placas”, dinamizada pelo 
Professor Doutor Fernando Ornelas Marques. 

99999   X 

Peça de teatro no âmbito da semana da Internet 
Segura. 

99999   X 

Visita aos laboratórios de Física e Química na Escola 
Secundária de Sampaio 

99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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Relativamente à disciplina no moodle, os docentes do Conselho de Turma consultaram, sempre que 

necessário, a informação disponibilizada pela diretora de turma, acerca de todos os assuntos 

referentes à turma, essencialmente os elementos constantes do Plano de Trabalho da Turma.  

 

 

Esta turma evidenciou fortes potencialidades, particularmente nas disciplinas de caráter prático 

como Educação Visual e Educação Tecnológica, na exposição de trabalhos feita ao longo do ano, 

mas também pela sua participação empenhada no Clube do Azulejo. 

As atividades realizadas nas diferentes disciplinas tiveram como objetivo a motivação dos alunos, a 

aplicação de conteúdos “in loco” bem como a consolidação dos mesmos.  

A realização da atividade ”Recital com Poemas de Natal” na disciplina de Português, permitiu o 

incentivo à leitura, motivar os alunos para a poesia, permitindo-lhe um conhecimento de poetas e 

poesias alusivas ao natal. 

A atividade “Cartas de Amor e Amizade” no âmbito do dia de S. Valentim, na disciplina de 

Português foi muito interessante, os discentes exprimiram sentimentos através da escrita, criando 

uma maior desenvoltura neste domínio e estreitando os laços de amizade entre eles. 

A realização da atividade “Exposição de trabalhos na disciplina de Educação Tecnológica” 

demonstrou a criatividade e originalidade da turma, destacando-se ainda a forma empenhada 

como participaram na atividade “Construção de porta-chaves” para as chaves das salas da Escola 

Básica do Castelo. 

A atividade “Oleiro” (demonstração prática) na disciplina de Educação Visual despertou muito 

interesse e curiosidade na turma, tendo os alunos participado com entusiasmo.  

Em todas as atividades realizadas, os alunos demonstraram interesse, empenho e autonomia na 

execução das tarefas. 

O produto final das atividades desenvolvidas, ao longo deste ano, é o resultado de um constante 

reforço de estímulo por parte dos docentes do conselho de turma, da diretora de turma e empenho 

dos discentes, assim sendo o balanço é considerado positivo. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

8ºA 

Poemas de Natal (Recital) CT039    

Cartas de Amor e Amizade (Dia S. Valentim) CT040    

Exposição dos trabalhos produzidos pela turma no 
âmbito da disciplina de Educação Tecnológica 

CT041 
 

 

  

Atividade Oleiro (demonstração prática) 99999   X 

Construção de porta-chaves  99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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Toda a documentação referente à turma para ser consultada por todos os docentes foi atualizada 

na plataforma moodle ao longo do ano. 

 

 

 

As estratégias implementadas neste ano letivo visaram a melhoria do comportamento e das 

atitudes em sala de aula (alguns alunos tiveram atitudes desrespeitadoras e desafiadoras perante 

os professores), o cumprimento das tarefas solicitadas em sala de aula e em casa, a participação 

efetiva e empenhada nas atividades da aula e o estudo dos conteúdos lecionados. Também a 

consciencialização dos EE, para assumirem maior responsabilização e envolvimento na motivação, 

verificação e concretização das estratégias anteriormente apresentadas.  

Para o Projeto de Educação Sexual, foi planificada a elaboração de um cartaz com textos, em 

articulação curricular das disciplinas de Educação Tecnológica, Francês e Inglês. A agitação da 

turma, o perfil da turma e o facto de os alunos serem provocadores, inviabilizaram a abordagem 

deste tema nas disciplinas de Francês e Inglês.  

A disciplina no moodle serviu para entregar, inserir e consultar ficheiros. Um dos aspetos que penso 

poderia ser melhorado na plataforma moodle é a obrigatoriedade de escrever a descrição do 

documento que se vai inserir, pois esta consta do próprio nome. 

 

 

 

A turma de uma maneira geral revelou interesse pela escola e motivação pela aquisição de 

conhecimentos. A maioria dos alunos apresentou disponibilidade para a realização das atividades 

e tarefas propostas, assim como para o confronto de ideias e posicionamento perante os desafios 

apresentados.  

Salienta-se como ponto fraco da turma a dificuldade pelo respeito das regras de conversação em 

sala de aula, o que conduziu a uma falta de atenção e concentração nas atividades letivas, por 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

8ºB Sem propostas     

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

8ºC 

Cartoon - Caricaturas CT042    

Formigueiros e Vazios Humanos - Elaboração de 
produtos multimédia 

CT043    

Elaboração de folhetos – Substâncias psicoativas 99999   x 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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parte de alguns alunos. Para colmatar este ponto fraco, o conselho de turma fez uso da caderneta 

para o envio de comunicações aos encarregados de educação sempre que os alunos se 

encontravam em situação de destabilização da aula ou desrespeito pelas regras. Foi ainda 

instituída uma folha de ocorrências (anexo ao livro de ponto), para comunicação imediata à 

diretora de turma das situações irregulares, permitindo a agilização do processo de 

informação/atuação ao encarregado de educação. Todos os encarregados de educação 

sempre se mostraram cooperantes com o conselho de turma. 

A turma tem na sua composição alguns alunos bastante ativos no que diz respeito às atividades 

extracurriculares organizadas pela escola, nomeadamente o clube de Azulejo, o clube de BTT, a 

Assembleia Municipal de Jovens e o clube de Xadrez. Destacou-se um aluno por ter sido Vice-

Campeão Distrital de Xadrez em Iniciados, ter alcançado o 3ºlugar no Apuramento do 

Agrupamento para o Concurso Nacional de Leitura e ter sido Presidente da Mesa da 11ªedição da 

Assembleia Municipal de Jovens; uma aluna por ter sido Vice-Campeã Distrital de Xadrez em 

Iniciados e outro aluno que alcançou o 3ºLugar Distrital de Xadrez em Iniciados e foi Campeão Inter-

regional de BTT em Iniciados. Estes alunos para além dos seus bons resultados académicos 

conseguiram representar dignamente a escola e alcançar medalhas e prémios pelas suas 

participações. 

As atividades propostas nas diferentes disciplinas tiveram como objetivo a motivação e a 

consolidação de conteúdos lecionados nas mesmas. 

A realização da atividade O Cartoon permitiu o trabalho interdisciplinar nas áreas de Português e 

Educação Visual. Os alunos elaboraram as caricaturas previstas na atividade de acordo com o 

tema em estudo, tendo resultado num produto bastante satisfatório. 

No que diz respeito à atividade interdisciplinar de TIC e de Geografia “Formigueiros e Vazios 

Humanos” foi cumprida, tendo o empenho e o envolvimento dos alunos na elaboração dos 

produtos multimédia sido considerado bom. 

A atividade Elaboração de Folhetos – Substâncias psicoativas na área não disciplinar de Formação 

Cívica não tinha sido inicialmente prevista. O tema centrou-se no consumo de substâncias 

psicoativas – tendo os alunos focado os seus trabalhos no álcool, cannabis e tabaco. Foram 

elaborados diversos folhetos informativos sobre os temas, que foram apresentados e distribuídos 

durante a Feira da Saúde no dia sete de abril na Escola Secundária de Sampaio. O resultado desta 

atividade foi um produto de bastante qualidade e elogiado por um técnico do Instituto da Droga e 

da Toxicodependência (IDT) presente no evento. 

Em todas as atividades realizadas, os alunos demostraram interesse e empenho e souberam 

organizar-se para a execução das tarefas propostas. 

No que diz respeito ao moodle, a disciplina 8ºC foi sendo atualizada com toda a documentação 

referente a esta turma para ser consultada por todos os docentes. 
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Fruto da ação concertada de professores, DT e EE, conseguiu-se que o comportamento da turma 

melhorasse, o que favoreceu o seu aproveitamento. Por outro lado, no sentido de ajudar os alunos 

que revelaram maiores dificuldades, foram elaborados e aplicados um total de treze Planos de 

Acompanhamento Pedagógico. Nas disciplinas de Português e Matemática, todos os alunos 

beneficiaram de APA (30 min. acoplados a aula de 30 min.).  

Destaca-se o sucesso alcançado em Francês por uma aluna que, tendo iniciado a língua neste ano 

letivo, conseguiu, com um apoio semanal da professora e com o seu esforço, assimilar não só os 

conteúdos de dois anos (7º e 8º) como obter um dos melhores resultados da turma. 

As disciplinas de T.I.C. e Formação Cívica trabalharam em interdisciplinaridade, os temas 

“Segurança na internet”, “Afetos” e “Consumo de substâncias psicoativas”, a partir de um filme cujo 

conteúdo os alunos resumiram e debateram em ambas as disciplinas. 

Destaca-se que todos os alunos do 8º D transitaram. 

Os trabalhos realizados pelos alunos em Educação Tecnológica e em Educação Visual resultaram 

com boa qualidade tendo, por isso, integrado a exposição final de trabalhos. Os alunos do 8º D 

participaram muito ativamente e com entusiasmo na organização e montagem da exposição.  

Em História, os folhetos turísticos sobre a Praça do Comércio, com informação histórica, produzidos 

na sequência da visita de estudo a Lisboa, resultaram muito interessantes, tanto no conteúdo como 

na qualidade estética. 

Em Educação Física foi cumprido, ao longo do 3º Período o Torneio de voleibol inter-turmas em que 

os alunos participaram empenhadamente.  

Em Tecnologias da Informação e Comunicação, no Dia das Tecnologias — oito de maio —, os 

alunos visitaram as exposições, o Minimuseu e o Cantinho da Robótica, na Escola Secundária de 

Sampaio. 

A disciplina foi sendo atualizada com toda a documentação referente a esta turma para ser 

consultada por todos os docentes. 

 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

8ºD 

Exposição dos trabalhos produzidos pela turma em ET 99999    

Exposição dos trabalhos produzidos pela turma em EV 99999    

Exposição de folhetos sobre a Praça do Comércio, 
Lisboa  

99999    

Torneio interturmas de voleibol em Educação Física     

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: Estas atividades são as que constam no PTT. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 
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No âmbito da disciplina de matemática, realizaram-se Jogos matemáticos e a atividade “Jogo do 

vinte e quatro” da qual saiu vencedor um aluno desta turma, o aluno número catorze, Francisco 

Neto.  

Integrado no tema “Comemoração de datas festivas” os alunos desenvolveram trabalhos sobre 

pratos típicos da época natalícia em países francófonos e nas disciplinas de Inglês, Português e 

Francês comemorou-se o dia de S. Valentim com a elaboração de postais alusivos e/ou cartas de 

amor e amizade.  

A disciplina de Educação Física organizou os torneios inter-turmas na modalidade de Futebol, no 

corta-mato concelhio e distrital e o torneio de Voleibol, no qual esta turma conquistou o primeiro 

lugar em masculinos e o segundo lugar em femininos.  

No âmbito da disciplina de Ciências Naturais, a turma participou numa palestra sobre 

"Biodiversidade - Educar para Conservar", dinamizada por um biólogo do Jardim Zoológico, no dia 

três de abril.  

Os alunos assistiram ainda a uma dramatização sobre o uso seguro e correto da internet, intitulada 

“O que estás a fazer?!” com os atores Pedro Górgia e Alexandre Silva.  

Na disciplina de Educação Tecnológica, a turma construiu porta-chaves em madeira para as 

chaves das portas das salas de aula da escola. Foi organizada e montada uma exposição de final 

de ano com todos os trabalhos elaborados durante o semestre em conjunção com os trabalhos 

elaborados para a disciplina de Educação Visual, numa iniciativa interdisciplinar. 

No âmbito das comemorações dos quarenta anos do Vinte e Cinco de Abril, organizadas pela 

disciplina de História, os alunos visionaram o filme “Capitães de Abril”, na biblioteca da escola. Os 

alunos revelaram-se participativos e interessados nestas iniciativas. 

Relativamente às estratégias de atuação do Conselho de turma, é de referir que se procederam a 

alterações na planta para melhor gerir a dinâmica da sala de aula e reduzir a tendência para a 

8ºE 

Jogos Matemáticos 
Jogo do vinte e quatro  

CT044    

Elaboração de vídeos sobre políticas demográficas  CT045   X 

Elaboração de Cartoon – autocrítica  CT046   X 

Visionamento e abordagem do filme sobre a obra Lord 
oftheflies de William Golding – exploração de 
princípios básicos de civilidade 

CT047 
  X 

Comemoração de datas festivas CT048    

Exposição de final de ano CT049    

Exploração do tema da biodiversidade CT050    

Testemunhos do vinte e cinco de abril CT051    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: As atividades previstas foram realizadas. 
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conversa excessiva, face à imaturidade evidenciada pelos alunos. Foi dada prioridade ao incentivo 

e valorização da participação oral e da realização das tarefas solicitadas em aula, e realização de 

trabalhos de casa, para reforço das aprendizagens. Nas várias disciplinas e em particular em 

Formação Cívica, reforçou-se a necessidade do cumprimento de regras e favoreceu-se a reflexão 

com os alunos sobre o desenrolar do trabalho na turma. O conselho de turma foi sempre informando 

a diretora de turma da atitude académica dos alunos, a qual posteriormente era analisada 

individualmente ou em grupo-turma. Apelou-se aos encarregados de Educação para que 

acompanhassem regularmente o percurso escolar dos seus educandos. Foi fornecido 

acompanhamento psicológico a vários alunos da turma. Dois alunos da turma usufruíram de PEI. 

Considera-se ainda que conselho de turma implementou as estratégias necessárias para os alunos 

que apresentaram resultados menos satisfatórios. 

No final do ano letivo, há a registar duas retenções tratando-se de alunos que ingressarão em cursos 

vocacionais no próximo ano e uma entrada no quadro de mérito, como havia já ocorrido nos 

períodos anteriores. 

 

 

As atividades realizadas pelos alunos da turma serviram para complementar as suas aprendizagens, 

tendo a reportar a proposta, do Conselho de Turma, para quadro de mérito de quatro alunos e 

uma aluna para quadro de valor. De salientar que todos os alunos da turma transitaram de ano 

com poucos ou nenhuns níveis inferiores a três.  

A atividade interdisciplinar de TIC e de Geografia foi cumprida, tendo o empenho e o envolvimento 

dos alunos na elaboração dos produtos multimédia com a temática “Políticas Demográficas” sido 

considerado bom. A abordagem do filme sobre a obra Lord of the flies de William Golding foi 

efetuada inicialmente na disciplina de Inglês e posteriormente procedeu-se a um debate mais 

alargado da exploração de princípios básicos de civilidade em Formação Cívica com bastante 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

8ºF 

Elaboração de vídeos sobre políticas demográficas  
CT200    

Elaboração de Cartoon – autocrítica  
CT201    

Visionamento e abordagem do filme sobre a obra Lord 

of the flies de William Golding – exploração de 

princípios básicos de civilidade 

CT202 
   

Comemoração de datas festivas 
CT203    

Exposição de final de ano CT204    

Exploração do tema da biodiversidade CT206    

Torneio interturmas CT207    

Testemunhos do vinte e cinco de abril CT051    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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aderência por parte dos alunos da turma. A atividade “Elaboração de Cartoon – autocrítica” 

atingiu os objetivos propostos nas disciplinas de Português e Educação Visual, permitiu a aquisição 

de conteúdos e promoveu a consciência pessoal e crítica dos aspetos ligados à 

presença/participação dos alunos em sociedade e aquisição de reforço da autoestima e 

autorreflexão. 

Foram disponibilizados na plataforma moodle todos os documentos necessários ao funcionamento 

do conselho de turma e aberto um fórum de informações sobre os alunos. 

 

 

Estes alunos apresentavam características especiais e problemáticas diferenciadas, para além de 

graves problemas de aprendizagem. Muitos também apresentavam problemas comportamentais 

e atuavam de uma forma desafiadora e insolente, precisamente para que fossem colocados fora 

da sala de aula. A maioria apresentava também grande desmotivação e desinteresse pelas 

atividades escolares. Eram alunos pouco responsáveis, desorganizados, pouco autónomos e que se 

distraiam com facilidade. 

As estratégias implementadas para colmatar as dificuldades e necessidades diagnosticadas foram 

definidas e desenvolvidas tendo em conta o perfil dos alunos. Assim sendo, os professores 

procuraram trabalhar em grupo para promover a colaboração entre os alunos, assim como 

também procuraram responsabilizar os alunos pelas suas tarefas e aprendizagens, tais como, 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

8ºG 

“Comemoração do Natal” - Elaboração de Postais de 
Natal 

CT052    

“ Comemoração do Dia de S. Valentim” - Elaboração de 
cartas alusivas ao dia 

CT053    

Participação em atividades de voluntariado na 
biblioteca da escola 

CT055    

Projeto “Afetos” em parceria com a “Bianca” 
(Associação de Proteção de animais) 

CT056 X   

Elaboração de cartazes alusivos a efemérides CT057    

Participação na Exposição final de ano CT058    

Exposição de trabalhos âmbito dos vários conteúdos 
lecionados 

CT059    

Formigueiros e vazios humanos. Elaboração de 
produtos multimédia) 

CT060    

Comemoração do Dia Mundial do Não Fumador 99999   X 

Projeto “Segurança na Internet”, 99999   X 

Elaboração de Porta-chaves para a EB do Castelo 99999   X 

Comemoração do Início da Primavera 99999   X 

Comemoração do vinte e cinco de Abril 99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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respeitar prazos, realizar e apresentar trabalhos, entre outras. Para os alunos que revelaram maiores 

dificuldades de aprendizagem foram desenvolvidas estratégias diferenciadas e adaptadas a esses 

alunos. Os professores também procuraram prestar apoio individualizado, na sala de aula, aos 

alunos que revelaram grande falta de autonomia e maiores dificuldades de concentração. Sendo 

o grau de concentração da maioria destes alunos muito reduzido, e como forma de lhes prender a 

atenção, os professores recorreram frequentemente a atividades práticas e outras de caráter 

lúdico.  

Para colmatar as atitudes de indisciplina e as situações de desrespeito que se verificaram com 

alguns alunos, os professores procuraram uniformizar as regras de conduta dentro da sala de aula 

e cumprir e fazer cumprir o plano de ação para a disciplina. Privilegiou-se uma relação afetiva 

próxima na resolução dos conflitos, assim como de outros problemas internos e externos da turma. 

Nessa afetividade não se prescindiu no entanto de toda a firmeza que os vários momentos exigiram. 

Apesar de ter produzido bons resultados, esta estratégia nem sempre conseguiu ultrapassar alguns 

obstáculos decorrentes de situações sociofamiliares de alguns alunos. Nessas situações, promoveu-

se sempre um diálogo frequente entre a direção, os encarregados de educação e os alunos, em 

colaboração com as psicólogas da escola. Todas as estratégias previstas na lei para os alunos que 

apresentaram resultados não satisfatórios e/ou níveis inferiores a três foram contemplados e 

implementados pelo conselho de turma. Foram elaborados planos de Acompanhamento 

Pedagógico para todos os alunos que, ao longo do ano, deles necessitaram. Todos os alunos 

transitaram de ano. 

 

As atividades realizadas nas diferentes disciplinas tiveram como objetivo a motivação e a 

consolidação das matérias lecionadas nas mesmas. 

Os alunos comemoraram o Natal através da elaboração de postais, referentes ao tema e que 

estiveram expostos na biblioteca da escola Básica do Castelo. Tratou-se de um projeto 

interdisciplinar que envolveu as disciplinas de Inglês, Espanhol e Matemática. Os alunos 

demonstraram interesse e empenho na realização do mesmo. 

O Dia de S. Valentim foi comemorado nas disciplinas de Inglês e Espanhol, com a elaboração de 

cartas alusivas ao dia. Os alunos envolveram-se ativamente e com satisfação na concretização 

deste projeto. 

Alguns alunos desta turma colaboraram ativamente na organização das atividades desenvolvidas 

na biblioteca, orientadas pela professora bibliotecária. 

Relativamente ao Projeto “Afetos” em parceria com a “Bianca” (Associação de Proteção de 

animais), não se realizou devido à indisponibilidade da professora de matemática, cujo horário se 

estendia das nove às dezassete e trinta horas. 

Na disciplina de História, os alunos empenharam-se na realização de cartazes alusivos a 

acontecimentos do século. XIX.  
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Nas disciplinas de E.V. e E. T. os alunos participaram com empenho e dinamismo na exposição de 

final de ano, com os trabalhos realizados ao longo do ano. Nesta atividade os alunos souberam 

organizar-se por grupos para a montagem dos trabalhos. 

 Em Matemática e Ciências Naturais, foram ao longo do ano, expostos trabalhos realizados nas 

referidas disciplinas.  

A atividade “Formigueiros e Vazios Humanos” , permitiu o trabalho interdisciplinar nas disciplinas de 

Geografia e TIC. Esta atividade foi cumprida embora a maioria dos alunos não se tenha 

empenhado o suficiente na elaboração dos produtos multimédia. 

O projeto “Porta-chaves” para as salas da Escola Básica do Castelo, foi realizado na disciplina de E. 

T., em parceria com as turmas dos  8º A, C e E, tendo resultado num produto bastante satisfatório 

que esteve exposto na sala de Educação Tecnológica. 

Nas disciplinas de História e Matemática, os alunos comemoraram os 40 anos do 25 de Abril, através 

da elaboração de cravos geométricos (Matemática) e visionamento do filme “Os Capitães de 

Abril”, que retrata os acontecimentos (História). 

No âmbito da disciplina de matemática, os alunos comemoraram o “Início da Primavera” através 

da realização de flores primaveris com o recurso à geometria, que decoraram a biblioteca da 

Escola Básica do Castelo até ao final do ano letivo. 

A atividade de comemoração do “Dia Mundial do Não Fumador” possibilitou o trabalho 

interdisciplinar nas disciplinas de Ciências Naturais e Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Os alunos realizaram banda desenhada. 

Em TIC, no âmbito do projeto “Segurança na Internet”, os alunos realizaram com êxito, vídeos sobre 

cibersegurança. 

No que diz respeito ao moodle, não foi possível utilizar a plataforma, a qual foi substituída pela 

dropbox, uma vez que tudo o que implique organização e memorização de códigos e passwords 

não é possível aplicar com estes alunos.  

A disciplina 8ºG no moodle foi sendo atualizada, pela DT, com toda a documentação referente a 

esta turma para ser consultada por todos os docentes. 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

8ºV 

“Ida à Faúlha”- Com vista a desenvolver a empatia 
entre professores e alunos 

CT061 X   

“ À descoberta do mundo”- Elaboração de produtos 
multimédia 

CT062    

Divulgação dos cursos Profissionais 99999   X 

Sessão sobre o consumo das substâncias psicoativas 
dinamizada pelo formador, José Diogo, do SICAD. 

99999   X 

GNR – Consumo de álcool na adolescência. 99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 
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Ao longo de todo o ano, caracterizando-se a turma pela existência de alunos com interesses muito 

divergentes dos escolares, as estratégias concertadas em Conselho de turma, visaram motivar os 

alunos para a realização de aprendizagens e melhoria de competências sociais, neste último caso 

através de um projeto específico “100 Riscos”, com a colaboração da Técnica Cláudia Cação e 

da Psicóloga Cecília Almeida.  

Tendo em conta o perfil dos alunos que constituem a turma V do 8ª ano, as atividades realizadas só 

foram possíveis graças ao empenho e dedicação dos professores envolvidos que chegaram a pôr 

em risco a sua saúde física e mental para levar a bom porto as ditas atividades. 

A atividade “ À descoberta do mundo- Elaboração de produtos multimédia” foi desenvolvida em 

interdisciplinaridade (disciplinas de Geografia e IRC). 

O desenvolvimento do tema sobre o consumo de substâncias psicoativas, contou com a parceria 

do formador José Diogo do SICAD. Contou-se também com a equipa do Centro de Saúde, no 

tratamentos de temas no âmbito do Projeto de Educação Sexual. 

Na plataforma moodle, foram disponibilizados todos os documentos necessários ao funcionamento 

e informação de todos os elementos do Conselho de Turma. 

 

4.2.2.2. ESCOLA: SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

 

 

A turma A do 9º ano é uma turma de tipologia Fénix que foi constituída para dar apoio suplementar 

aos alunos nas disciplinas de Português e Matemática, reunindo discentes de diversas turmas que 

obtiveram, em anos anteriores, níveis inferiores a 3 a estas disciplinas.  

Ao longo do ano letivo, o conselho de turma realizou um diagnóstico, aluno a aluno, no sentido de 

identificar alguns fatores que concorreram para os resultados académicos referidos: dificuldades 

reais de aprendizagem dos alunos, desinteresse e consequente falta de empenho e envolvimento 

Observações:  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

9ºA Atividade comemorativa do 25 de Abril CT063    

 Construção de uma árvore de Natal da turma e sua 
oferta à unidade de ensino integrado 

99999   NP 

 Atividade “Diário da Turma” 99999   NP 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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nas atividades escolares, manifestação de comportamentos desajustados e perturbadores das 

atividades escolares.  

As estratégias adotadas direcionaram-se a 3 objetivos: (a) desconstruir o autoconceito escolar 

muito negativo de alguns alunos; (b) definir um conjunto de ações comuns do conselho de turma; 

(c) fomentar a responsabilização dos alunos pelos seus comportamentos e aprendizagens.  

As atividades concorrentes para estes objetivos, para além das do âmbito disciplinar e do 

desdobramento da turma nas disciplinas de Português e Matemática, consistiram em atividades 

que pretendiam desenvolver a identidade do grupo turma (Construção de uma árvore de Natal 

da Turma), atividades que pretendiam promover a participação da turma em iniciativas da escola 

(Atividade comemorativa do 25 de Abril) e atividades direcionadas à tomada de consciência por 

parte dos alunos dos seus comportamentos e envolvimento dos Encarregados de Educação na 

estruturação de comportamentos mais adequados (Atividade Diário da Turma). 

A utilização do moodle consistiu na organização e publicação dos documentos relativos à turma, 

facilitando a consulta e a comunicação dos diversos elementos do Conselho de Turma.  

 

 

Embora a turma nunca tenha tido problemas disciplinares graves, no que diz respeito a estratégias 

para melhorar o sucesso e a disciplina, trabalhou-se em interdisciplinaridade. Acreditou-se que 

desenvolver valores e competências sociais seria a chave do sucesso. Ainda assim, caso houvesse 

falhas dos alunos, em conselho de turma, ficou definido que se utilizaria a caderneta como meio 

imediato de fazer chegar aos Encarregados de Educação toda a informação sobre estes. Também 

a diretora de turma seria de imediato informada sobre situações menos próprias, quer 

comportamentais quer de aproveitamento.  

O que foi trabalhado de forma interdisciplinar foram os valores para uma cidadania responsável e 

interveniente. Todas as disciplinas intervieram.  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

9ºB 

Concurso a Força das Palavras CT064 X   

 O Dia da Animação CT065    

Leitura/Ilustração de episódios de Os Lusíadas CT066    

Comemoração do 25 de abril CT067    

Jogos inter-turmas     

Corta-mato     

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

Todas as atividades realizadas trouxeram a toda a escola, e sobretudo aos alunos, momentos de 

cultura, de prazer, de diversão, de partilha, de tolerância e de responsabilidade. 
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As atividades “Ilustração de episódios em Os Lusíadas” a interdisciplinaridade fez-se nas disciplinas 

de Português e de Educação Visual; na “Comemoração do 25 de Abril”, Português e História 

trabalharam poemas, textos e houve palestras testemunhais de um Capitão de Abril. 

Nas visitas de estudo houve também interdisciplinaridade. Na ida ao Museu Berardo e ao Museu da 

Presidência da República e Padrão dos Descobrimentos existiu entre História e Português; ao Museu 

da Eletricidade – exposição de arte, e Fábrica Compal – em Almeirim, houve entre Educação Visual 

e Físico-Química.  

O sucesso da turma é visível com 5 alunos propostos para o Quadro de Mérito e, ainda, porque 

todos os alunos transitaram. 

A utilização da Plataforma Moodle foi útil para a partilha de todo o trabalho desenvolvido em 

Conselho de Turma e para a disponibilização da documentação e informação necessária. 

 

 

Ao longo do ano letivo o Conselho de Turma diagnosticou como problema mais relevante o 

comportamento dos alunos, nomeadamente as “entradas e saídas das aulas”, o “saber estar nas 

aulas” e “relação entre colegas”. Deste modo, foram definidas estratégias para colmatar esta 

situação: reorganização da planta da sala de aula; exigência de uma entrada na sala de aula 

calma e ordeira; controlo rigoroso do cumprimento das regras de conduta em sala de aula; envio 

de recados na caderneta escolar a alertar os encarregados de educação para comportamentos 

indevidos; participação de ocorrências ao Diretor de Turma em caso de ordem de saída da sala; 

atribuição de tarefas extra quando houve reincidência no incumprimento das regras; contactos 

regulares do Director de Turma com os encarregados de educação; controlo rigoroso da 

pontualidade dos alunos. Estas estratégias tiveram uma aplicação satisfatória, pois os alunos 

demonstraram sempre alguma irreverência ao longo do ano letivo. 

Foram elaborados Planos de Acompanhamento Pedagógico para os alunos com mais dificuldades 

de aprendizagem, parcialmente cumpridos. Um aluno com necessidades educativas especiais teve 

apoio pedagógico a Português e a Matemática. Três alunos realizaram medidas de recuperação 

e integração com sucesso. Obtiveram classificações para entrarem em quadro de mérito três 

alunos.  

A atividade comemorativa do 25 de Abril, organizada pelo Grupo de História para lembrar os 40 

anos da “Revolução dos Cravos”, consistiu na elaboração de cartazes pelos alunos da turma. Esta, 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

9ºC 

Atividade comemorativa do 25 de Abril 99999   X 

Dia da Cerâmica 99999   X 

Ilustração de um texto de Robinson Crusoe 99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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foi dividida em grupos de 4 elementos que trabalharam os temas propostos: cartazes políticos, 

coleção de postais do Movimento das Forças Armadas, coleção de postais do 25 de Abril, cartoons 

do 25 de Abril, murais do 25 de Abril e primeiras páginas dos jornais publicados na época. Nos dias 

22, 23 e 24 de Abril os trabalhos foram expostos na BE/CRE inseridos num conjunto de diversas 

atividades que contaram com a colaboração de alunos de outras turmas e convidados que deram 

o seu testemunho sobre os acontecimentos. O trabalho desenvolvido pelos alunos pode qualificar-

se como bom. 

No âmbito da disciplina de Educação Visual, foi desenvolvida a atividade “Dia da Cerâmica” que 

tinha por objetivo dar a conhecer o trabalho do oleiro e permitir aos alunos experimentarem a 

produção de peças em cerâmica. Esta atividade implicou o pagamento de uma quantia em 

dinheiro, razão pela qual só alguns alunos desta turma aderiram. No entanto, a nível de escola, a 

atividade foi considerada um sucesso com uma franca adesão dos alunos. 

A ilustração de um texto de Robinson Crusoe decorreu em articulação curricular entre as disciplinas 

de Educação Visual e Francês. Os alunos mostraram dificuldades na compreensão do texto e na 

realização da ilustração. A planificação para o trabalho da ilustração era de sete horas, mas 

efetuou-se em dezassete horas, pois a lecionação de uma aula de Educação Visual por semana, 

dificultou o progresso no trabalho. 

Como aspetos positivos, a disciplina da turma no Moodle permitiu a todos os utilizadores inscritos o 

acesso a toda a documentação relevante da turma. Todavia, ainda não foi explorado o campo 

de partilha de informações respeitantes ao trabalho que os docentes realizam com a turma.  

 

 

 

No início do ano letivo, a turma apresentava uma postura pouco correta relativamente às entradas 

e saídas da sala de aula, e ao saber estar em sala de aula. A fim de alterar esta situação, foi 

sugerida, em reunião com os encarregados de educação, a implementação de um Caderno de 

Registo de Ocorrências Diárias. Esta estratégia revelou-se muito positiva no comportamento geral 

da turma. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

9ºD 

Ilustração da peça “ Auto da Barca do inferno” CT068    

Comemoração dos 40 anos do 25 de abril- Exposição 
de Trabalhos- Sessão de poesia 

CT069    

Participação no projeto (des) Dramatizar- Ensaios da 
peça “ D. Quixote” e elaboração de cenários 

CT070    

Participação no Dia da Animação 99999   x 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 

 

Todas as atividades previstas foram realizadas. 
Realizou-se, no dia vinte e quatro de Abril, uma atividade que inicialmente não estava prevista: 
Participação no dia da Animação. Esta atividade consistiu em atividades de Olaria com a 
presença de um Oleiro profissional na Escola Secundária de Sampaio, pintura de azulejos e 
num workshop de “stop motion”. 
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Houve um trabalho interdisciplinar nas seguintes atividades: Ilustração do “Auto da Barca do 

Inferno” que envolveu a disciplina de Educação Visual e de Português; Comemoração dos 40 anos 

do 25 de abril- Exposição de Trabalhos- Sessão de poesia” que envolveu a disciplina de História e 

de Português; Os alunos realizaram cartazes sobre os quarenta anos do Vinte Cinco de Abril e 

envolveram-se na preparação e apresentação da sessão de poesia realizada no dia vinte e dois 

de Abril no âmbito das comemorações desta efeméride; Participação no projeto (des) Dramatizar- 

Ensaios da peça “ D. Quixote” e elaboração de cenários que envolveu a disciplina de Educação 

Visual e de Português. 

Uma aluna da turma participou na Assembleia Municipal de Jovens e três alunos participaram no 

Corta-Mato Concelhio e passaram à fase do Corta-Mato Distrital. 

A disciplina no moodle foi utilizada para divulgar os seguintes documentos: PTT, PEI's, Atas de 

Conselho do Turma, Atas das reuniões de Pais e EE, Planificação de Formação Cívica e Planificação 

de Projeto de Educação Sexual. 

 

 

 

As professoras de Português e Educação Visual trabalharam a interdisciplinaridade através do 

estudo e ilustração da obra: O auto da Barca do Inferno de Gil Vicente. No início do 1º período a 

professora de Português organizou uma visita de estudo ao Cineteatro João Mota, para assistir à 

representação da peça acima referida. Nas aulas de Formação Cívica e Francês foi também 

abordado o tema: Racismo, embora não tivesse havido tempo para concluir o trabalho 

interdisciplinar. A turma colaborou ativamente na atividade de Olaria, dinamizada pela Professora 

Teresa Oliveira. 

Duas alunas da turma tiveram uma participação ativa na peça de teatro: D. Quixote, encenada e 

ensaiada pela professora de Português, Dulce Carvalho.  

Quatro alunos desta turma colaboraram nas comemorações do vinte e cinco de Abril. 

O Projeto de Educação Sexual foi concluído no segundo período, tendo sido encerrado com uma 

atividade dinamizada pela enfermeira Ana Rosa. A turma participou ativamente nesta atividade.  

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Luta Contra a SIDA, no dia dezasseis de dezembro, 

os alunos participaram numa palestra, no Auditório do Raio de Luz, cujo tema foi o lema da 

Associação ABRAÇO - O VIH não se vê. Esta palestra foi dinamizada por um enfermeiro da 

Associação ABRAÇO e teve por objetivo promover o debate e levar os alunos a refletir acerca da 

questão da exclusão social de que são vítimas todas as pessoas infetadas, assim como a 

necessidade de prevenir. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

9ºE Sem propostas     
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 No âmbito da Educação Física, os alunos participaram nos torneios inter-turmas na modalidade de 

voleibol masculino, tendo ficado em primeiro lugar. Participaram também no corta-mato escolar.  

É de realçar que, apesar do comportamento da turma ter sido sempre considerado: Pouco 

Satisfatório ou Satisfatório, os alunos tiveram um comportamento considerado Bom ou Muito Bom 

em todas as atividades em que se envolveram, nomeadamente visitas de estudo e conferências. 

As estratégias delineadas pelo conselho de turma com o objetivo de alterar alguns 

comportamentos infantis e que denotavam grande irresponsabilidade pelas suas próprias 

aprendizagens foram só, em parte, bem sucedidas, uma vez que os alunos frequentemente se 

escudavam no facto de já não conseguirem ultrapassar as dificuldades que tinham, especialmente 

a Inglês e a Matemática. Na 1ª reunião do conselho de turma, a maior parte dos professores referiu 

a relutância destes alunos em copiarem os registos do quadro, tendo o professor de Matemática 

dado o exemplo de um grande número de alunos se limitar a copiar do quadro o resultado final 

dos exercícios em vez de todos os passos do mesmo. O conselho de turma esteve atento e alguns 

alunos (poucos) foram modificando este comportamento, porque ficou decidido que sempre que 

algum professor se apercebesse de que o aluno não estava a registar o que devia, informava a 

diretora de turma ou usava a caderneta para contacto direto com os encarregados de educação. 

O mesmo ficou decidido em relação aos trabalhos de casa.  

A plataforma moodle foi utilizada pelos professores da turma na consulta da documentação e 

informação disponibilizada. 

 

 

As atividades propostas nas diferentes disciplinas tiveram como objetivo a motivação e a 

consolidação de conteúdos lecionados nas mesmas. 

A realização da atividade Auto da Barca do Inferno – estudo e ilustração permitiu o trabalho 

interdisciplinar nas áreas de Português e Educação Visual, tendo resultado num produto bastante 

satisfatório. Os alunos começaram por estudar o texto dramático na aula de Português, seguindo-

se as ilustrações na aula de Educação Visual. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

9ºF 

Conto “A Aia” de Eça de Queirós – estudo e ilustração CT071  X  

Comemoração de datas festivas da cultura francesa 99999   X 

Concurso ortográfico “La Dictée” 99999   X 

Apresentação de monumentos franceses na 1ª pessoa, 
ilustração e exposição 

99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: Na atividade cujo código é CT071 foi feito o estudo e a ilustração do texto dramático de Gil 

Vicente “Auto da Barca do Inferno”. 
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As atividades da disciplina de Francês, Comemoração de datas festivas e Concurso ortográfico “La 

dictée”, realizadas com toda a turma, contribuíram para a motivação do estudo da língua e cultura 

francesas, bem como para a consolidação de conteúdos trabalhados. 

A realização da atividade Apresentação de monumentos franceses na 1ª pessoa, ilustração e 

exposição permitiu o trabalho interdisciplinar nas áreas de Francês e Educação Visual, tendo 

resultado em obras de arte e de escrita muito satisfatórias. Inicialmente, os alunos elaboraram na 

disciplina de Francês textos redigidos na 1ª pessoa verbal para apresentarem os monumentos 

franceses escolhidos. Posteriormente, na aula de Educação Visual, alguns alunos fizeram as 

ilustrações do monumento francês que tinham escolhido. Este trabalho não ficou completo na 

disciplina de Educação Visual. 

Em todas as atividades realizadas, os alunos demostraram interesse e empenho e souberam 

organizar-se para a execução das tarefas propostas. 

As estratégias do CT passaram pelo incentivo e valorização da participação oral e da realização 

de tarefas em aula; realização de TPC para reforço de aprendizagens; apoio individualizado em 

aula e em APA; implementação de momentos de auto e heteroavaliação das aprendizagens e 

comportamentos. Nas aulas de FC refletiu-se sobre o desenrolar do trabalho na turma, com a 

análise da “Ficha de resultados de Testes e Trabalhos” implementada no início do ano, para 

consciencializar os alunos para a necessidade de um esforço individual para a aquisição de 

conhecimentos. O CT informou a DT da atitude académica da turma, a qual era analisada 

individualmente ou em grupo-turma. A responsabilização dos EE pela vida escolar dos educandos 

foi visível, quer quando convocados, quer respondendo aos emails enviados. A dedicação dos 

diversos intervenientes contribuiu para que o número de níveis inferiores a três diminuísse, mas a 

evolução poderia ter sido mais satisfatória se a dedicação à vida académica tivesse sido mais 

consistente e regular. 

A disciplina 9ºF no Moodle foi sendo atualizada com toda a documentação referente à turma para 

ser consultada por todos os docentes. 

 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

9ºG 

Projeto Jardins de Vidro (3 alunos desta turma) CT072    

Dia da Animação (alguns alunos) CT073    

Comemoração de datas festivas CT074    

Concurso ortográfico “La dictée” CT075    

Bilhete de identidade dos monumentos franceses e 

respetiva ilustração 
99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

 Observações: 
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As atividades propostas nas diferentes disciplinas tiveram como objetivo a motivação e a 

consolidação de conteúdos lecionados nas mesmas. 

O Projeto Jardins de Vidro, no início envolvia apenas 3 elementos desta turma, mas no terceiro 

período, um grupo considerável de alunos colaborou na organização e dinamização das 

atividades finais.  

No que diz respeito à atividade Dia da Animação (atividade extracurricular), estiveram envolvidos 

alguns alunos da turma que participaram de forma voluntária.  

As atividades da disciplina de Francês, Comemoração de datas festivas e Concurso ortográfico “La 

dictée”, realizadas com toda a turma, contribuíram para a motivação do estudo da língua e cultura 

francesas, bem como para a consolidação de conteúdos trabalhados. 

A realização da atividade Bilhete de identidade dos monumentos franceses e respetiva ilustração 

permitiu o trabalho interdisciplinar nas áreas de Francês e Educação Visual, tendo resultado num 

produto bastante satisfatório que esteve exposto na Biblioteca Escolar. Inicialmente, os alunos 

elaboraram na disciplina de Francês um bilhete de identidade de um monumento escolhido por si. 

Posteriormente, na aula de Educação Visual, os alunos fizeram as ilustrações do monumento francês 

que tinham escolhido, com base na obra e estilo de um pintor do modernismo português. 

Em todas as atividades realizadas, os alunos demostraram interesse e empenho e souberam 

organizar-se para a execução das tarefas propostas. 

No que diz respeito ao Moodle, foi utilizado pela docente de Francês para partilhar informações, 

reforçar os conteúdos lecionados e apresentar propostas de atividades e fichas formativas.  

A plataforma moodle, foi utilizado pela docente de Francês para partilhar informações, reforçar os 

conteúdos lecionados e apresentar propostas de atividades e fichas formativas. 

Para além disso, a disciplina 9ºG no Moodle foi sendo atualizada com toda a documentação 

referente a esta turma para ser consultada por todos os docentes. 

A turma 9ºG era constituída por 23 alunos, entre os quais cinco alunos com Necessidades Educativas 

Especiais (dois alunos com PEI e três alunos com CEI). Por outro lado, foi formada com alunos 

provenientes de três grupos diferentes.  

Ao longo do ano, 4 alunos beneficiaram de Plano de Acompanhamento Pedagógico, 5 alunos 

beneficiaram de apoio de Psicologia, 2 alunos usufruíram de apoio pedagógico personalizado pela 

docente de educação especial, 3 alunos da turma foram sempre acompanhados pela equipa de 

Ensino Especial (UEEEA) e toda a turma pode beneficiar, sempre que necessitasse, de apoio móvel 

nas disciplinas de Português, Francês e Inglês. Por outro lado, o conselho de turma considerou que 

existiam 7 alunos na turma muito empenhados e organizados e com boas capacidades de 

aquisição e aplicação de conhecimentos. 

As estratégias desenvolvidas ao longo do ano foram globalmente as seguintes: integração de todos 

os alunos, nomeadamente os que revelavam necessidades educativas especiais; atenção 

redobrada com os alunos que revelaram mais dificuldades, nomeadamente com os que possuíam 
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PAP, solicitando uma maior participação nas atividades da aula; melhoria das áreas 

comportamentais: Pontualidade, Entradas e Saídas dos alunos, Saber estar na aula e Organização; 

contactos regulares com os encarregados de educação. 

Desta forma, desde o início do ano foram implementadas diversas estratégias, tendo sempre 

existido a preocupação de respeitar as diferenças, as dificuldades e as capacidades de cada 

aluno. 

O conselho de turma considerou muito benéfico o facto de esta turma ser reduzida, o que 

possibilitou dedicar mais atenção, não só aos alunos com necessidades educativas especiais, como 

àqueles que revelaram algumas dificuldades de aprendizagem e até de integração.  

Todas as estratégias delineadas pelo conselho de turma foram eficazes uma vez que todos os alunos 

foram admitidos a Prova Final. 

Todas as atividades propostas nas diferentes disciplinas tiveram como objetivo a motivação e a 

consolidação de conteúdos lecionados nas mesmas. Os alunos demonstraram interesse e 

empenho, organizando-se para a execução das tarefas. 

De todas as atividades, destaca-se a atividade planificada de forma interdisciplinar - Bilhete de 

identidade dos monumentos franceses e respetiva ilustração. Esta atividade permitiu o trabalho 

interdisciplinar nas áreas de Francês e Educação Visual, tendo resultado num produto bastante 

satisfatório que esteve exposto na Biblioteca Escolar. Inicialmente, os alunos elaboraram na 

disciplina de Francês um bilhete de identidade de um monumento escolhido por si. Posteriormente, 

na aula de Educação Visual, os alunos fizeram as ilustrações do monumento francês que tinham 

escolhido, com base na obra e estilo de um pintor do modernismo português.  

Utilização da disciplina no Moodle: A disciplina 9ºG no Moodle foi sendo atualizada pela diretora 

de turma com toda a documentação necessária para ser consultada por todos os docentes. O 

facto de toda a documentação referente aos alunos estar acessível a todo o conselho de turma é 

o aspeto positivo que se destaca. Como aspeto a melhorar, a utilização dos fóruns pelos elementos 

do conselho de turma com dúvidas, informações ou partilhas. 

 

 

 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

9º H 

Participação no GISC     

Dia da Animação    x 

Ilustração de monumentos     

Banco Alimentar     

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 
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O 9º H foi uma turma difícil mas que aderiu às atividades propostas. A participação no congresso 

do GISC começou no início do 7º ano, tendo os alunos realizado, ao longo do 3º ciclo o logótipo 

do evento, que foi escolhido de entre as propostas de todas as escolas do concelho. Ao longo dos 

três últimos anos os alunos concorreram e as suas propostas foram aceites tornando-se a imagem 

do congresso. Para além do logótipo realizaram trabalhos no âmbito da saúde que foram 

apresentados à comunidade escolar. Tem sempre existido grande interação com a direção da 

escola e com o centro de saúde de Sesimbra. Também desde o 7ºano, os alunos participaram 

ativamente no Banco alimentar contra a fome, formando equipas de forma autónoma. No dia da 

animação colaboraram ativamente, participantes/ajudantes. Finalmente, em colaboração com a 

disciplina de Francês pesquisaram sobre edifícios franceses e ilustraram-nos. Foi um processo difícil 

devido ao comportamento por vezes desadequado que demonstraram, mas proveitoso. 

 

 

 

Feita a reflexão em equipa PIEF sobre os resultados escolares alcançados pelos alunos e tendo 

como base os índices de sucesso concluiu-se que as estratégias implementadas, este ano letivo, 

surtiram ótimos resultados pelo que deverão ser mantidas no próximo ano letivo. 

Foram realizadas reuniões semanais de equipa para planificação das várias atividades que foram 

realizadas e feito o balanço das mesmas, quer pelos docentes quer pelos alunos. Em todas as 

atividades houve articulação entre as várias disciplinas/áreas. 

Relativamente à Plataforma Moodle, de referir que não foi utilizada para a Turma PIEF uma vez que 

nesta turma o trabalho é desenvolvido em dropbox. 

A equipa considera que as atividades desenvolvidas neste ano letivo, incrementaram dinâmica na 

escola, motivaram os alunos e contribuíram significativamente para o sucesso alcançado, assim 

como para a melhoria dos seus comportamentos e atitudes. 

 

4.2.3. ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 Observações: 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

9ºPIEF 

Sessão de Capoeira 99999   X 

Tasca da Saúde 99999   X 

Exposição de trabalhos de Ciências Naturais 99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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4.2.3.1. ESCOLA: SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

 

As estratégias definidas pelo Conselho de Turma nas várias reuniões e implementadas ao longo do 

ano não surtiram o efeito desejado, principalmente nas disciplinas da componente específica. 

Apercebendo-se de que não conseguiriam obter aproveitamento nestas disciplinas, de resto já 

revelado em anos de escolaridade anteriores, alguns alunos cedo manifestaram a intenção de 

mudar de área de estudos, passando a ter uma atitude de desinvestimento nas tarefas escolares. 

De salientar também o facto de ter havido um reduzido recurso à Sala de Estudo e/ou Apoio Móvel. 

A alteração da planta da sala de aula, bem como a mudança solicitada à Direção da Sala A0, em 

que decorria grande parte das aulas, foram, contudo, estratégias consideradas pelos docentes 

como tendo surtido efeito positivo. Também os sucessivos contactos com os encarregados de 

educação, na procura de concentração de esforços, visando sobretudo a alteração de 

comportamentos menos adequados e a melhoria de resultados, foram considerados relevantes, 

ainda que nem sempre da forma desejável. 

As atividades realizadas corresponderam aos objetivos inicialmente delineados, articulando-se de 

forma harmoniosa com os conteúdos programáticos e revestindo-se de bastante interesse no 

estudo das várias disciplinas envolvidas. Os discentes revelaram interesse pelas atividades realizadas 

e contribuíram decisivamente para a sua efetiva consecução.  

Foi disponibilizada a documentação necessária na plataforma moodle. 

 

 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

10ºA 

“O Zoo vai à Escola” – atividade no âmbito da 
biodiversidade 

CT076    

Palestra “Sem razões para ensinar estatística e uma 
para ensinar ortografia”, com o Professor Doutor Dinis 
Pestana, do Projeto “A estatística vai à escola”, do 
AEVAE 2014. 

99999 

  X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

10ºB 

“O Zoo vai à Escola” – atividade no âmbito da 
biodiversidade 

CT077    

“Património Biológico e Geológico da região de 
Sesimbra”- Palestra dinamizada pelo N.E.C.A. 

99999   x 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: 
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No primeiro período de aulas considerou-se que parte dos alunos não se conhecem e revelam a 

tendência para se separarem em grupos distintos, não havendo ainda, por isso, o sentido de grupo-

turma. Atentos a esta situação, os professores comprometem-se a atuar de modo a promover uma 

maior coesão na turma. Durante o 2º período verificou-se uma maior coesão no grupo turma, 

tornando-se uma turma mais colaborativa. No 3º período de aulas voltou-se a verificar a coesão do 

grupo turma. No final do 3º período o comportamento da turma foi classificado como bom. A 

frequência de faltas de atraso por parte de alguns alunos alterou-se no terceiro período, tendo 

melhorado. O aproveitamento foi considerado novamente pouco satisfatório. 

A palestra dinamizada pelo N.E.C.A. no âmbito da Educação Ambiental, apesar de não ter sido 

programada de início do ano letivo, realizou-se numa aula, antes de uma saída de campo; permitiu 

consciencializar e sensibilizar os alunos para a necessidade de preservar e conservar o Património 

Geológico e Biológico da região de Sesimbra. 

Relativamente ao plano curricular, os professores do Conselho de Turma cumpriram as planificações 

programáticas. O projeto de Educação Sexual foi cumprido tendo-se obtido resultados positivos. 

Relativamente à utilização da disciplina de conselho de turma no moodle, verificou-se que se trata 

de uma mais-valia, estando sempre disponíveis informações relativamente à turma para todos os 

professores do conselho de turma. Para além disso, trata-se de um meio de comunicação prático 

entre os vários intervenientes do conselho de turma. 

 

 

 

A turma registou ao longo do ano, bom aproveitamento e comportamento. 

Foram disponibilizados pelos professores diversos recursos e materiais com o objetivo, de desenvolver 

e ampliar os conhecimentos e competências nos alunos. Com este mesmo objetivo foram propostas 

as atividades que a seguir se referem. 

A atividade “O Zoo vai à Escola” foi proposta pelos professores que se encontram a lecionar o 10º 

Ano, disciplina de Biologia e Geologia; o momento escolhido (final do 1º período) foi adequado, 

A Atividade “O Zoo vai à Escola” foi proposta pelos professores que se encontram a lecionar o 10º 

Ano, disciplina de Biologia e Geologia; o momento escolhido (final do 1º período) foi adequado, 

pois os alunos já tinham abordado a temática "Biodiversidade"; assim, puderam rever a importância 

deste tema, conhecer outros exemplos contextualizados nos seus ecossistemas, bem como 

conhecer a intervenção do Jardim Zoológico na preservação e conservação do mundo vivo. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

10ºC 

“O Zoo vai à Escola” – atividade no âmbito da 
biodiversidade 

CT078    

“Património Biológico e Geológico da região de 
Sesimbra”- Palestra dinamizada pelo N.E.C.A. 

99999   x 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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pois os alunos já tinham abordado a temática "Biodiversidade"; assim, puderam rever a importância 

deste tema, conhecer outros exemplos contextualizados nos seus ecossistemas, bem como 

conhecer a intervenção do Jardim Zoológico na preservação e conservação do mundo vivo. 

A palestra dinamizada pelo N.E.C.A. no âmbito da Educação Ambiental, apesar de não ter sido 

programada de início do ano letivo, realizou-se numa aula, antes de uma saída de campo; permitiu 

consciencializar e sensibilizar os alunos para a necessidade de preservar e conservar o Património 

Geológico e Biológico da região de Sesimbra. 

Integraram o quadro de mérito quatro alunos da turma. 

A plataforma moodle funcionou como recurso para a disponibilização dos documentos necessários 

ao funcionamento do Conselho de Turma. 

 

 

Dadas as características da turma, foram implementadas estratégias com vista à superação de 

dificuldades manifestadas pelos alunos ao nível da organização pessoal, métodos de trabalho, 

gestão do tempo de estudo e concentração e empenho nas tarefas de aula. 

Foram também reforçadas as medidas de controlo do cumprimento do regulamento interno, no 

sentido de consciencializar os alunos para a importância de adotarem uma atitude adequada à 

aprendizagem e de respeitarem o dever de assiduidade. 

As atividades constantes do projeto de educação sexual da turma foram planificadas de forma 

interdisciplinar, com vista a uma abordagem complementar de temas do interesse dos alunos e que 

se enquadrassem, de alguma forma, no âmbito das várias disciplinas que colaboraram. Os alunos 

participaram com empenho nas atividades propostas e as temáticas abordadas foram também 

surgindo, de forma transversal e complementar, nas apresentações orais realizadas em aula. 

Na plataforma moodle, foi disponibilizada a documentação e informação necessária ao conselho 

de turma. 

 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

10ºD 

Bóccia (dinamizada pela Associação de Paralisia 
Cerebral de Almada) 

99999   X 

Atividade de capoeira (realizada a 27 de maio, no 
âmbito de Educação Física) 

99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

10º E Atividade no âmbito do “Dia Mundial da Poupança” 99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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O Conselho de turma delineou estratégias no sentido de potenciar as capacidades dos alunos, 

tentando que estes continuassem a melhorar o seu aproveitamento. Feito o balanço, concluiu-se 

que as estratégias implementadas no primeiro e no segundo períodos foram adequadas e eficazes, 

nomeadamente o desenvolvimento de hábitos regulares de trabalho autónomo e realização de 

trabalhos em sala de aula e em casa, o que surtiu efeito para a generalidade dos alunos da turma. 

Destacaram-se, neste último período, três alunas que integraram o Quadro de Mérito. 

A atividade cima referenciada está enquadrada no conjunto de intervenções a serem realizadas 

a partir do presente ano letivo, de forma a desenvolver-se o projeto de educação financeira 

previsto no contrato de autonomia. Os alunos participaram com muito empenho. Os objetivos da 

atividade estão relacionados com a divulgação de aspetos financeiros nas turmas participantes 

(10º E, na disciplina de Economia A, a turma de Turismo Ambiental e Rural, em Cidadania e 

Profissionalidade, e a de Técnico de Apoio à Gestão, no âmbito da Formação Tecnológica). A 

divulgação da atividade à comunidade foi feita através de um cartaz, de uma exposição de 

trabalhos, no pavilhão D, e da publicação de um artigo no Jornaless: Dia Mundial da Poupança. 

Relativamente à utilização do Moodle, refiro que sempre que foi solicitado, foram colocados nesta 

plataforma todos os documentos necessários. 

 

 

O incumprimento das normas e regras de comportamento e conduta dentro da sala de aula foi 

fator de intervenção por parte de todos os professores do Conselho de turma.  

É de referir que a relação mantida entre os professores do Conselho de Turma foi positiva do ponto 

de vista profissional e agradável do ponto de vista humano, resultando na otimização do processo 

de ensino-aprendizagem e na aplicação das estratégias definidas. 

A Comunicação sistemática entre DT /professores do conselho de turma e articulação constante e 

permanente da DT com a psicóloga e com o professor de Educação especial caracterizou-se, 

essencialmente, pela simplicidade e facilidade do processo, uma vez que, realizou-se quase sempre 

por exposição oral entre os intervenientes ou por email. 

Relativamente às experiências interdisciplinares de realçar apenas a aplicação do PEST da turma 

uma vez que todas as disciplinas dinamizaram uma atividade com o mesmo tema: Valores e afetos. 

Relativamente à utilização da plataforma moodle considera-se que é uma ferramenta 

fundamental, pois permitiu-me ter acesso a vários documentos disponibilizados pelos orgãos de 

coordenação facilitando por vezes as tarefas de direção de turma e consequente rentabilização 

do tempo. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

10ºF Sem propostas     

http://jornaless.esec-sampaio.net/dia-mundial-da-poupanca/
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Na plataforma foram disponibilizados todos os documentos relativos à direcção de turma e inscritos 

todos os professores que constituem este mesmo conselho de turma no entanto poucas vezes 

acederam à disciplina. Possivelmente se a escola dinamizar ações formação ou de esclarecimento, 

sobre a plataforma moodle, levará a uma utilização mais efetiva por parte de todos os docentes.  

 

 

Por sua vez os professores diversificaram as estratégias, nomeadamente a 

elaboração/apresentação de trabalhos em sala de aulas e um maior número de testes por período, 

para uma maior compartimentação das matérias por teste. 

A atividade “Flash Zoom Talentos” teve um papel muito importante na alteração dos 

comportamentos da turma. Os alunos aprenderam a conhecer-se melhor (a si próprios e uns aos 

outros). Gerou-se uma maior interação e empatia entre os diferentes elementos da turma, bem 

como dos professores.  

 

     

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

10ºG Flash Zoom Talentos 99999   X 

A turma do 10ºG iniciou-se com 28 alunos, tendo sofrido algumas alterações ao longo do ano letivo. 

Em meados do 1º período uma aluna mudou de curso e, até final do 2º período inscreveram-se três 

alunos, perfazendo um total de 30 alunos. Destes reprovaram e/ou excluíram por faltas 7 alunos. 

Provenientes de várias escolas, incluindo Azeitão e Quinta do Conde, alguns alunos revelaram 

aspetos menos bons ao nível das aprendizagens, assiduidade, pontualidade e comportamentos 

desajustados ao seu nível etário e de escolaridade. As estratégias incidiram sobretudo na 

sensibilização dos encarregados de educação, em articulação com a diretora de turma, para 

incentivar os alunos a terem um papel mais pro-ativo nas suas aprendizagens, frequentando 

estruturas disponíveis na escola, como por exemplo as salas de estudo, realizando atividades 

propostas pelos professores ou cumprindo prazos estabelecidos. De forma a melhorar o 

comportamento da turma foi elaborado um mapa da disposição dos alunos, em sala de aula, em 

colaboração com o delegado de turma, o que se viria a revelar um aspeto muito positivo. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

10ºH 

Dia da animação - Paisagens CT079  x  

Aulas de desenho no exterior CT080  x  

Exposição de trabalhos dos alunos em espaços 
exteriores à aula 

99999   X* 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: O tema do dia da animação foi: ”cerâmica” 
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A Turma registou um aproveitamento Suficiente, bom comportamento mas pouco esforço para 

atingir resultados de sucesso. 

Nas disciplinas que apresentaram taxas de insucesso foram propostas aulas de apoio, reforço do 

controle do trabalho individual dos alunos, nomeadamente dos trabalhos de casa, a Geometria 

Descritiva, Filosofia e Português. Na disciplina de Matemática foram realizadas mais revisões da 

matéria dada, sobretudo antes dos momentos de avaliação sumativa. 

No 2º e 3º períodos, devido à baixa frequência das aulas de apoio, sobretudo pelos alunos com 

mais dificuldades, implementaram-se estratégias em sala de aula de articulação com os 

encarregados de educação na verificação da realização do trabalho em casa, estratégias de 

repetição e aperfeiçoamento de algumas atividades bem como, mais revisões da matéria dada. 

Por iniciativa da Diretora de Turma, o professor de Geometria compareceu na reunião de 

Encarregados de Educação no início do 3º período, onde pôde reforçar a importância da 

realização dos trabalhos de casa e a necessidade de um trabalho continuado com vista à melhoria 

dos resultados nesta disciplina. Facto este que foi relevante na melhoria da taxa de sucesso obtida. 

A importância do recurso aos trabalhos de grupo, na formação inicial de uma turma, assim como 

a realização de dinâmicas de grupo, como estratégias eficazes de integração/inclusão de todos 

os alunos da turma é muito grande. Porém, no ensino secundário, a prioridade dada ao 

cumprimento dos programas e das planificações, sobretudo em disciplinas sujeitas a exame 

nacional, dificultam a concretização de momentos propícios a trabalhar estes aspetos.  

As atividades de articulação disciplinar, de interdisciplinaridade ou mesmo de transdisciplinaridade, 

que promovem uma aprendizagem global, propostas no final do 1º período - realização de cartazes 

ou ilustrações sumárias de textos, foram preteridas, pois tiveram como principais entraves o tempo 

disponível, o cumprimento de programas e planificações. 

Foram colocados na plataforma, em tempo, os documentos e informação solicitados pelas 

diferentes estruturas de gestão.  

 

 

 

*atividade prevista no PAA enquadrada no grupo disciplinar, mas que envolve diretamente as 

turmas. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

11º A  

Aula no exterior – Praia da Foz 99999    

Participação na palestra “Biodiversidade de Timor” 99999    

Dinamização de atividades no âmbito das Ciências 
Naturais 

99999    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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O conselho de turma do 11º A funcionou muito bem a todos os níveis. Os professores do conselho 

de turma trabalharam em equipa no sentido de melhorar o comportamento dos alunos, adotando 

estratégias comuns de atuação, aferindo procedimentos e comunicando prontamente à diretora 

de turma qualquer ocorrência. Mantiveram uma cultura de exigência e rigor, levando os alunos a 

potenciarem as suas capacidades e a melhorarem o seu desempenho académico. 

A nível de interdisciplinaridade, nem sempre foi possível pôr em prática esta vertente dada a 

exigência dos currículos dos alunos desta área e os condicionalismos de tempo. Contudo, houve 

articulação interdisciplinar a nível das disciplinas da formação específica, nomeadamente Física e 

Química e Biologia e Geologia, cujas docentes colaboraram por diversas vezes, nomeadamente 

no que se refere à organização de visitas de estudo e aulas no exterior. As disciplinas da formação 

geral funcionaram de forma articulada a nível da consecução do Projeto de Educação Sexual.  

As atividades desenvolvidas com esta turma foram dinamizadas pela professora Ana Maria Ferreira, 

que salientou a forma empenhada e participativa como os alunos se envolveram nas atividades 

propostas. 

Uma aluna da turma participou de forma muito positiva no projeto Comenius, que terá 

continuidade no próximo ano letivo. 

Em termos gerais, a comunicação entre todos os intervenientes – professores, alunos e 

encarregados de educação- foi uma constante e pautou-se pelos princípios do respeito e 

entreajuda, o que se saldou num balanço muito positivo a todos os níveis.  

Foi disponibilizada na plataforma moodle toda a documentação necessária aos elementos do 

Conselho de Turma. 

 

 

A turma B do décimo primeiro ano não apresentou problemas de assiduidade nem de 

pontualidade, a exceção de alguns casos que foram resolvidos atempadamente juntamente com 

os respetivos encarregados de educação no primeiro período. Os problemas detetados nesta 

turma não eram de foro disciplinar, mas de dificuldades cognitivas e de gestão do tempo de 

estudo. As docentes do conselho de turma disponibilizaram horas de apoio móvel, apesar de este 

não constar no seu horário. Verificaram que os alunos com mais dificuldades e mais assíduos ao 

apoio revelaram melhorias.  

Ao longo dos três períodos letivos, três alunos se destacaram pelos seus resultados e fizeram parte 

do Quadro de Mérito.  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

11ºB 
Palestra na área das comunicações (16 de Janeiro)     

Palestra sobre substâncias psicoactivas (5 de Fevereiro) 99999   x 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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O balanço das atividades é positivo, uma vez que a participação dos alunos nas palestras foi 

adequada ao contexto. A palestra sobre a área das comunicações esteve enquadrada na 

disciplina de Física e Química e destinou-se a aprofundar o conhecimento sobre esta matéria, 

presente no programa do 11º ano. Na palestra sobre substâncias psicoactivas, os alunos aderiram, 

no entanto chamaram a atenção para o facto de que a informação transmitida não era nova para 

eles, que já a ouviam desde o 7º ano, tornando este tipo de atividades “maçador”. Acrescentaram 

ainda que a presença do testemunho pessoal de um “jovem da casa” foi uma mais-valia e muito 

positivo. Na disciplina de Espanhol, houve uma atividade que surgiu a pedido de uma EE sobre a 

temática da “manipulação afetiva” nos casais adolescentes. Respeitando o programa da disciplina 

e enquadrando a temática na matéria a lecionar, os alunos da turma realizaram um trabalho que 

expuseram a comunidade escolar no sentido de sensibilizar e consciencializar os seus pares para 

este tema mais subtil da violência de género.  

Relativamente ao uso do Moodle, este foi feito entre os elementos do conselho de turma e no qual 

consta toda a documentação realizada no decorrer do ano letivo. 

 

 

 

As estratégias implementadas tiveram como aspetos positivos a manutenção de um 

comportamento adequado e a anuência dos alunos relativamente às tarefas desenvolvidas em 

sala de aula. 

Apesar de terem sido disponibilizados espaços de apoio para colmatar falhas ao nível dos 

conhecimentos e dos hábitos de trabalho, designadamente a sala de estudo, nem sempre o 

empenho dos discentes proporcionou a devida consolidação dos conteúdos lecionados. 

A permuta entre professores do Conselho de Turma possibilitou a realização de testes para as turmas 

do décimo primeiro ano, nas disciplinas de Física e Química A e Matemática A, garantindo uma 

uniformização dos critérios e do grau de exigência. 

Por outro lado, as faltas devidas à substituição tardia dos professores de Biologia e Geologia e de 

Geometria Descritiva A, que se encontravam de atestado médico, foram compensadas através da 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

11ºC 

Aula de campo na Praia da Foz 99999   X 

Recolha de Alimentos na Campanha de Natal do Banco 
Alimentar contra a Fome no Supermercado Lidl 
(participação dos alunos Ana Rita Duarte, Marco 
Martelo e Vítor Santos) 

99999 

  

X 

Recolha de Alimentos na Campanha do dia 1 de junho 
do Banco Alimentar contra a Fome no Supermercado 
Lidl (participação dos alunos Marco Martelo e Vítor 
Santos) 

99999 

  

X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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lecionação de aulas suplementares no primeiro, segundo e terceiro períodos, permitindo o 

cumprimento integral dos conteúdos programáticos. 

Ao nível das atividades realizadas, logrou-se alguma interdisciplinaridade, designadamente entre a 

Biologia e Geologia e a Física e Química A, na visita de estudo à Fábrica Renova e ao Centro de 

Ciência Viva do Alviela. Procurou-se, igualmente, um entrosamento cultural, tendo sido abordados 

aspetos das literaturas portuguesa e inglesa, quer na deslocação a Sintra (lugar de predileção de 

muitos escritores britânicos), no âmbito do estudo de Os Maias, quer na visita ao Teatro Tivoli, para 

assistir à representação da peça Shakespeare em 97 minutos. 

A participação em campanhas de solidariedade foi, igualmente, uma mais-valia do Projeto de 

Trabalho da Turma, concretamente na participação dos alunos em duas campanhas do Banco 

Alimentar contra a Fome.  

Na plataforma moodle, foi disponibilizada a documentação e informação necessária ao conselho 

de turma. 

 

 

 

O Plano de Trabalho da Turma foi desenvolvido de forma a dar resposta aos aspetos que mais 

preocupavam os professores e os encarregados de educação (EE), nomeadamente o 

aproveitamento e o comportamento. As estratégias prosseguidas, como a comunicação com os 

EE, a diversificação de exercícios (sala de aula/casa), para atuar sobre o estudo desadequado, e 

a tomada de medidas disciplinares, não obtiveram todo o sucesso esperado. Foram ensaiadas 

trocas de lugar, para impedir que os alunos falassem a uns com os outros, houve decisões que 

impediram a atribuição do quadro de mérito a um aluno e foram marcadas faltas disciplinares, de 

atraso e feita uma repreensão registada. Os alunos mais em foco quanto ao comportamento 

desajustado tiveram classificações muito influenciadas por esse facto, em sentido negativo e não 

alteraram significativamente a sua forma de estar, apesar dos contactos com EE. Em resultado das 

estratégias há a destacar a transição de doze alunos. Oito alunos ficaram com a transição 

condicionada pelos resultados de exame. Apenas um aluno não transitou Também é de salientar a 

atribuição do quadro de mérito a dois alunos, no segundo e no terceiro período (proposta), e a um 

deles no primeiro período. 

Foi realizada uma atividade transversal entre as disciplinas de Economia e de Geografia, composta 

por trabalhos de grupo e apresentações orais de alunos sobre Portugal no contexto da União 

Europeia. A subdelegada, presente no CT final, baseada no feedback dos colegas, mencionou os 

resultados benéficos do trabalho, não só pelo empenho e prazer com que os alunos o realizaram, 

como também pelos conhecimentos que lhes proporcionou. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

11ºD Sem propostas     
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A disciplina no Moodle foi efetuada e atualizada atempadamente com os documentos solicitados 

e outros considerados pertinentes. Vários professores visitaram a página ao longo do ano. Sugere-

se, em temos de utilização, a possibilidade dos próximos DT poderem consultar as disciplinas das DT 

anteriores. 

 

 

O Conselho de Turma foi unânime em considerar a turma heterogénea em termos de 

aproveitamento. Na generalidade, o grupo do sexo feminino, destacou-se mostrando-se mais 

empenhado, interessado e motivado; o grupo do sexo masculino mostrou-se menos empenhado e 

menos responsável face às propostas de trabalho e, por isso, menos motivados e com falta de 

expectativas. 

A nível do comportamento, apesar de ser uma turma conversadora e que facilmente se distraía, 

não houve, ao longo do ano, registo de indisciplina ou qualquer tipo de participação disciplinar. 

Apesar da elevada falta de assiduidade, todas as faltas foram devidamente e atempadamente 

justificadas pelos Encarregados de Educação dos alunos e consequentemente aceites pela 

diretora de turma. Por isso, não houve necessidade de implementar medidas de recuperação a 

nenhuma disciplina. 

Realizaram-se com sucesso as visitas de estudo e atividades previstas e planeadas, registando-se 

uma avaliação positiva por parte dos alunos. 

É ainda de destacar pela positiva o facto de três alunas constarem do quadro de mérito, por terem 

uma classificação superior a dezasseis valores. 

Uma aluna da turma, pelo seu mérito pessoal, foi selecionada para frequentar o curso de verão no 

UWC “Peace by Piece”, que terá lugar na Bósnia Herzgovina. O UWC promove o entendimento 

intercultural, a paz no mundo através de um programa educativo. 

Foi considerada uma turma simpática, com a qual todos os professores gostaram de trabalhar, 

apesar de reconhecerem que todos poderiam ter desenvolvido mais o seu potencial. 

A documentação e informação necessária ao Conselho de Turma foram disponibilizadas na 

plataforma moodle. 

 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

11º E 

Palestra subordinada ao tema “violência no namoro”     

Palestra de Estatística com o professor Dinis Pestana     

NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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As estratégias adotadas pelo conselho de turma foram, globalmente eficazes, e resultaram do 

trabalho em equipa, sobretudo na melhoria da concentração e hábitos de estudo. Essas medidas 

manifestaram-se pela gradual e contínua exigência, sendo fornecido aos alunos o devido apoio de 

modo a envolvê-los no investimento das suas capacidades e no melhor desempenho dos resultados 

a alcançar. É de salientar que o clima foi propício, uma vez que a generalidade dos professores 

considerou gratificante trabalhar com a turma e os alunos responderam de forma motivada às 

estratégias implementadas. 

É também de referir que o número de aulas não ministradas no primeiro período, na disciplina de 

Geometria Descritiva A, foi compensado e conseguiram-se ultrapassar os problemas iniciais, quer 

ao nível do cumprimento do programa quer do aproveitamento da maioria dos alunos. 

Em todas as atividades realizadas e não previstas e nas visitas de estudo, os alunos demostraram 

interesse e empenho e participaram de forma ativa. Destacam-se as iniciativas/participação no 

Workshop sobre Prezi, a Exposição dos seus trabalhos de Desenho A, o Dia de Animação Cerâmica 

e as visitas de estudo à Faculdade de Belas Artes de Lisboa e à Exposição da Maria Keil no Palácio 

da Cidadela de Cascais, Ilustrarte e a ida a Sintra, ao Palácio da Regaleira. 

A disciplina do conselho de turma no Moodle foi atualizada com frequência, dispondo de 

documentação atualizada referente à turma, disponível para consulta pelos restantes docentes. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

11ºF 

Participação nas comemorações do dia Internacional 
com Deficiência- Pavilhão Municipal de Sampaio – Jogo 
do Boccia 

99999 
  

X 

Alguns alunos participaram nos Torneios Interturmas – 
voleibol e basquetebol 

99999   X 

Participação num Workshop sobre Capoeira 
dinamizada pelo grupo Alto Astral, no Pavilhão 
Municipal de Sampaio, no dia vinte de Março. 

99999 
  

X 

Participação no Dia da Animação Cerâmica 99999   X 

Participação no Workshop sobre Prezi dinamizado pelo 
professor Luís Varela 

99999   X 

Exposição conjunta (11ºF e 12ºF) dos trabalhos 
realizados pelos alunos no âmbito da disciplina de 
Desenho A 

99999 
  

X 

Técnicas de relaxamento - nas aulas de Educação 
Física.  

99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

12ºA A Genética na Atualidade CT081    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

 Observações: 
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As estratégias do conselho de turma, que constam das atas das respetivas reuniões, basearam-se 

no conhecimento das características dos alunos em articulação com o desenvolvimento curricular 

disciplinar. Das estratégias conversadas em conselho de turma que terão contribuído para os 

resultados escolares alcançados, destaco: o apoio ao estudo dos conteúdos programáticos da 

Matemática do 11ºano, não lecionados no ano letivo anterior; fornecimento regular de diverso 

material pedagógico, como fichas de trabalho e outros de apoio ao estudo, sobretudo nas 

disciplinas com exame nacional, Português e Matemática; controlo da realização de trabalhos de 

casa; acompanhamento mais individualizado dos alunos com mais dificuldades, nomeadamente 

através do apoio móvel, nas várias disciplinas. 

Na turma destacaram-se pelo seu empenhamento no trabalho escolar, quatro alunas,que foram 

propostas para constar do quadro de mérito da escola. 

Na aula seguinte à palestra sobre A Genética na Atualidade efetuou-se uma avaliação da mesma, 

tendo os alunos manifestado o seu agrado pela sua realização e referido que a ação contribuiu 

positivamente para a sua formação científica ao nível biológico. Para além da abordagem ao 

tema, o conferencista prestou esclarecimentos sobre as saídas profissionais do curso de Biologia. 

A plataforma moodle permitiu disponibilizar informação relevante ao conselho de turma. 

 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

12ºB 

A Genética na Atualidade CT081    

Corta-mato escolar 99999   x 

Ler+Ciência (no âmbito da disciplina de Física) 99999   x 

Palestra, sobre “Percursos académicos e saídas 

profissionais da Engenharia”(no âmbito da disciplina de 

Física) 

99999 

  

x 

Física ConVida (alguns ex-alunos de Física da escola foram 

convidados a vir dar o seu testemunho sobre a entrada na 

faculdade) 

99999 

  

x 

Palestra sobre Radioatividade (no âmbito da disciplina de 

Física) 
99999   

x 

Vídeo de divulgação e promoção da escola (no âmbito 

da disciplina de Aplicações de Informática) 
99999   

x 

 

 
NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações: O elevado número de atividades não previstas inicialmente no âmbito da disciplina de Física 

deve-se ao facto de a professora que lecionou a disciplina no 2º e 3º período ter estado de 

licença de maternidade no decorrer do 1º período. 
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As atividades realizadas nesta turma (previstas e não previstas) foram muito adequadas, tendo em 

conta as características dos alunos que constituíam a turma – alunos que demonstraram ter 

ambições, metas a atingir, e com muitas dúvidas quanto ao seu prosseguimento de estudos. Na 

atividade “A Genética na Atualidade” os alunos manifestaram agrado pela sua realização e 

referiram que a ação contribuiu positivamente para a sua formação científica ao nível biológico. 

Com a atividade Ler+Ciência, em parceria com a BE/CRE, estimulou-se a leitura de obras científicas, 

de divulgação científica ou de ficção científica, entre os alunos. Também a palestra, na escola, 

sobre “Percursos académicos e saídas profissionais da Física” dirigida especificamente aos alunos 

de 12º de Física teve uma avaliação muito positiva por parte dos alunos, uma vez que permitiu uma 

primeira visão do mercado de trabalho; a atividade “Física ConVida”, onde alguns ex-alunos de 

Física da escola foram convidados a vir dar o seu testemunho sobre a entrada na faculdade 

permitiu aos alunos esclarecer muitas dúvidas sobre o assunto e estabelecer contactos com alunos 

universitários, que possibilitou a realização de visitas aos estabelecimentos de ensino superior com 

mais interesse para cada grupo, sem prejuízo de aulas. Na qualidade de finalistas, os alunos da 

turma que tinham Aplicações de Informática participaram ainda num vídeo de divulgação e 

promoção da escola. 

A disciplina de Conselho de Turma foi atualizada com toda a documentação e informação 

necessária ao Conselho de Turma. 

 

 

Foi feito o balanço das estratégias implementadas para melhorar o comportamento de alguns 

alunos no que diz respeito à falta de pontualidade. O Conselho de Turma considerou que desde a 

implementação do Plano de Ação para a Indisciplina esse problema foi sendo resolvido 

progressivamente. 

O aproveitamento global da turma é bom, não se registando situações de elevado insucesso ou 

grande disparidade de resultados entre as disciplinas. 

Ponderando os critérios para acesso ao Quadro de Mérito do Ensino Secundário, o Conselho de 

Turma constatou que quatro alunos reúnem as condições para integrar este quadro. 

No segundo período os alunos participaram numa apresentação de uma oferta formativa 

dinamizada pela Universidade Autónoma de Lisboa. Quatro alunos da turma, desenvolveram um 

website relacionado com a saúde e os problemas da adolescência, para apresentação no 

congresso do Grupo de Intervenção em Saúde Comunitária. 

Foi realizada também uma atividade Ler+Ciência, em parceria com a BE/CRE, com o objetivo de 

estimular a leitura de obras científicas, de divulgação científica ou de ficção científica. 

No âmbito da disciplina de Física e no decorrer do segundo período alguns ex-alunos da nossa 

escola foram convidados a vir dar o seu testemunho sobre a entrada na faculdade.  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

12ºC Sem propostas     
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No Dia das Ciências foi realizada uma palestra sobre “Percursos académicos e saídas profissionais 

da Engenharia”. 

Foram propostos para o quadro de Mérito seis alunos neste terceiro período. 

Na disciplina na Plataforma Moodle, foram colocados todos os documentos pedidos pela direção 

e coordenador dos diretores de turma. 

 

 

A atividade foi realizada, envolvendo todos os alunos da turma, cumprindo na íntegra os objetivos 

previstos, nomeadamente o envolvimento da comunidade – alunos, encarregados de educação 

e professores – nas comemorações, salientando a importância deste momento como fundador da 

democracia portuguesa. 

Relativamente aos aspetos caracterizadores da turma e respetivo plano de trabalho é de realçar a 

seguinte reflexão: a heterogeneidade da turma, em consequência dos diferentes percursos 

escolares, nomeadamente as opções de disciplinas trienais diversas (História A, Matemática A) 

dificultou o trabalho em sala de aula, em particular nas disciplinas onde o número de alunos era 

elevado, como Português, Sociologia, Aplicações Informáticas ou Educação Física. Contudo, as 

estratégias, desenvolvidas em sala de aula como a realização de fichas de trabalho sobre as 

matérias lecionadas, a realização de trabalhos de casa, fazendo o respetivo controlo da sua 

realização, a correção personalizada de testes e de trabalhos fazendo, sempre que possível, um 

acompanhamento mais individualizado dos alunos com dificuldades, reforçadas com apoios 

(Português, Matemática e História) permitiram alcançar um nível de resultados finais satisfatórios, 

havendo mesmo duas alunas indicadas para o quadro de mérito. No entanto no domínio das 

atitudes, em particular o pouco empenho nas tarefas solicitadas pelos docentes, as melhorias foram 

ténues. 

Procurou-se, nas diversas atividades previstas, uma “integração” plena dos alunos que compõem 

a turma, apesar dos diferentes percursos e expectativas face ao futuro escolar. Igualmente, nos 

diversos conselhos de turma realizados houve a preocupação em potenciar as capacidades 

individuais de cada aluno, tendo em consideração a caracterização da turma, efetuada. 

Atividades planificadas de forma disciplinar resumiram-se a algumas abordagens no âmbito da 

educação sexual como consta do PTT. 

A utilização da plataforma moodle não foi igual entre as diversas disciplinas  mas procurou-se ao 

longo do ano incrementar a exploração das potencialidades da mesma  pelos docentes . 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

12ºD Comemoração dos 40 anos do 25 de abril CT083    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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Relativamente às atividades integradas nas comemorações dos quarenta anos do vinte e cinco de 

abril, que se realizaram nos dias vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro do referido mês, as várias 

atividades envolveram todos os alunos da turma e o balanço é muito positivo, uma vez que todos 

os objetivos foram integralmente atingidos, nomeadamente a participação de todos os elementos 

da comunidade nas comemorações, cuja adesão permitiu salientar a importância deste momento 

fundador da democracia portuguesa. 

No 1º período, ao nível das aprendizagens, a turma, apesar de não ter classificações muito elevadas 

(nomeadamente não tinha nenhum aluno em condições de entrar para o quadro de mérito), 

apresentava, ainda assim, uma prestação aceitável – em 4 das 5 disciplinas, apenas existia um 

aluno com uma classificação inferior a 10. O maior problema residia na disciplina de Português, 

onde a percentagem de insucesso era bastante elevada (61% no 1º período). Já na reunião 

intercalar de Outubro, a professora tinha referido que, na aula, estes alunos apresentavam uma 

postura pouco adequada a alunos do décimo segundo ano, com alguma passividade, falta de 

concentração, bem como hábitos de estudo muito irregulares. Ao nível dos conhecimentos e 

competências revelavam grandes dificuldades no domínio dos conteúdos gramaticais, na 

interpretação de textos literários e na redação de textos expositivos e argumentativos.  

Como estratégia a professora de Português propôs um maior incentivo à participação oral; a 

realização periódica de fichas de gramática; formulação de atividades dirigidas de análise de texto 

em trabalho individual; resolução de fichas formativas com base em exames nacionais. Continuou 

a fornecer materiais adicionados de apoio ao estudo e sistematização de conhecimentos e a 

realizar atividades de recapitulação dos conteúdos lecionados no ano transato. 

No final do ano letivo, os professores consideraram que se tinham verificado melhorias, no que diz 

respeito à realização e apresentação dos trabalhos e no cumprimento dos prazos estabelecidos.  

A professora de Português salientou que o sucesso da turma nesta disciplina conheceu uma 

evolução muito positiva: na avaliação interna final fixou-se nos 77,8%.  

Assim considerou-se que as estratégias implementadas desde o primeiro período se revelaram 

profícuas e a atitude dos discentes também registou melhorias, o que permitiu que a sua grande 

maioria tenha sido admitida a exame, embora alguns alunos continuem a registar fragilidades na 

disciplina. 

Não foram planificadas atividades interdisciplinares. 

Relativamente à utilização da disciplina no Moodle, esta foi muito diminuta. A diretora de turma 

colocou os documentos referentes à turma na plataforma, tendo os respetivos professores realizado 

a sua consulta quando consideraram necessário. 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

12ºE Comemoração dos 40 anos do 25 de abril CT084    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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A turma 12ºF, uma turma do curso científico-humanístico de artes visuais, é composta por vinte e 

quatro alunos. Dois alunos têm necessidades educativas especiais. Uma das alunas da turma ficou 

sujeita a MRI às disciplinas de Desenho e Educação Física, as quais foram satisfatoriamente 

cumpridas.  

De um modo geral as análises realizadas no decorrer do ano letivo sobre o comportamento e 

aproveitamento da turma apresentaram um aproveitamento sempre satisfatório, com médias a 

oscilar entre os treze e treze e meio valores e com avaliações mais elevadas nas disciplinas técnicas 

do curso. Relativamente ao comportamento este foi sempre considerado de bom, com uma 

pontuação de vinte e seis valores, pela tabela de tipificação do comportamento geral da turma, 

no segundo e terceiros períodos. Relativamente às planificações estas foram todas cumpridas, 

acrescente-se que a falta de professor de Desenho no primeiro período levou a reposição de aulas 

de desenho aquando da colocação de um novo docente que, desta forma, cumpriu o programa 

integral de Desenho. O projeto de educação sexual para a turma intitulou-se - Projeto integrado na 

campanha da Abraço:“ O VIH não se vê” e ficou cumprido no 3º período. 

Relativamente às visitas e atividades inicialmente propostas foram na generalidade realizadas e 

avaliadas como muito boas em termos de conteúdos, comportamentos e objetivos cumpridos. 

Relativamente às atividades interdisciplinares estas basearam-se sobretudo na partilha de 

conteúdos em visitas de estudo. 

A utilização da disciplina em moodle apresentou como aspetos positivos a consulta, em qualquer 

altura e em caso de dúvidas, por parte de todos os docentes quer do que tinha sido tratado em 

reuniões de CT como com EE. Poderá futuramente ser mais explorada em termos de partilha de 

documentos dependendo do conhecimento que cada diretor de turma tem sobre a utilização 

desta plataforma. 

 

4.2.4. ENSINO PROFISSIONAL 

 

4.2.4.1. ESCOLA: SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

12ºF 

Dia da animação- tema “Paisagens” CT085    

Pintura Mural do Jornal 99999    

Exposição final de trabalhos (DES e OAR) 99999    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 
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A turma revelou um comportamento agitado, pouco satisfatório e por esse motivo adotou-se como 

medidas, o registo diário do trabalho realizado em sala de aula com a respetiva informação aos 

Encarregados de Educação. Feito o balanço das estratégias implementadas, estas não surtiram o 

efeito desejado, uma vez que o comportamento dos alunos no 3º período, piorou, relativamente 

ao período anterior. Dois alunos realizaram MRI. 

As atividades decorreram de acordo com o previsto, tendo uma grande adesão por parte dos 

alunos da turma. 

Como colaboradores na organização das atividades, os alunos foram empenhados e 

demonstraram interesse pelo trabalho solicitado. Os alunos aprenderam através da prática como 

é que se dinamiza e organiza este tipo de competições. Em interdisciplinaridade houve a 

intervenção de várias disciplinas: GID, Psicologia e AI no âmbito do projeto de Educação Sexual da 

turma. 

A plataforma moodle foi utilizada para disponibilizar ao Conselho de Turma toda a documentação 

e informação necessária. 

 

 

O grupo/turma revelou, desde o 1º período uma melhoria da sua performance quer ao nível da 

progressão na aprendizagem, quer ao nível das relações interpessoais. O grupo mostrou-se coeso, 

ativo e com um dinamismo e espirito de iniciativa extraordinária, o que se refletiu, naturalmente, nos 

resultados. 

Estes resultados só foram possíveis graças à adoção de estratégias adequadas e variadas que 

procuraram dar resposta às necessidades e interesses dos alunos. As metodologias ativas centradas 

nos alunos, o trabalho cooperativo e interdisciplinar permitiram, com efeito, melhorar as suas 

competências e conhecimentos. 

10ºPD 
Torneios inter-turmas CT086    

Corta Mato Escolar CT087    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

10ºPI 

Dia das Tecnologias CT088  x  

Concurso de programação CT089  x  

Jogos em rede CT090  x  

Dr. PC CT091  x  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

 Observações: 
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As estratégias utilizadas para a resolução/superação dos problemas disciplinares, obtiveram 

algumas alterações positivas, o que permitiu, a alguns alunos, superar dificuldades de 

aprendizagens resultantes da sua forma de estar nas aulas. Contudo procurou-se sensibilizar sempre 

os alunos para a conveniência de serem assíduos e pontuais, situação que melhorou 

substancialmente. Um aluno da turma integrou o quadro de mérito no primeiro período. 

De modo a colmatar necessidades sentidas, considera-se que o projeto “Dr. PC”, “Dia das 

Tecnologias”, “Jogos em Rede” e o ”Concurso de programação” correu muito bem e devem estar 

acessíveis a toda comunidade escolar. Estes projetos foram realizados com a colaboração da 

turma 10 PI dentro das competências e saberes adquiridos dentro do ano em causa. 

 

 

 

 

Na turma do 10º PM, desde o início do ano letivo se verificou que os alunos não eram problemáticos. 

Embora por vezes uma primeira impressão possa vir a revelar-se infundada, nesta turma em 

particular constatámos que a turma é pacífica e não apresenta problemas disciplinares graves.  

Os problemas que se vieram a verificar prendem-se com o aproveitamento global destes alunos 

num curso profissional. Apesar de a média final da turma ter sido de 12,9 valores, ou seja, uma turma 

que parece ser razoável, tal não corresponde à realidade. 

Há muitos alunos desta turma com graves lacunas em relação ao seu processo de aprendizagem 

e embora tenham sido detetados apenas dois alunos com necessidades educativas especiais, no 

final do ano letivo foi referenciado um aluno, no sentido de ter mais apoio na disciplina de 

Português.  

Pelo facto dos professores terem detetado as enormes lacunas destes alunos, no final do primeiro 

período foi proposto que os alunos com mais capacidades ajudassem os alunos com mais 

dificuldades, ou seja, foi proposto sempre que possível um trabalho de tutoria sempre 

supervisionado pelo professor de cada disciplina. Esta estratégia foi posta em prática pelos 

professores que assim o entenderam, dando-se liberdade à gestão individual de cada docente. Em 

algumas disciplinas esta estratégia funcionou muito bem e funcionará bem no próximo ano letivo, 

uma vez que estes alunos apesar de evidenciarem inicialmente algumas atitudes de conflito, 

conseguiram ao longo do ano adotar uma postura diferente e de entreajuda. A Diretora de Turma 

optou por não assumir uma atitude demasiadamente controladora, no que se refere aos conflitos 

que foram surgindo, não dando muita importância a estes pequenos conflitos típicos da 

adolescência, promovendo sempre atitudes de reforço positivo como estratégia. 

O delegado de turma destacou-se pela positiva tanto a nível de aproveitamento como em termos 

de comportamento. No que se refere às atividades, não foram realizadas nesta turma devido ao 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

10ºPM Sem propostas     
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facto da DT não ter no início do ano conhecimento da Escola nem da problemática global da 

turma. Relativamente à utilização do moodle, considera-se que os alunos poderiam beneficiar se 

nesta plataforma fossem inseridos textos de apoio, correções de testes ou outros 

trabalhos/informações/links que os ajudassem a desenvolver o seu trabalho. 

Parece-me ainda que se a Direção da Escola no início do ano em reunião com os Diretores de 

Turma e com o apoio de professores de informática evidenciasse os aspetos positivos desta 

plataforma seria muito útil para toda a comunidade escolar.  

 

 

 

 

Todas as atividades realizadas pelos alunos do 10º PT envolveram todos os alunos do Curso Técnico 

Profissional de Turismo. As atividades propostas por todos os professores das disciplinas técnicas 

foram todas efetuadas tendo em conta os conteúdos, uma vez que todos os aspetos das atividades 

se cruzam interdisciplinarmente. 

As comemorações do dia Mundial de Turismo foram organizadas pelas turmas do 11º PT e 12º PT 

ano como forma de acolhimento aos alunos do 10º PT e também porque a comemoração da data 

tem bastante significado para o curso em questão. 

Os alunos do 12ºPT organizaram um Peddy Tour para as turmas do 10º e 11º PT, que foi um êxito e 

assim as três turmas tiveram um momento de interação que contribuiu para o relacionamento 

pessoal e de grupo entre os alunos e simultaneamente com os professores.  

A Conferência “O contributo dos eventos para o turismo” foi organizada pelos alunos do 10º PT e 

do 12º PT como forma de os alunos porem em prática os conhecimentos práticos e teóricos como 

forma de enriquecimento do conhecimento através da experiência partilhada por especialistas na 

área em debate. Para além dos alunos de turismo participaram os alunos do Curso Profissional de 

Marketing e os alunos do curso noturno EFA – Técnicos de Turismo Ambiental e Rural. 

Todos os professores das disciplinas técnicas concluíram que as atividades propostas para o PAA do 

ano letivo 2013 /2014 foram oportunas, motivadoras e integradoras para todos os alunos. 

A plataforma moodle foi utilizada na disponibilização da documentação necessária a todos os 

elementos do Conselho de Turma. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

10ºPT 

Comemoração do dia Mundial do Turismo CT092    

Peddy Tour CT093    

Organização da Conferência “O contributo dos eventos 
para o turismo” 

CT094    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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O conselho de turma ao longo do ano letivo transmitiu sempre aos alunos a importância do 

cumprimento das regras quer seja em sala de aula, no recinto escolar, quer aquando de visitas de 

estudo ou atividades que se realizem fora do espaço escolar.  

As atividades atingiram os objetivos pretendidos, a maioria dos alunos estiveram bastante 

envolvidos e empenhados nas diferentes tarefas propostas. Para além disso as atividades realizadas 

contribuíram para o fortalecimento da cooperação entre os vários intervenientes do processo 

educativo, motivando o ensino-aprendizagem através não só através da prática desportiva, como 

também das diferentes vertentes da organização de uma atividade. O balanço foi considerado 

bastante positivo. 

As atividades desenvolvidas pelos alunos, prenderam-se mais com os conteúdos focados quer nas 

diferentes disciplinas de formação técnica quer na disciplina de Educação Física. Os alunos tiveram 

a possibilidade de experienciar “in loco” quer as várias faces de preparação de uma atividade, 

desportiva quer praticá-la. 

A disciplina no moodle foi sempre utilizada no final de cada período, tal como foi solicitado pela 

direção, no entanto a DT poderia ter explorado melhor as capacidades desta plataforma se tivesse 

existido formação na escola.  

 

 

A turma do 11º PI é constituída por 24 alunos, dos quais 5 ficaram retidos, 3 destes por falta de 

assiduidade. 

 
 Atividade Código da Ação NR S NP 

11ºPD Organização dos Jogos Inter Turmas na escola CT095  x  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

11ºPI 

Dia das Tecnologias CT096    

Concurso de programação CT097    

Jogos em rede CT098    

Dr. PC CT099    

SiteStar    X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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As estratégias utilizadas nas disciplinas técnicas incidiram principalmente na realização de tarefas 

de índole prática e mais testes ou trabalhos, mais curtos, englobando menos matéria.  

Da turma destaca-se um aluno que consta do quadro de mérito. 

A disciplina do moodle da direção de turma foi dinamizada pelo diretor de turma, colocando 

atempadamente todos os materiais requeridos. 

A atividade “O Dia das Tecnologias” decorreu conforme previsto, com participação de diversas 

turmas desde o 7º ano até ao secundário. Mas de futuro ainda esperamos ter a participação de 

mais turmas, principalmente do 8º e 9º ano. O balanço positivo da participação desta turma, mas 

o contributo de vários alunos poderia ser melhorado. 

O concurso de programação foi realizado ao longo do 2º período na disciplina de Programação e 

Sistemas de Informação, com algumas aulas destinadas ao concurso que envolveu também a 

turma do 10º ano. Esta atividade decorreu com sucesso e o entusiasmo dos alunos. 

A atividade de Jogos em Rede foi desenvolvida durante a realização do Dia das Tecnologias, com 

o envolvimento e participação da turma do 11º PI e dos visitantes, que foram participando nos 

vários jogos disponibilizados. 

O Dr. PC, envolvendo a turma do 11ºPI, foi-se desenvolvendo pontualmente durante as aulas de 

Arquitetura de Computadores, onde eram diagnosticados e/ou reparados problemas em 

computadores fixos e portáteis de membros da comunidade escolar. 

A atividade SiteStar parte do concurso lançado pela DECO e que solicitava a um grupo de alunos 

desenvolver um website ou blog. Esta atividade foi proposta a um grupo de dois alunos da turma, 

que a aceitaram e realizaram com bastante empenho e que se traduziu na qualidade do produto 

finalizado, um website. 

 

 

 

Verificou-se que, em termos gerais, a turma melhorou o seu aproveitamento escolar. No final do ano 

letivo treze alunos não apresentavam módulos em atraso e três alunos foram indicados para o 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

11ºPM 

Recolha de tampas para ajudar uma criança síndrome 
de Rett. 

CT100    

Produção de um guia audiovisual para os turistas 
conhecerem o núcleo histórico de Sesimbra (parceria 
com a Câmara Municipal de Sesimbra) 

CT101 
   

Participação de secção de poesia no âmbito da 
comemoração dos 40 anos do 25 de abril e da 
inauguração da exposição organizada pelo grupo de 
história (esta atividade não consta no PAA e foi 
aprovada na reunião do CT de 11-04-2014) 

99999 

  X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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quadro de mérito. No entanto cinco alunos, com mais de 18 anos, acabaram por entrar em 

abandono escolar, tendo sido excluídos por faltas a um elevado número de módulos e três alunos 

anularam matrícula ao longo do ano letivo. 

Foram adotadas algumas estratégias para contornar comportamentos desajustados ao contexto 

de aula por parte de um grupo de alunos, que foram implementadas na primeira reunião intercalar 

do 1º período e continuaram durante todo o ano letivo, nomeadamente, separação desses alunos 

e interdição de qualquer saída de sala de aula. 

Em relação ao absentismo e atrasos que alguns alunos revelaram desde o início do ano, foi 

reforçada a necessidade de todo o conselho de turma marcar faltas por atraso e de a diretora de 

turma limitar, aos alunos maiores de idade, o número de justificações de faltas aceites, sem 

comprovativo. 

Foram realizadas e desenvolvidas várias atividades de caráter interdisciplinar: realização de estudo 

de mercado para empresa real (Marketing, Matemática e Prática simulada), ilustração da obra 

literária Sermão de Santo António aos peixes (Português e CGAV), elaboração de cartazes de 

divulgação de campanha antitabágica e para assinalação do dia mundial da pessoa com 

deficiência (CPC e CGAV). 

Relativamente à utilização da disciplina 11º PM no moodle verificou-se que, embora estivessem 

disponíveis todos os documentos relevantes, foram poucas as utilizações por parte dos professores 

do conselho de turma. 

 

 

 

Algumas das atividades realizadas pelos alunos do 11º PT envolveram os alunos do Curso Técnico 

Profissional de Turismo. As atividades propostas pelos professores das disciplinas técnicas foram 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

11ºPT 

Comemoração do dia Mundial do Turismo CT102    

Peddy Tour CT103    

Organização da Conferência “O contributo dos eventos 
para o turismo” 

CT104    

Comemoração do 25 de Abril com Poesia CT105    

Participação no projeto (Des) Dramatizar CT106    

Corta mato CT107    

Atividades Físicas CT108    

Roadshow sob o lema “Projeta o teu Futuro    X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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efetuadas tendo em conta os conteúdos, uma vez que os aspetos das atividades se cruzam 

interdisciplinarmente. 

As comemorações do dia Mundial de Turismo foram organizadas pelas turmas do 11º PT e 12º PT 

ano como forma de acolhimento aos alunos do 10º PT e também porque a comemoração da data 

tem bastante significado para o curso em questão. 

Os alunos do 12ºPT organizaram um Peddy Tour para as turmas do 10º e 11º PT realizarem, foi um 

êxito e assim as três turmas tiveram um momento de interação que contribuiu para o 

relacionamento pessoal e de grupo entre os alunos e com os professores e para colocarem em 

prática conhecimentos apreendidos nos módulos de animação turística. 

O 11º PT participou na Conferência “O contributo dos eventos para o turismo” que foi organizada 

pelos alunos do 10º PT e do 12º PT para os alunos porem em prática os conhecimentos práticos e 

teóricos como forma de enriquecimento do conhecimento através da experiência partilhada por 

especialistas na área em debate.  

Esta turma participou num Roadshow sob o lema “Projeta o teu Futuro” na Escola Secundária Emídio 

Navarro em Almada. Esta atividade não estava inserida no PAA. Os alunos participaram de forma 

ativa e estavam muito motivados para a atividade, esta foi avaliada pelo grupo com excelente. 

As restantes atividades da turma foram realizadas com sucesso. 

Todos os professores do concelho de turma concluíram que as atividades propostas para o PAA do 

ano letivo 2013 /2014 foram oportunas, motivadoras e integradoras para todos os alunos. 

A plataforma moodle foi utilizada na disponibilização da documentação necessária a todos os 

elementos do Conselho de Turma. 

 

 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

12ºPD 

Campanha de solidariedade de recolha de tampas em 
benefício da Maria Inês, portadora da síndrome de 
Rett 

CT109 
 x  

Visita à padaria “A Camponesa”, na disciplina de 
G.P.P.D, no âmbito do controlo de qualidade. 

99999   x 

Colaboração na organização do Campeonato Europeu 
de Orientação, em Sesimbra, na disciplina de PAFD, 
acompanhados pela diretora da turma, dias 11 e 12 
doze de abril. 

99999   x 

Participação na organização dos “Jogos de Praia” em 

Sesimbra e no dia 6 junho os alunos em estágio na 

Câmara Municipal de Sesimbra também colaboraram 

na organização destes jogos, nomeadamente o futebol 

e voleibol de praia e o beach-athletics; nos dias 31 de 

maio e 7 de junho (sábados)  

99999   x 

  

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 
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A atividade prevista foi realizada com êxito e realizaram-se mais 3 atividades não previstas, 

igualmente com sucesso, tendo as 2 últimas juntado os alunos dos 3 anos do curso de técnico de 

apoio à gestão desportiva. Todas as atividades têm em vista a melhoria das competências à saída 

do curso e 2 foram realizadas ao fim de semana. 

Os professores do conselho de turma procuraram concertar ações e procedimentos relativamente 

ao absentismo dos alunos, nomeadamente marcarem falta de assiduidade e de atraso, chamadas 

de atenção aos mesmos e aos encarregados de educação, independentemente do facto de 

alguns serem alunos de maioridade e realização de atividades de recuperação. 

Como partilha de informação entre os elementos do conselho de turma privilegiou-se a plataforma 

moodle, assim como as informações “boca a boca” que, embora sejam uma estratégia informal, 

fornecem diariamente informações muito pertinentes para o acompanhamento e orientação dos 

alunos. 

A turma apresentou nos 3 períodos comportamento bom e no final do ano letivo houve uma aluna 

de quadro de mérito. 

Sendo alunos de gestão desportiva, participaram na organização de muitas atividades internas, 

assim como apoio à realização de atividades externas de relevo, como a Prova de Orientação em 

Sesimbra, de caráter internacional. 

 

 

 

 

Os alunos mostraram-se interessados e empenhados nas atividades desenvolvidas que constam no 

Plano de Trabalho da Turma. O comportamento foi bom. As atividades planificadas foram as 

adequadas e suficientes dado o perfil dos alunos que efetivamente frequentaram as aulas este ano 

letivo já que cerca de metade dos alunos era repetente e estava a fazer módulos em atraso. 

Observações:  

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

12ºPI 

Dia das Tecnologias 99999   X 

Participação no concurso SiteStar com o website 
desenvolvido para o Centro de Reabilitação 
Profissional da Cercizimbra: “Gosto do que faço! Gosto 
mesmo …” 

99999 
  X 

Criação de um produto multimédia para o XIV 
Congresso do GISC: “Viver e Sentir a Sexualidade” 

99999   X 

Hour of Code 99999   X 

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

 Observações: 
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Destaca-se um aluno que participou no concurso nacional SiteStar com o projeto que realizou no 

âmbito da PAP e FCT, obtendo uma menção honrosa. Destaca-se ainda a disponibilidade e o 

envolvimento dos alunos no evento Hour of Code em que durante 60 minutos foram os monitores 

dos alunos do 4º, 8º, 9º e 10ºanos no primeiro contacto destes com uma linguagem de 

programação.  

Durante o tempo que produziram o produto multimédia que a turma desenvolveu para o XIV 

congresso do GISC, mostraram ser responsáveis e respeitar os pares. Nesse período auscultaram 

jovens do agrupamento no sentido de perceber como sentem e vivem a sexualidade. O estudo 

feito serviu de orientação para a criação de um espaço online por colegas de outra turma, onde 

os jovens podem obter ajuda e esclarecer dúvidas junto de técnicos especializados. Aqui fica 

presente a capacidade de trabalho em grupo e a envolvência na escola. Existiu articulação entre 

os docentes do CT, quer ao nível das estratégias delineadas para a turma quer na concretização 

de algumas atividades tal como consta na planificação das mesmas. 

A plataforma moodle foi utilizada para colocação dos documentos referentes à direção de turma 

de modo a estarem disponíveis para todos os docentes do CT. Para o trabalho com os alunos, 

optou-se pela utilização da rede da escola, do e-mail e do grupo do curso profissional de 

informática existente na rede social facebook como meios de excelência para troca de 

contactos/trabalhos entre alunos e professores. 

 

 

A turma apresentou por vezes falta de pontualidade, de assiduidade e de se fazerem acompanhar 

dos respetivos manuais adotados. A Diretora de Turma estabeleceu contatos com os Encarregados 

de Educação no sentido de informar sobre a importância destes parâmetros na avaliação e dos 

manuais para uma melhor aprendizagem dos conteúdos lecionados no decurso das aulas. De 

forma a aumentar a taxa de conclusão de módulos dos alunos a Diretora de Turma sensibilizou sobre 

a semana de recuperação de módulos informando os alunos e respetivos Encarregados de 

Educação dos alunos com módulos em atraso e também os professores que lecionaram esses 

módulos levando estes alunos a recuperar módulos que tinham em atraso de anos anteriores. A 

estratégia implementada para dissuadir as conversas paralelas durante o decorrer das aulas foi em 

algumas disciplinas sentar os alunos um por mesa ou mudar os alunos de lugar.  

Em relação à atividade da Campanha de solidariedade de recolha de tampas em benefício de 

uma menina portadora de Síndroma de Rett, a turma disponibilizou-se para fazer a divulgação e 

participar na referida campanha, também participaram nesta campanha as turmas 10º PM, 11º PM, 

11º PD e 12º PD e toda a comunidade educativa, esta campanha tinha como objetivo não só a 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

12ºPM 
Campanha de solidariedade de recolha de tampas em 
benefício da Maria Inês Barros 

CT110    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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recolha de tampas mas também visava a sensibilização dos alunos para as causas sociais, o seu 

resultado foi superado. A turma participou noutras atividades como Comemoração do Nascimento 

de uma nação Timor Lorosa’e, nas Palestras sobre “e-marketing” e “Saídas Profissionais” promovida 

pelo IEFP, que se revelaram bastantes proveitosas ao nível de enriquecimento do desenvolvimento 

formativo e pessoal. 

No que diz respeito à utilização do moodle como meio de comunicação considera-se que é 

bastante útil, porque se pode aceder rapidamente à informação atualizada das turmas, no entanto 

existe falta de hábito de consulta da plataforma. 

 

 

 

Todas as atividades realizadas pelos alunos do 12º PT envolveram todos os alunos do Curso Técnico 

Profissional de Turismo. As atividades propostas por todos os professores das disciplinas técnicas 

foram todas efetuadas tendo em conta os conteúdos, uma vez que todos os aspetos das atividades 

se cruzam interdisciplinarmente. As comemorações do dia Mundial de Turismo foram organizadas 

pelas turmas do 11º PT e 12º PT ano como forma de acolhimento aos alunos do 10º PT e também 

porque a comemoração da data tem bastante significado para o curso em questão. 

Os alunos do 12ºPT organizaram um Peddy Tour para as turmas do 10º e 11º PT, que foi um êxito e 

assim as três turmas tiveram um momento de interação que contribuiu para o relacionamento 

pessoal e de grupo entre os alunos e simultaneamente com os professores.  

A Conferência “O contributo dos eventos para o turismo” foi organizada pelos alunos do 10º PT e 

do 12º PT como forma de os alunos porem em prática os conhecimentos práticos e teóricos como 

forma de enriquecimento do conhecimento através da experiência partilhada por especialistas na 

área em debate. Para além dos alunos de turismo participaram os alunos do Curso Profissional de 

Marketing e os alunos do curso noturno EFA – Técnicos de Turismo Ambiental e Rural. 

Esta turma foi convidada pelo coordenador das bibliotecas do agrupamento, professor Luís Varela 

Fernandes, para organizar um Peddy-Paper subordinado ao tema “Semana da Segurança na 

Internet 2014”, que foi concretizada no dia 19 de fevereiro. A atividade teve a participação de 

outras turmas da escola, tendo sido um êxito. 

Todos os professores das disciplinas técnicas concluíram que as atividades propostas para o PAA do 

ano letivo 2013 /2014 foram oportunas, motivadoras e integradoras para todos os alunos. 

 
Atividade Código da Ação NR S NP 

12ºPT 

Comemoração do dia Mundial do Turismo CT111    

Peddy Tour CT112    

Organização da Conferência “O contributo dos eventos 
para o turismo” 

CT113    

 NR (Não realizada); S (Substituída); NP (Não prevista inicialmente) 

Observações:  
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A plataforma moodle foi utilizada na disponibilização da documentação necessária a todos os 

elementos do Conselho de Turma. 
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5. PROJETOS 

Atividades 

Projetos Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

PES 24 23 1 96% 4 27 

Luta contra Obesidade Infantil 6 3 3 50% 0 3 

DE- Grupos/Equipa 40 38 2 95% 9 47 

Ass. Mun. De Jovens 5 5 0 100% 2 7 

Clube Proteção Civil 29 14 15 48% 0 14 

(Des)Dramatizar 3 3 0 100% 0 3 

Jornal LOOKaes 13 13 0 100% 3 16 

ECO-ESCOLAS 6 5 1 83% 1 6 

AAAF 2 2 0 100% 0 2 

Jardins de Vidro 6 6 0 100% 1 7 

CBESS 5 5 0 100% 0 5 

Clube de Música 2 2 0 100% 0 2 

Clube de Pintura em Azulejo 2 2 0 100% 0 2 

Clube de Produção Artesanal 10 10 0 100% 0 10 

Aprender com Arte 27 27 0 100% 0 27 

       

       

  Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Projetos 180 158 22 88% 20 178 
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5.1. Projeto de Educação para a Saúde 

Um dos pontos fortes do Projeto de Educação para a Saúde (PES foi o facto de ter desenvolvido 

atividades/iniciativas que envolveram os alunos de todas as turmas do Agrupamento, em todos os 

ciclos de escolaridade. Estas atividades abarcaram não só as temáticas previstas nos normativos 

legais: Alimentação e Atividade Física, Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas, 

Sexualidade e Infeções Sexualmente Transmissíveis, Prevenção da Violência em Meio Escolar e 

Saúde Mental, bem como outras consideradas de interesse pela Equipa do Projeto, no âmbito da 

Promoção da Saúde e da Prevenção da Doença. Destacam-se algumas das Ações de 

Sensibilização realizadas: Alimentação na Adolescência, Obesidade e Diabetes, Malefícios do 

Tabagismo, O Consumo de Substâncias Psicoativas, O Consumo de Álcool na Adolescência, A 

Sexualidade, A Violência no Namoro, A Infeção pelo VIH/SIDA, O Bullying, Os Perigos da Internet, A 

Importância do Sono, A Higiene Oral, entre outras; ainda atividades realizadas no âmbito da 

comemoração do Dia Mundial da Alimentação, como a produção artesanal de iogurte, de pão e 

de queijo, do Dia Mundial do Não-fumador, do Dia Escolar da Não-Violência e da Paz, do Dia 

Mundial da Luta contra a SIDA, do Dia Mundial da Saúde, contando com a participação de toda 

a comunidade escolar. 

É pretensão da Equipa do PES que a promoção da educação para a saúde nas escolas contribua 

para a aquisição de competências por parte das crianças e dos jovens, permitindo-lhes construírem 

um projeto de vida e serem capazes de fazer escolhas individuais, conscientes e responsáveis. A 

abordagem das temáticas anteriormente referidas, foram distribuídas por anos de escolaridade e 

por ciclos de ensino, tendo em conta o nível de desenvolvimento global do público-alvo a que se 

destinavam. Desta forma, a Equipa do PES julga estar a contribuir para a formação integral dos 

alunos, na área da saúde, ao longo da sua escolaridade. 

Ao nível do pré e do 1ºciclo, as professoras que dinamizaram as atividades do Projeto destacaram 

o grande envolvimento/interação de toda a comunidade educativa. A participação de todos os 

elementos é condição para a continuação da mudança de mentalidades relativamente aos 

hábitos alimentares, de higiene e de relacionamento inter e intrapessoal e social. As questões como 

a obesidade e a saúde corporal e oral foram abordadas ao longo do ano letivo, contribuindo ao 

mesmo tempo para uma verdadeira melhoria na autoestima dos alunos e no bem-estar das escolas 

e por consequência na comunidade educativa. 

Também ao nível dos 2º e 3º ciclos, ensino secundário e profissional, os alunos foram muito recetivos 

às atividades promovidas no âmbito do Projeto, tendo nelas participado de forma muito ativa, com 

um elevado grau de satisfação, tal como revelam os questionários aplicados. Realce-se todos os 

trabalhos realizados por estes alunos quer na sequência da abordagem das temáticas, quer da 

comemoração de determinadas datas festivas, relacionadas com a Saúde, quer através da 

participação em projetos como o SOBE, o GISC ou o da Instituição Abraço. Por outro lado, 

destaque-se a disponibilidade com que os professores aderiram às iniciativas propostas pelo PES, 
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encontrando nelas oportunidades de trabalho colaborativo e de poderem contribuir para a 

formação integral dos alunos. 

Um outro aspeto considerado ponto forte do Projeto, é o facto do seu plano de atividades ter 

contemplado, para além dos alunos, outros elementos da comunidade educativa, através de 

iniciativas especificas dirigidas a professores, assistentes operacionais e encarregados de 

educação. Um aspeto do Projeto a melhorar diz respeito, precisamente, a estes últimos, cuja 

adesão às atividades promovidas ficou aquém do espectável, apesar de todos os esforços 

envidados na publicitação das atividades e, ainda, do envolvimento das Associações de Pais e 

Encarregados de Educação, que colaboraram com a Equipa na divulgação das iniciativas e na 

motivação dos seus pares.  

Ainda como ponto forte do projeto destaque-se o facto das atividades desenvolvidas terem 

contribuído para a dinamização das Escolas, enquanto espaços educativos promotores de saúde, 

onde instituições parceiras deram o seu contributo, fazendo deste modo a ligação da Escola ao 

Meio. Entre as várias instituições que colaboraram na dinamização de atividades sublinhe-se: a 

Câmara Municipal de Sesimbra; o Centro de Saúde de Sesimbra; a Escola Segura; o DICAD ; a 

Associação “Abraço”; a Ordem dos Farmacêuticos; a Farmácia da Cotovia; o Instituto Ótico da 

Cotovia, entre outras.   

A calendarização de algumas atividades, em final dos períodos letivos (ex: Feira da Saúde), 

contribuindo para o quebrar da rotina escolar, sem comprometer o cumprimento das planificações 

das várias disciplinas, foi também outro aspeto considerado pela equipa como ponto forte. 

É-nos difícil apontar constrangimentos, preferimos antes realçar alguns aspetos a melhorar como 

sejam a articulação na abordagem das temáticas previstas no Projeto, para além da Sexualidade, 

com  os conteúdos programáticos das várias disciplinas do currículo; a necessidade das instituições 

como, por exemplo, a Escola Segura, comunicarem e articularem com o Agrupamento o seu plano 

de atividades de forma atempada, de modo a que seja possível à Equipa do PES realizar uma 

planificação ajustada à dinâmica das Escolas. Em relação aos Gabinetes de Apoio ao Aluno, quer 

da EB do Castelo quer da ES Sampaio, apesar de toda a publicitação realizada por parte da equipa 

do PES e da enfermeira do Centro de Saúde, a adesão dos alunos foi muito reduzida, sendo a sua 

rentabilização um aspeto a privilegiar. 

Em tom de balanço do Projeto, a Equipa do PES considera-o bastante positivo, atendendo não só 

ao grau de cumprimento das atividades nele previstas como também ao impacto das mesmas na 

comunidade educativa.  
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5.1.1. Luta contra a obesidade infantil no Agrupamento 

 

O balanço pode ser considerado positivo relativamente: a) aceitação por parte da comunidade 

escolar discente (alunos e E.E.) na realização das medições (apesar de no início os E.E. dos alunos 

do 1ºciclo terem colocado algumas questões); b) a ajuda que os alunos dos cursos profissionais de 

desporto, orientados pela professora Graça Domingues prestaram nas medições dos alunos do 1º 

ciclo; A disponibilidade e interesse que todos os professores do 1º ciclo demonstraram; Os dados 

facultados por professores de E.F.  

Em que falhou o projeto: O propósito de avaliar todo o Agrupamento terá sido um pouco ambicioso; 

Medimos 464 alunos (75%) do Jardim de Infância e 1º ciclo, tendo ficado por medir 175 (25%) deste 

ciclo; medimos e obtivemos dados (através dos professores de educação física) de 841 (50%) alunos 

dos 2º e 3º ciclos e secundário tendo ficado por obter dados de 848 alunos (50%) do 2º,3º ciclos e 

secundário. Os dados ainda não foram todos analisados e comparados com valores padronizados 

a nível nacional. Sem conclusões finais sobre estes dados, não foi este ano possível intervencionar, 

de forma a produzir impacte na alteração de comportamentos que possam provocar excesso de 

peso/obesidade. A dar continuidade a este projeto, no início do próximo ano letivo, já com os 

dados analisados, deveria constituir-se o grupo de alunos que tenham sido identificados este ano 

como estando em situação de risco e dar continuidade às restantes ações (três) que estavam 

previstas para este ano, nomeadamente: Contactos c/ E.E. de alunos a integrarem grupo de 

intervenção voluntariamente; Aplicação e análise de resultados, de questionário sobre hábitos 

alimentares e de atividade física, aos alunos do grupo; Aplicação de programa de atividade física 

e alimentar ao grupo de intervenção – auxílio de mais instituições. 

 

 

5.2. Desporto Escolar – Grupos Equipa 

 

 

 

 

No âmbito da Atividade Externa dos Grupos/Equipa, participaram cerca de 320 alunos – entre os 

que entraram, saíram, mudaram de grupo/equipa ou pertenciam a dois grupos/equipa em 

simultâneo. Os 14 grupos/equipa que compunham o Clube de Desporto Escolar do Agrupamento, 

integraram alunos de todos os escalões etários – do 1ºciclo ao secundário - de ambos os géneros. 

Foram ainda integrados também alunos com necessidades educativas especiais. 

As atividades desenvolvidas, para além dos treinos semanais, focalizaram-se essencialmente na 

participação nos quadros competitivos e encontros inter escolas estabelecidos a nível da CLDE 

Península de Setúbal no início do ano letivo. Para além destes, é também de realçar que houve 

ainda espaço/tempo para a participação pontual de alguns grupos/equipa em outras atividades 

de âmbito local e regional por solicitação de outras entidades (clubes, escolas, associações, 

câmaras municipais). Um facto que revela o forte interesse e grande disponibilidade quer dos 

professores responsáveis, quer dos alunos, quer ainda dos encarregados de educação, pela 

carência de autorizações e apoio em transportes e participação.  



 
207 

No âmbito da Atividade Interna, participaram em média 300 alunos – entre os que jogaram e os 

que apoiaram a organização com funções de arbitragem e secretariado - em qualquer um dos 

diferentes Torneios Interturmas realizados em cada período letivo. Estes torneios foram dirigidos a 

alunos de ambos os géneros de todos os níveis de escolaridade, do 2º ciclo ao Secundário, 

havendo, salvo raras excepções, representação de pelo menos uma equipa por cada turma. 

Houve também atividades abertas à participação de professores de outras disciplinas e 

encarregados de educação – percursos pedestres e de btt aos sábados – que, tendo em conta o 

universo total, consideramos ter tido uma baixa percentagem de participação. No entanto, é de 

realçar, a nível da Atividade Externa dos grupos/equipa, uma estreita relação com a maioria dos 

encarregados de educação dos alunos mais assíduos, notória a nível da sua resposta, quando 

solicitada a sua presença ou colaboração nas deslocações aos torneios e encontros. 

Por último, tendo em conta os níveis de participação, o entusiasmo e interesse demonstrados por 

alunos e respetivos encarregados de educação, e, a generosidade e entrega revelada pelos 

professores responsáveis pelas diferentes atividades, consideramos essencial que a organização do 

próximo ano letivo contemple: 

 integração de um ou vários espaços do horário letivo, quer de alunos quer de professores, 

dedicado às atividades desportivas (Interna e Externa); 

 atribuição de mais horas a um maior conjunto de professores especificamente para a 

dinamização da Atividade Interna; 

Julgamos que será através de uma especial atenção na operacionalização do pontos anteriores 

que poderemos criar as condições para que se possa, de forma sustentada, manter a qualidade 

da oferta de atividades desportivas e ampliar a diversidade da oferta de forma a chegar a um 

número cada vez maior de alunos. 
 

 

5.3. Assembleia Municipal de Jovens 

 

O projeto envolveu neste ano letivo 19 alunos, 15 da Escola Secundária de Sampaio e 4 da Escola 

Básica do Castelo.  

Todas as atividades previstas foram realizadas, nomeadamente: as reuniões com os outros docentes 

responsáveis pelo projeto e Mesa da Assembleia Municipal de Sesimbra para preparar a 

organização dos trabalhos; as reuniões com os alunos ao longo do ano letivo; a eleição da Mesa 

da Assembleia Municipal de Jovens, que este ano elegeu novamente o aluno Afonso Carvalho 

(8ºC) como presidente; a visita de estudo a três locais do concelho (Hotel do Mar; ArtesanalPesca; 

Escola Profissional Agostinho Roseta) tendo em vista o conhecimento da realidade local a nível do 

tema em debate (“Jovens Sesimbrenses: Que emprego no futuro?”); a realização da 11ª Assembleia 

Municipal de Jovens que decorreu no dia 10 de maio. Tentando levar os jovens participantes no 

projeto a perceberem o funcionamento das instituições da Administração Autárquica, integrá-los 

nas tarefas/funções inerentes ao respetivo órgão e envolvê-los nos procedimentos inerentes à 
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função, a Assembleia Municipal de Sesimbra voltou a dinamizar a atividade intitulada “Eleito por 

um dia”, na qual três alunos do Agrupamento (Duarte Lima, Diogo Santos e Diogo Luís) tiveram a 

oportunidade de passar um dia com a sua Presidente, Odete Graça. Para além destas atividades, 

três alunos (Afonso Carvalho, Margarida Oliveira e João Teixeira) e o professor responsável pelo 

projeto foram convidados a participar numa visita de estudo ao Parlamento Europeu, em viagem 

de autocarro, que decorreu entre 17 e 22 de Março. A iniciativa partiu do convite dos deputados 

do PCP no Parlamento Europeu, João Ferreira e Inês Zuber, e permitiu a todos os participantes a 

experiência única de visitar e compreender o funcionamento desta instituição. Aproveitando esta 

deslocação foi ainda proporcionado aos alunos a visita ao campo de concentração de 

Breendonk, nos arredores de Bruxelas, e a visita ao Museu do Louvre em Paris. Na cerimónia pública 

de comemoração dos 40 anos do 25 de Abril, organizada pela Assembleia Municipal de Sesimbra 

no dia 27 de Abril, no Cineteatro João Mota, o aluno Afonso Carvalho proferiu um discurso 

(“Saudação a Abril”) elaborado no âmbito do projeto, em representação do Agrupamento de 

Escolas de Sampaio. 

O projeto contribuiu para o desenvolvimento e aprofundamento do espírito de cidadania no seio 

da comunidade escolar, para a promoção da envolvência e participação dos jovens na 

comunidade local e na sociedade em geral, para a formação dos jovens, através do 

desenvolvimento da sua personalidade e formação do carácter, e para a compreensão dos seus 

deveres e direitos de cidadão, através do levantamento dos problemas, recolhas de informação e 

propostas de soluções. O sentido crítico e a cooperação dos alunos participantes foram 

fomentados através da preparação do tema proposto. As condições de eleição dos membros da 

Mesa da Assembleia Municipal de Jovens e a apresentação de problemas, projetos ou questões 

constituíram um valor acrescido ao intercâmbio de conhecimentos e experiências entre os alunos 

de diversas escolas e foi importante no que respeita à coesão entre todos os intervenientes no 

processo.  

O projeto tem permitido criar uma aproximação entre os jovens do Agrupamento e os órgãos 

autárquicos através da sua participação direta na realização duma sessão de assembleia 

municipal, na qual desempenham todas as funções inerentes ao seu funcionamento, desde a 

direção dos trabalhos à bancada escolar. É muito importante que os mais jovens sejam convidados 

a intervir nas decisões, já que se prendem com o seu futuro imediato, através da apresentação dos 

seus problemas e na participação ativa das opções que melhor servem os interesses do concelho 

onde estudam, vivem, e se formam para a vida. 

5.4. Clube da Proteção Civil 

 

Algumas das atividades dinamizadas pelo clube envolveram toda a comunidade educativa. 

Outras atividades foram dinamizadas para faixas etárias específicas. 

As atividades desenvolvidas foram: 
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Exercícios de evacuação realizados pelo menos uma vez durante o ano letivo em cada uma das 

escolas do agrupamento; 

 Ações de sensibilização sobre atuação em exercícios de evacuação; 

 Palestra sobre segurança rodoviária, realizada para alunos do 2ºciclo em colaboração com a 

Escola de Condução Rodas City; 

 No que diz respeito aos alunos do 9ºano a mesma foi substituída por uma campanha sobre a 

mesma temática onde os alunos construíram maquetes, panfletos e apresentações em Power 

Point; 

 A elaboração de cartazes sobre a comemoração do dia Internacional da Proteção Civil foi 

substituída pela feitura de um painel de azulejos e por vulcões, com a colaboração dos 

professores do Clube de Azulejaria e de Ciências Naturais e ainda da professora Sónia Rolim. 

Estes materiais estiveram expostos numa exposição do “II Encontro de Clubes de Proteção Civil 

Escolares” do distrito de Setúbal, que decorreu na Biblioteca Municipal de Palmela. 

 A elaboração do novo Projeto de Segurança das escolas Secundária de Sampaio e Básica do 

Castelo continuou em construção e terá continuidade no próximo ano letivo. 

A não realização de algumas atividades previstas por dependerem de outras entidades, ou por 

terem custos elevados, condicionaram o cumprimento integral deste plano. 

 Não foi realizada a dinamização do blog do Clube de Proteção Civil, uma vez que o dinamizador 

deste blog não pertenceu ao clube este ano letivo, o que dificultou o acesso aos códigos de 

entrada no blog. Também o facto de não se ter alunos como membros permanentes do clube, 

como existiu nos anos anteriores, contribuiu para a não realização desta ação. 

 Por falta de disponibilidade das entidades dinamizadoras não foram realizadas as seguintes 

ações: “Ação de Sensibilização para a Emergência Médica”, “Ação de formação sobre 

utilização de extintores ”, “Ação de sensibilização “Riscos Sísmicos”. 

 Não foi realizada a “Ação de sensibilização “Praia Segura” por não existir disponibilidade de 

verba. 

Conscientes da importância do desenvolvimento de um trabalho em parceria, o Clube da Proteção 

Civil tentou promover uma cultura de segurança e procurou a uniformização dos procedimentos, 

no que diz respeito ao plano de evacuação, em todas as escolas do agrupamento. 

Sugere-se que seja criado um novo blog do agrupamento de escolas, dinamizado por um professor 

que coordenará o mesmo, procurando-se igualmente envolver um grupo de alunos que sejam 

membros permanentes do clube. Propõe-se também que da equipa de professores do clube faça 

parte pelo menos um professor do 1º ciclo. 

Nas ações a propor no próximo ano letivo, e que envolvam entidades externas, dever-se-á prever 

uma alternativa, a nível interno, para substituir as que não forem realizadas.  
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5.5. (Des)Dramatizar 

 

O projeto (Des)Dramatizar tem vindo a aumentar o número de participantes . No presente ano, 

estiveram envolvidos no projeto 25 alunos de 13 turmas dos diferentes níveis de ensino: 7 alunos do 

ensino básico, 14 alunos do ensino secundário e 4 alunos dos cursos profissionais. 

Todas as ações previstas para o ano letivo 2013/2014 foram realizadas com sucesso: 

Reposição da peça " O Adamastor" na cerimónia de Entrega dos Diplomas; 

Ensaios da Peça "D. Quixote"; 

Participação na X Mostra de Teatro Escolar promovida pela C.M.S. 

Este projeto tem como pontos fortes o trabalho interdisciplinar que envolve docentes das áreas das 

letras, das artes e do desporto e o desenvolvimento da personalidade do aluno e das suas 

competências enquanto indivíduo bem como o desenvolvimento da capacidade de comunicar e 

de se relacionar com os outros . 

O projeto ganharia com a atribuição de um tempo semanal comum a professores e alunos que 

quisessem participar. Este horário permitiria a participação de mais alunos das diferentes escolas do 

Agrupamento. 

Ao participar na Cerimónia de Entrega de Diplomas e na Mostra de Teatro Escolar, o projeto (Des) 

Dramatizar tem se aproximado cada vez mais da comunidade, divulgando o trabalho e empenho 

de alunos e professores, testemunhando o afeto pela nossa Escola. 

 

5.6. Jornal Escolar 

 

O balanço das atividades desenvolvidas é bastante positivo, atendendo ao grau de concretização 

e à qualidade do trabalho desenvolvido. Tal como proposto, no início deste ano letivo, o formato 

anterior de jornal da escola secundária foi substituído, em dezembro de 2013, por um novo projeto 

destinado à publicação online de conteúdos referentes às cinco escolas que constituem o 

agrupamento: o ‘LOOKaes’. Para o efeito, foram criados um novo site e as respetivas páginas nas 

redes sociais inicialmente propostas. Até à data do presente balanço, foram publicados 125 artigos 

e o site teve 14,125 visitas.  

A distribuição dos conteúdos publicados, por categorias, foi a seguinte: 

 artigos publicados na categoria ‘ESS’: 65 (52%) 

 artigos publicados na categoria ‘EB do Castelo’: 21 (16,8%) 

 artigos publicados na categoria ‘EB de Cotovia’: 13 (10,4%) 

 artigos publicados na categoria ‘EB do Zambujal’: 5 (4%) 

 artigos publicados na categoria ‘EB de Sampaio’: 4 (3,2%) 
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 secção subordinada à história da escola secundária: 11 (8,6%) 

 artigos relativos a acontecimentos que envolveram várias escolas em simultâneo: 4 (3,13%) 

 artigos referentes à comunidade local: 2 (1,6%) 

A estratégia seguida para promover a participação das várias escolas do agrupamento passou, 

essencialmente, por referenciar, em cada um dos estabelecimentos, um professor(a) contacto que 

organizasse as notícias e as enviasse para publicação. Este procedimento revelou-se, em certa 

medida, eficaz na medida em que tornou a comunicação com cada escola mais ágil. No entanto, 

acabou por revelar o que já de si era antecipável. As escolas que já tinham hábitos consolidados 

de publicação online, nomeadamente, com recurso a blogues, foram as mais regulares na partilha 

de notícias.  

Não havendo uma equipa única e fixa de alunos, o trabalho colaborativo por eles desenvolvido 

decorreu, obviamente, do seu interesse e centrou-se, sobretudo, nas turmas do Curso Profissional de 

Comunicação, dada a afinidade entre o trabalho desenvolvido num projeto desta natureza e 

aquele que lhes é solicitado em algumas disciplinas da formação técnica. Neste ano letivo, esta 

articulação foi reforçada, sobretudo, pelo desenvolvimento das competências dos alunos nos 

domínios da captação de imagem e edição em vídeo.  

Todas as atividades previstas foram realizadas, sendo que a atividade final consistiu numa ida à RTP, 

para assistir, em direto, ao programa ‘Portugal no Coração’, com 14 dos alunos que colaboraram 

com o jornal ao longo deste ano letivo.  

Das atividades propostas constou, igualmente, a dinamização e divulgação do projeto Like 

Grandparents, Like Grandchildren: Generation Bonding in Europe, criado no âmbito do programa 

Comenius. Tendo sido constituída uma equipa autónoma de oito professores e doze alunos, já 

foram, até à presente data, realizados três momentos de mobilidades, em parceria com três 

instituições de ensino de países da UE, a saber, Espanha, Alemanha e Turquia.  

Num âmbito mais estrito e de acordo com a temática do projeto, pretende-se que esta parceria 

multilateral seja um contributo efetivo para a comunicação e compreensão mútua entre as 

diferentes gerações e os diferentes países parceiros. 

Até à data, para além das mobilidades e de todo o trabalho preparatório, foram realizadas todas 

as atividades inicialmente previstas, a saber: criação do logótipo do projeto; inscrição do mesmo 

no portal eTwinning; realização de uma exposição em cada um dos países visitados até à data; 

produção de um cd com canções populares nos anos 60, de acordo com o critério dos avós dos 

alunos envolvidos no projeto; criação de um calendário alusivo aos acontecimentos mais relevantes 

do ano de 1965. 

Para a equipa portuguesa, as maiores dificuldades prenderam-se, sobretudo, com a falta de tempo 

disponível para a preparação e execução das atividades previstas para os dois encontros 

consecutivos, ocorridos em Sesimbra. Não sendo possível conciliar os horários dos professores, assim 

como dos alunos que frequentam anos de escolaridade diferentes, a alternativa encontrada foi a 
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de realizar as reuniões preparatórias, que se tornaram semanais a partir do início do 2º período, após 

o horário letivo.  

Para o conjunto das escolas parceiras, o maior obstáculo foi, desde o início, o da comunicação via 

Skype. Fruto das deficiências do acesso e velocidade do serviço de internet disponibilizado nas 

várias escolas parceiras, a comunicação com som e imagem em tempo real revelou-se uma 

impossibilidade. Em alternativa, os contactos foram mantidos, durante os períodos de não 

mobilidade, via email, TwinSpace, e, nalguns casos, com recurso ao Youtube e Facebook. 

Para além do anteriormente exposto, foram ainda realizadas as seguintes atividades não previstas 

no PAA: colaboração pontual com o jornal “O Sesimbrense”, mediante a realização de uma 

palestra na ESS, dinamizada pelo Diretor do jornal, e publicação esporádica de artigos neste 

periódico; a convite da MEO, foi criado o canal “LOOKaes” nesta plataforma; foi estabelecida uma 

parceria com a “Mais Educativa TV”, que permitiu a divulgação dos trabalhos em vídeo dos nossos 

alunos numa rede interna de televisões e clubes multimédia de escolas secundárias. Ultrapassadas 

algumas dificuldades técnicas iniciais, as parcerias estratégicas deverão continuar a ser uma 

aposta a ser consolidada no futuro, não só porque constituem uma oportunidade para a partilha 

de experiências e know-how com profissionais da área, como no sentido em que criam condições 

para a diversificação de plataformas em que os conteúdos são disponibilizados, permitindo assim 

alargar/consolidar a rede de seguidores ‘lookaes’. 

 

5.7. Eco-Escolas 

 

Foram concretizadas as seguintes ações: 

Geração Depositrão: recolha de REEE. A divulgação foi feita através de cartazes e por 

comunicação direta a todos os alunos da Escola, quer através dos coordenadores da Eco-Escolas 

quer através de comunicação dos diretores de turma nas aulas de F:C.. A recolha posterior foi 

efetuada por uma empresa. 

Concurso: Recolha de pilhas usadas: "As Pilhas Vão à Escola". Aberta a todas as turmas da EB 

Castelo, verificou-se uma grande e entusiástica adesão por parte dos alunos o que resultou na 

recolha record de 150 kg de pilhas usadas. A Turma vencedora, 8º F, foi premiada com uma visita 

de estudo ao Museu da Eletricidade. Registamos que os alunos contribuíram, com a sua ação, para 

um maior controlo no desperdício de materiais contaminantes do meio ambiente. 

Horta-Bio na Escola Básica de Sampaio: criação de uma horta biológica , pelos alunos do 6º V (toda 

a turma envolvida), no âmbito da sua área vocacional , Produção Agrária – Variante Vegetal. A 

horta foi criada num espaço devoluto e inculto da Escola Básica de Sampaio. Os alunos adquiriram 

conhecimentos sobre os procedimentos da agricultura biológica que poderão aplicar em meio 

familiar, visto que muitos possuem pequenas hortas. A horta produziu legumes que foram adquiridos 

por funcionários da EB de Sampaio e por alguns professores. 
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Participação no Concurso de Posters Hortas Bio nas Eco-Escolas, promovido pela Agrobio. A EB 

Castelo ficou classificada em 4º lugar. 

Roupas Usadas não estão acabadas - recolha de roupas para reciclar e para doação. A empresa 

Sarah Tranding fez a recolha, masd não nos indicou ainda qual o peso recolhido. A adesão fez-se 

sobretudo da parte de professores e funcionários. Muitos alunos entregaram brinquedos. 

O Plano de ação, a Candidatura ao galardão eco-escolas 2014 e demais documentos associados 

às atividades ECO-ESCOLAS foram entregues na Direção.  

Resulta das atividades referidas o seguinte balanço: 

 Sensibilizou para os problemas ambientais. 

 Promoveu boas práticas ecológicas de preservação do meio ambiente. 

 Educou no sentido da aquisição de uma consciência ecológica. 

 Contribuiu para a sedimentação da consciência ecológica 

 

 

5.8. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – 1º Ciclo 

 

Dos 484 alunos do 1º ciclo, 394 frequentaram as AEC, a que corresponde uma taxa de 81,4%. As 

atividades desenvolvidas foram o Ensino do Inglês (EI) e Atividade Física e Desportiva (AFD).  

Os objectivos do projeto foram atingidos, uma vez que se garantiu a todos os alunos do 1º Ciclo, de 

forma gratuita, a oferta de um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo, 

organizadas no domínio do apoio às famílias consolidando o conceito de escola a tempo inteiro. 

Verificou-se articulação entre a maioria dos técnicos das AEC e professoras titulares das respetivas 

turmas, apesar dos horários não preverem tempos para o efeito. 

Como pontos fracos há a registar a dificuldade em manter regular o corpo de técnicos contratados 

para o efeito, verificando-se desistências e rescisões de contrato justificadas pelos horários e 

vencimentos reduzidos, bem como a falta de apoio financeiro para a aquisição de materiais de 

apoio às AEC.  

Ao longo do ano verificou-se uma alteração no comportamento dos alunos, no período de 

funcionamento das AEC (16:30h/17:30h), mostrando-se mais cansados, agitados e conflituosos, 

sendo mais notório na atividade do Ensino do Inglês.  

Para avaliação global do projeto, foram aplicados questionários online a alunos, encarregados de 

educação, técnicos das AEC e professoras titulares das turmas, não estando ainda tratados os 

dados recolhidos. Será publicado o relatório desta avaliação. 
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5.9. À descoberta de um caminho… aprender com Arte! 

 

O projeto envolveu 476 alunos pertencentes às 20 turmas das três escolas do 1º ciclo do 

agrupamento, com exceção de uma turma que apenas integrou a primeira e última atividades do 

projeto1; com esta turma abrangeu 502 alunos.  

Conforme mencionado no documento estruturante do projeto2, reformulado3 (***) no início do 

presente ano letivo, este teve como base os documentos do Ministério da Educação: “Organização 

Curricular e Programas” que para o 1º Ciclo se designam, de forma genérica, por “Expressões 

Artísticas”, e as ” Metas de Aprendizagem”. Neste projeto foram contempladas, a Expressão Plástica 

com maior ênfase e, de forma menos profunda, mas não menos importante, as Expressões Musical 

e Dramática.  

O impacto na comunidade educativa foi muito positivo e os alunos tiveram a possibilidade de 

aprender acerca da Literacia das Artes, no âmbito das Expressões Artísticas, segundo os domínios: 

Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação, Desenvolvimento da 

Criatividade, Apropriação das Linguagens Elementares das Artes e Compreensão das Artes no 

Contexto. Estes domínios foram operacionalizados através da Reflexão/Interpretação, 

Fruição/Contemplação e Produção/Criação.  

A avaliação do projeto e das Unidades de Trabalho que o constituíram, teve um caráter formativo 

ao longo de todo o percurso, valorizando tanto este como o produto final e dando primazia à 

expressão de sentimentos por parte dos alunos. Procurou-se facilitar aos alunos a compreensão do 

mundo e da interação com o mesmo promovendo a descoberta de si mesmo no relacionamento 

com os outros e com o meio. Estes fatores visaram a construção de um clima de equilíbrio físico e 

psíquico conducente a um melhor aproveitamento escolar pelos alunos. Através do caráter lúdico 

das atividades e da liberdade de exploração dos meios gráfico e plástico, dramáticos e musicais, 

foi possível para os alunos o desenvolvimento da destreza manual e a integração de 

conhecimentos e técnicas de execução assim como a aquisição de noções básicas de música e 

de expressão corporal e dramática. Os alunos manipularam e experimentaram diversas técnicas, 

materiais, formas e cores descobrindo e indo ao encontro da sua própria criatividade.  

Esteve subjacente ao processo de avaliação que: “(…) A possibilidade de a criança se exprimir de 

forma pessoal e o prazer que manifesta nas múltiplas experiências que vai realizando, são mais 

                                                                 

1 A turma 3º GS não foi integrada no horário da professora responsável pelo projeto. Os alunos da turma realizaram a primeira atividade, “Dança das 
Linhas” e a última atividade, “Aula Aberta – Escrita Criativa e Poesia Visual”. 

2 O Projeto candidatou-se ao apoio financeiro promovido pela Câmara Municipal (APE) de Sesimbra e foi aceite. 

3 Este projeto teve início no passado ano letivo, de 2012/2013 e dada a elevada adesão dos alunos, deu-se continuidade ao mesmo no presente ano 
letivo. A articulação de horários, da professora de Expressões Artísticas, com as atividades inerentes ao currículo de cada turma, com as atividades 
de escola, com as visitas de estudo e com os serviços de exames, resultou na reestruturação de algumas Unidades de Trabalho nalgumas turmas, 
implicando a substituição de algumas atividades ou a sua realização parcial. 
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importantes do que as apreciações feitas segundo moldes estereotipados ou de representação 

realista.(…).”4  

O leque de atividades desenvolvidas foi muito abrangente tendo-se trabalhado, em diferentes 

turmas5, umas vezes atividades diferenciadas e outras vezes, atividades iguais.  

Ao nível da Expressão Plástica, foram desenvolvidas técnicas relativas ao desenho de imaginação, 

de observação e com linhas orientadoras, do desenho e composição figurativa com carvão 

natural/mineral, da pintura com diferentes riscadores e aguarelas, da pintura com cotonetes e com 

as mãos, do decalque de formas e de texturas, de dobragens, do corte e colagem, da plasticina e 

pasta de modelar, integradas nas atividades:  

“As linhas mágicas – Um jardim ao Luar”, “As linhas mágicas – A minha casa”, “As linhas mágicas – 

A Família”, “A dança das Linhas – Formas e cores do imaginário”, “As cores do Outono – postais e 

quadros para a feira de S. Martinho”, “A beleza do Natal - postais e marcadores de presentes”, 

“Bolas cintilantes para embelezar – Compasso passo a passo, círculo a círculo”, “Corações para 

oferecer – Compasso passo a passo, do círculo ao coração”, “O Anjo do Novo Ano – SAPA – Saúde, 

Alegria, Paz e Amor”, “A caixa das aparas”, “Postal do Dia do Pai - Mãos abertas para o Pai ”, 

“Módulo padrão – Com um faço mil ”, “Simetrias – O reflexo é o verso”, “Simetrias – Joaninha é um 

inseto”, “O nascimento da Arte – Da pré-história até à escola”, “O Pontilhismo – O pequeno faz o 

grande”, “O Pontilhismo – A fruta à nossa mesa” e “Poesia Visual e Escrita Criativa?”.  

Ao nível da Expressão Dramática, foram trabalhados jogos de mimar abordando os temas: “As Boas 

Maneiras – O cumprimento social ao longo dos tempos e nas diferentes culturas”, “As Boas Maneiras 

– Danças antigas”, “Olá, eu sou…– As emoções básicas”, “As linhas invisíveis – As formas geométricas 

básicas”, “Faz de conta que…– Desenho de imaginação: do papel para o ar”, “Cumprimento diário 

silencioso – olhos nos olhos”, e “A imaginação - Da cabeça até à mão”.  

Integrando as três áreas, plástica, dramática e musical, foi desenvolvida a Unidade de Trabalho, 

“Qual é coisa qual é ela, não é ‘história’ mas conta um conto, não é ’poema’ mas tem rima, não é 

’música’ mas tem ritmo?”, com base nas lengalengas de Luísa Ducla Soares.  

Como suporte à grande maioria das Unidades de Trabalho, visionaram-se numerosos Power Point’s 

e pequenos vídeos, aludindo a artistas das artes plásticos e das artes dramáticas, conceituados, 

assim como a variadas técnicas de expressão/representação.  

A última Unidade de Trabalho integrada no projeto, teve como base “Aulas Abertas” de Expressões 

Artísticas, aos encarregados de educação e aos familiares dos alunos, onde foram abordadas as 

temáticas da poesia visual e da escrita criativa, das lengalengas, da Arte Pré-Histórica e do 

cumprimento silencioso. Estas aulas foram trabalhadas conforme a realidade na sala de aula: todos 

os presentes, crianças e adultos, foram convidados a trabalhar e/ou experimentar lado a lado, uma 

aula regular de Expressões Artísticas. Houve uma boa adesão e manifestação muito positiva, por 

                                                                 

4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E PROGRAMAS – Ensino Básico, 1º Ciclo, Departamento da Educação Básica, p.89.  

5 As Unidades de Trabalho e respetivas atividades, foram criadas de acordo com as especificidades de cada turma, não sendo as mesmas para todas 
as turmas. 
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parte de todos os participantes nestas aulas; estiveram presentes 255 encarregados de educação 

e/ou familiares dos alunos.  

Note-se que dado o elevado número de turmas, nomeadamente de alunos, a quem o projeto se 

destinou, não foi possível realizar uma síntese menos extensa.  

 

5.10. Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

 

Nas atividades de animação e apoio à família (AAAF) está inserido o serviço de almoços e o 

prolongamento de horário. Relativamente ao primeiro, usufruíram desse serviço 50 crianças no 

jardim-de-infância de Cotovia e 87 no jardim-de-infância de Sampaio. Quanto ao prolongamento 

de horário, o grupo do JI de Cotovia era constituído por 27 crianças e o grupo do JI de Sampaio 

por 52 crianças. 

Sendo a responsabilidade deste projeto partilhada entre a autarquia e o agrupamento, a Câmara 

Municipal é responsável por assegurar os serviços de almoço e do prolongamento de horário, 

através da colocação de assistentes técnicas e operacionais, que tem como função organizar e 

implementar atividades lúdicas que animem o período em que as crianças permanecem na escola 

para além do tempo letivo. As educadoras são responsáveis pela coordenação destas atividades, 

através da planificação com as assistentes, da supervisão e da avaliação. 

No decorrer do ano foram dinamizadas diversas atividades, tendo sempre presente que estas 

deveriam partir do interesse das crianças e ser de cariz essencialmente lúdico e de escolha livre. No 

jardim-de-infância de Cotovia foram desenvolvidas atividades alusivas às épocas festivas. No 

jardim-de-infância de Sampaio funcionou ao longo do ano um atlier de material reciclável, tendo 

todas as ações sido desenvolvidas com recurso a este tipo de material. Foi ainda criada uma horta 

no espaço do parque infantil com a colaboração das famílias.  

Nos dois jardins-de-infância foram ainda vivenciadas atividades relacionadas com o kit do mar, 

tendo estado no final do ano os trabalhos expostos no edifício da Biblioteca Municipal. A expressão 

motora foi assegurada duas vezes por semana por um técnico da autarquia. 

Embora com dinâmicas diferentes as equipas consideraram que o trabalho desenvolvido foi 

positivo, tendo as famílias registado agrado pelos serviços prestados nas AAAF. 

Relativamente à avaliação do serviço de almoços considerou-se que a quantidade por norma foi 

suficiente, mas que a qualidade e confecção dos alimentos nem sempre foi a mais adequada, 

sendo que o peixe é de pequena dimensão e com muitas espinhas e a carne rija e/ou com 

demasiada gordura. Considerou-se, ainda, que a fruta foi pouco variada e de fraca qualidade. No 

jardim-de-infância de Sampaio e dado a cozinha da escola ainda não estar em funcionamento, 

houve durante o período de inverno dificuldade em manter a comida à temperatura ideal. 

Quanto à articulação com a Câmara Municipal considerou-se que deveria ser disponibilizada 

formação específica aos assistentes tendo presente o seu conteúdo funcional. Considerou-se, 
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ainda que o alargamento do calendário de AAAF dificulta a organização das limpezas e a 

participação em ações de formação que venham a ser facultadas. A implementação de outras 

atividades a realizar com as crianças (ioga, reiki, linguagem gestual…) foi outro ponto que se 

considerou ser importante analisar. 

O encontro concelhio de educação pré-escolar, que teve lugar a 15 de julho, foi este ano 

organizado pelo Agrupamento de Escolas Rodrigo Soromenho em parceria com a autarquia. Foi 

um encontro dinâmico que permitiu o conhecimento do património local e a partilha de 

experiencias.  

O balanço final do projecto AAAF foi positivo, tendo-se considerado que o mesmo correspondeu 

aos objetivos delineados. 

 

5.11. Jardins de Vidro 

 

Ao longo do 1º período a estufa escolar funcionou com 8 alunos do 9ºG e do 10ºC, tendo estes 

assegurado cerca de metade dos objetivos previstos para este projeto. Nesse período, os alunos 

foram orientados na sua atividade por mim e pelo aluno Gonçalo Fonseca, nomeado coordenador-

aluno. Efetuaram-se algumas propagações, sementeiras e reenvasamentos de plantas. 

Controlaram-se pragas (formigas, ratos,…) e rearrumou-se a estufa, separando plantas xerófilas 

(pouca água) de plantas hidrófilas (muita água). Em Janeiro apenas se faz a manutenção mínima 

do espaço, funcionando a estufa como um local quente de convívio entre os alunos. Aí fazem 

pequenas refeições, estudam, conversam e ouvem música. Com o aproximar da primavera, as 

atividades multiplicam-se e a vontade de trabalhar também. Com a realização de duas 

exposições-venda de plantas, convidaram-se duas turmas de 7ºano a visitar a nossa escola, com 

visita guiada aos espaços do projecto. Nessa sequência, ampliamos os elementos para 23 alunos, 

sendo 15 da escola básica. Ao longo do 3º período, estes alunos melhoraram e reproduziram 

plantas, cuidaram dos jardins fronteiros à estufa, iniciaram novos projetos (minijardins com canas, 

planeamento de minihortas para iniciar em setembro). Os alunos da turma PIEF trabalharam na 

estufa, nas aulas de CN, tendo procedido à limpeza total do espaço, com reorganização do 

mesmo. Construíram ecossistemas em garrafas de vidro, expostas na exposição-venda.  

Em reunião final da estufa, no dia 11 de Junho, fez-se a avaliação do ano letivo (considerada Muito 

Boa), renomeou-se o aluno coordenador, organizou-se um pequeno clube de férias para decorrer 

em Junho e Julho. Já neste período de férias, os alunos têm estado a tentar (mais uma vez) instalar 

um sistema de rega dentro da estufa, fazer manutenção do aquário e proceder a troca de plantas 

suculentas com as respetivas famílias dos alunos e com a D. Cidália (secretaria). Com o Sr. José, 

tem-se tentado instalar uma rústica vedação em madeira e canas em torno do perímetro alargado 

da estufa. Uma encarregada de educação forneceu caixas em esferovite e outro EE oferecerá um 

carrinho de mão. De facto, os EE dos alunos do 7ºano envolvem-se frequentemente e elogiam o 

projeto, oferecendo por vezes ajuda. 
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A estufa permite um espaço de bem estar e convívio entre diferentes níveis de ensino (7º, 9º e 

10ºanos), em que os saberes dos “alunos-estufa” são ensinados aos “estufinhas”, numa hierarquia 

que orienta todos para a Autonomia, Solidariedade e Responsabilidade. A “brincar”, são 

interiorizados conceitos diversos da Biologia e da Geologia, integrados numa perspetiva de 

educação ambiental (não utilização de detergentes, uso racional da água e solo, reutilização de 

materiais, compostagem de restos vegetais,…). Vários materiais biológicos são utilizados nas aulas 

de CN e Biologia/Geologia, para utilização em microscopia e como exemplos de reprodução 

vegetativa.  

Como aspetos a melhorar, salienta-se o facto de haver só uma docente no projeto, pelo que optei 

pelo convite à professora Helena Almeida (CFQ), que de pronto aceitou, permitindo também tornar 

o projeto mais interdisciplinar no futuro. Refira-se também a importância de serem atribuídos tempos 

às docentes, em simultâneo com tempos livres dos alunos envolvidos. Proponho dois/ três tempos 

na hora de almoço às quartas feiras em comum com as docentes. 

 

5.12. Clube de Basquetebol da Escola Secundária de Sampaio (CBESS) 

 

O clube de basquetebol envolve atualmente 51 alunos/jogadores federados distribuídos por quatro 

escalões tendo duplicado também o nº escalões e passou de 51 para 93 jogos oficiais. 
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Participou em todos os quadros competitivos da Associação de Basquetebol de Setúbal “ABS”, 

organizou atividades de treino nos períodos de férias escolares, levou alunos a frequentar o curso 

de árbitros e oficiais de mesa da ABS e o seu responsável exerceu as funções de tutor de estágio 

(500 horas) de um candidato ao curso de I Grau da Federação 

Os atletas/alunos participaram ao longo de toda a época na organização e realizaram das tarefas 

referentes á atividade de treino e jogo, tais como: elaboração de cartazes e textos de divulgação 

dos jogos; montagem e desmontagem de todo o material necessário à realização de um jogo; 

Apoio na organização e arbitragem do torneio inter-turmas de basquetebol organizado pelo grupo 

de Educação Física. 

O clube foi divulgando no jornal da escola e na sua página do facebook (cerca de 300 visitantes) 

a sua atividade, participou no IV Sarau do movimento associativo do concelho de Sesimbra, No 

torneio do Galitos F. C. e no torneio de aniversário do mesmo clube. A atividade do clube foi 

referência no site da Federação Portuguesa de basquetebol. Tem parcerias ao nível da publicidade 

com empresas.  

Como aspeto fundamental temos de salientar o envolvimento dos pais e encarregados de 

educação, no acompanhamento e desenvolvimento das atividades do clube. 

 

5.13. Clube de Música 

 

O Clube de início funcionou com dez alunos do 2º ciclo, mas no segundo período inscreveram-se 

cinco alunas de oitavo ano. Destaco as seguintes atividades realizadas pelo Clube: participação 

na receção aos Professores realizada na Escola Básica de Sampaio, comemoração do Natal com 

canções da época com um espetáculo na sala EVC da Escola Básica do Castelo com, 

participação no espetáculo de 25 de abril do Agrupamento de Escolas de Sampaio, organização 

na audição da primavera na sala EVC com a colaboração do aluno Pedro Vaz no piano e 

participação no Festival de Poesia e Música na festa de encerramento do ano letivo da Escola 

Básica do Castelo. 

Os principais objetivos do clube foram proporcionar atividades conducentes ao desenvolvimento 

de capacidades e competências musicais; incentivar o gosto por esta Área Artística bem como 

desenvolver e aperfeiçoar a prática vocal e instrumental. Todos os alunos envolvidos tiveram a 

possibilidade de trabalhar e reforçar a vertente prática da disciplina de Educação Musical para 

além das aulas semanais do seu currículo. 

O clube pretendeu contribuir para uma escola mais dinâmica, mais informada, culturalmente mais 

rica, uma escola em movimento. Para a sua concretização, as atividades a desenvolver aliam o 

carácter lúdico com o pedagógico, com o intuito de despertar nos alunos o interesse pela música, 

desenvolver o espírito de tolerância, solidariedade, cooperação e respeito pelos outros.  

A maior dificuldade encontrada, centra-se na impossibilidade de utilizar em exclusivo a sala de 

Educação Musical. Esta situação obriga a que alguns dos materiais utilizados nas sessões se 
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encontrem na arrecadação. Mesmo assim, os professores do grupo têm constatado ligeiros danos 

nos materiais musicais da sala, que se deve ao facto do material didático, apesar de coberto, se 

encontrar acessível aos alunos no decurso de aulas de outras disciplinas 

Reconhece-se que se torna difícil a vigilância destes equipamentos mas a sua eventual inoperância 

tornará impossível a execução de certas práticas na sala de aula. 

 

5.14. Clube de Pintura em Azulejo 

 

Neste ano letivo inscreveram-se treze alunos que frequentaram semanalmente o clube. De um 

modo geral os alunos foram assíduos e pontuais. 

Ao longo do ano letivo foram desenvolvidas algumas técnicas para a pintura de azulejos avulso; 

estudo de painéis formados por dois azulejos de 15/15 ou 20/20; painéis formados por 2, 4 e 6 azulejos 

com desenhos realizados pelos alunos.  

Foram realizados, em grupo, 2 painéis com flores em vasos destinados a cobrir o rodapé de um dos 

Pavilhões da Escola formados por 165 azulejos, cada um. 

Na Azulejaria todos os alunos fizeram: Investigação, estudo do desenho, estudo de cor, passagem 

do desenho para papel vegetal, picotagem de desenho, passagem do desenho para o azulejo, 

pintura dos azulejos com tintas de alto fogo, colocação dos azulejos em gazetes, cozedura dos 

azulejos, montagem dos painéis em cartão. 

Estes alunos desenvolveram também parceria com o Clube de Proteção Civil (prof. Sónia Mendes) 

através da execução de um painel de 12 azulejos, que foi oferecido à Proteção Civil do concelho. 

No final do ano letivo foi realizada uma exposição no pavilhão B. Esta exposição teve a 

participação de alguns Encarregados de Educação que ajudaram na vigilância dos trabalhos e na 

desmontagem da exposição, no final do dia. 

A participação dos alunos foi muito positiva, excedeu as minhas expetativas assim como as dos 

encarregados de educação que manifestaram o seu contentamento com o envolvimento dos seus 

filhos neste tipo de atividade e também pelos trabalhos apresentados na exposição. 

Esta atividade permitiu desenvolver a imaginação, a criatividade, a perceção e a sensibilidade 

estética, a autonomia, a iniciativa, o espírito crítico e autoconfiança, assim como as aptidões 

técnicas e manuais 

Os resultados alcançados foram os esperados, chegando mesmo a ultrapassar as minhas 

espectativas, uma vez que este ano, através do seu empenho e dedicação, os alunos conseguiram 

realizar 2 painéis de grandes dimensões, para serem colocados numa parede da escola, o que 

certamente, contribuirá para valorizar e embelezar o espaço escolar. 

 



 
221 

5.15. Clube de Produção Artesanal 

 

Estiveram envolvidos 30 alunos em tempos diferentes. 

As atividades realizadas foram as seguintes: 

 Realização de peças de cerâmica destinadas a oferta em várias representações da escola; 

Direção (6- 8º B) 

 Realização de painel “25 de Abril” (3 - 9ºF)  

 Organização com o grupo de AV e para o “Dia da Animação”, da vinda de um oleiro à escola; 

 Colaboração com os alunos de 12º ano na utilização da mufla; Grupo Artes – Escola 

Secundária(6 - 8ºB) 

 Montagem e desmontagem do presépio; Comemoração do Natal- Sala de alunos (6 – 8ºA) 

 Colaboração com o clube da cerâmica na realização das peças destinadas à comemoração 

dos 25 anos da Escola Básica do Castelo; Direção Castelo (8 - 8ºB) 

 Aquisição de material necessário ao funcionamento do Clube (2 - 9ºG) 

 Realização do Painel comemorativo dos 25 anos da escola de Castelo; Grupo de História (5- 9º 

H) 

 Realização da árvore destinada à exposição de fotografias alusivas aos 25 anos da Escola 

Básica do Castelo; BE (5 - 9º H) 

 Realização do projecto “Concurso de pintura de azulejo 2014” (8º C). 

Os alunos que participaram neste clube puderam: 

Dar resposta à suas aspirações e aptidões pois encontram no trabalho artesanal a sua forma 

privilegiada de expressão e comunicação;  

Apoiar projectos visando a produção de diversos materiais necessários ou resultantes de atividades 

pedagógicas realizadas no âmbito interdisciplinar e concretizar projectos solicitados por outras 

estruturas da escola – outros Clubes e projectos (PES) 
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6. APOIO AO ESTUDO 

Atividades 

Apoio ao Estudo Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Apoios Educativos/Serviço de 
Psicologia 4 4 0 100% 4 8 

Orientação Vocacional 8 8 0 100% 1 9 

EPIS 30 24 6 80% 0 24 

GAD 3 3 0 100% 0 3 

CRI 9 8 1 89% 1 9 

       

       

  Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Apoio ao Estudo 45 39 6 87% 5 44 

 

 

6.1. Apoios Educativos/Serviço de Psicologia 

 

O agrupamento beneficiou de apoio em psicologia (1 psicóloga do agrupamento a tempo inteiro, 

1 psicóloga a tempo inteiro do CRI, 2 psicólogas a tempo parcial do CRI). A organização dos apoios 

foi estruturada por forma a dar resposta nas diferentes escolas do agrupamento, tentando ter um 

técnico de referência a cada escola. Os apoios foram distribuídos tendo o critério de escola e não 

por estarem integrados na educação especial ou não.  

Foram apoiados no total 188 alunos (94 integrados no 3/2008 e 94 sem estarem integrados na 

Educação Especial). 
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 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

Alunos com 
N.E.E. 

25 22 30 17 94 

Alunos sem 
N.E.E. 

4 8 45 37 94 

Total 29 30 75 54 188 

 

O nível de ensino com mais número de alunos com apoio é no Secundário, não havendo 

discrepância entre os alunos com N.E.E e alunos sem N.E.E. 

De referir o acompanhamento prestado a todos os alunos que têm apoio nas unidades de ensino 

estruturado e às suas famílias, a coadjuvação realizada junto das turmas vocacionais de 2º e 3º ciclo 

assim como o desenvolvimento de projetos de intervenção nas turmas 7ºA, 8ºV e 9ºB e a realização 

de formações em parceria com o NES. 

Ao longo do ano letivo a articulação e disponibilidade de todas as técnicas foi positiva, permitindo 

dar resposta a todas as sinalizações. 

Foram realizadas cerca de 60 avaliações psicológicas resultantes das referenciações. Um aspeto a 

melhorar será efetuar uma seleção minuciosa dos casos a avaliar para que não sobrecarregue o 

serviço de psicologia. 

 

6.2. Orientação Vocacional 

 

À semelhança de anos letivos anteriores, o processo de Orientação Vocacional cumpriu com todos 

os objetivos estipulados inicialmente. 

No total, foram alvo de intervenção 136 alunos com frequência de 9ºano (via de ensino regular) e 

face às solicitações, foi dada resposta a 5 alunos de ensino secundário. Ainda neste seguimento, e 

de acordo com os pedidos dos respetivos Diretores de Turma, a intervenção incidiu pontualmente 

com as turmas 9ºH PCA e medida PIEF, no que diz respeito à cedência de informações sobre 

prosseguimento de estudos para via profissionalizante. 

De acordo com o previsto, foram dinamizadas sessões semanais com cada uma das turmas, em 

horário extra curricular, tempos de 60 minutos. No total, com cada uma das turmas, foram realizadas 

entre 15 a 20 sessões de Orientação, nas quais foram aplicadas Baterias de Provas – Testes 

Psicotécnicos, dinamizadas sessões sobre Prosseguimento de Estudos e Transição para a Vida Ativa, 

e ainda tiveram lugar atividades de Dinâmica de Grupo, como forma de treinar competências 

pessoais e sociais dos alunos envolvidos. 

Todos os alunos acompanhados tiveram autorização do respetivo Encarregado de Educação para 

o efeito, e num momento final, foi efetivada uma devolução de resultados obtidos, sob a forma de 

Relatório Final de Avaliação Psicopedagógica (em contexto de Reunião DT). Neste seguimento, 
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foram alvo de atendimentos individuais todos os Pais e Encarregados de Educação que o 

solicitaram, nas instalações do edifício Raio de Luz – Sampaio. 

De uma forma geral, o balanço que se faz do projeto no presente ano letivo é bastante positivo, 

nomeadamente no que diz respeito à entrega dos alunos, a qual se refletiu na assiduidade, 

pontualidade, interesse manifesto e relação aberta de confiança estabelecida com a Técnica 

responsável. 

Por fim, é ainda de salientar que pela primeira vez, o Serviço de Orientação Vocacional colaborou 

na iniciativa da Semana de Cursos e Profissões, em parceria com o Prof. Bibliotecário Luís Varela e 

Prof. Coordenadora dos Cursos Profissionais, Prof. Célia Baptista, a qual teve um impacto favorável 

junto da comunidade educativa, e é tida como uma iniciativa a repetir nos próximos anos letivos. 

 

6.3. EPIS - Empresários Pela Inclusão Social  

 

Durante o primeiro período foram acompanhados os alunos de 6º ano e de 3º ciclo sinalizados nos 

anos anteriores. De acordo com o procedimento, no 2º período foram sinalizados também os alunos 

de 5º ano e algumas situações pontuais de 7º e de 8º ano. 

Tendo em conta o grupo de alunos sinalizados previamente nos anos anteriores e os alunos 

sinalizados durante este ano letivo o total de alunos sinalizados para acompanhamento foi de 61 

alunos. Considera-se um número muito elevado, tendo em conta os recursos disponíveis e os tempos 

de intervenção destinados ao acompanhamento dos alunos. 

No que se refere às atividades desenvolvidas, a intervenção com o aluno, foi acima de tudo 

centrada nas sessões individuais de capacitação no sentido de trabalhas as técnicas mais 

adequados ao perfil do aluno e ao plano de intervenção definido. 

Foram ainda realizadas as sessões com a família, com o objectivo de envolver os pais no processo 

e de partilhar informação relevante no acompanhamento dos alunos. É importante referir que a 

grande maioria dos pais não tem o envolvimento necessário. 

Por último foi dinamizado o Grupo de Competências Sociais com alguns alunos sinalizados de 6º 

ano. 

Um dos pontos fortes é a possibilidade de trabalhar com estes alunos em proximidade, por outro 

lado o excesso de alunos sinalizados, bem como a inexistência de tempo definido para trabalhar 

com os mesmos, não permita a concretização do plano de intervenção nas condições essenciais.  

Relativamente ao envolvimento dos alunos foi de um modo geral muito positivo, no entanto o 

impacto nas atitudes e aprendizagens não tem resultados tão visíveis a curto prazo, sendo que 

alguns alunos não conseguiram passar da zona de reprovação para a de aprovação.  

Contudo foram visíveis melhorias a nível de atitudes, motivação e algum desempenho. 

Seria importante também trabalhar mais em proximidade com os elementos envolvidos no percurso 

escolar dos alunos, de acordo com as possibilidades. 

Uma boa articulação e um trabalho de equipa, resulta sem dúvida num resultado melhor e mais 

esperado. 
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6.4. Centro de Recursos para a Inclusão/Serviço de Psicologia 

 

Para este ano letivo foram aprovadas as seguintes horas de apoio do CRI: 

 

  Nº Horas Mensais 

Equipa Técnica 

Psicologia 200 

Terapia da Fala 80 

Psicomotricista 50+24 

Fisioterapeuta 4 

 
 
 

Foram avaliadas pelo CRI no âmbito da avaliação especializada, os alunos: 

 

 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

Psicologia 44 2 2 0 48 

Terapia da 
Fala 

13 0 0 0 13 

Educação 
Especial 

12 1 3 0 16 

Total 69 3 5 0 77 

 
 
 
 
 
 

Foram apoiados pelo CRI no âmbito das terapias, os alunos: 

 

 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

Psicologia 25 27 29 17 98 

Terapia da Fala 17 10 4 4 35 

Psicomotricidade 6 2 5 5 18 

Fisioterapia 0 0 0 1 1 

Total 48 39 38 27 152 
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Foram apoiados no total 93 alunos integrados na educação especial e 22 sem estarem integrados 

no 3/2008.  

De referir o acompanhamento prestado a todos os alunos que têm apoio nas Unidades de Ensino 

Estruturado e às suas famílias, a coadjuvação realizada junto das turmas vocacionais de 2º e 3º ciclo 

(6ºV e 8ºV) assim como o desenvolvimento de projetos de intervenção nas turmas 7ºB e 8ºV e a 

realização de formações em parceria com o PES. 

As atividades de Natação e Hipoterapia foram realizadas uma vez por semana durante o ano letivo, 

como previsto. 

Os alunos com Planos Individuais de Transição realizaram os seus PIT junto do CRPC e do CAO. Os 

alunos que têm um perfil de funcionalidade que permita o encaminhamento para a Formação 

Profissional (CRPC) tiveram o seu encaminhamento, no entanto os alunos que têm perfil para 

integrarem uma via Ocupacional (CAO) não obtêm vaga na Cercizimbra, o que é um 

condicionamento grave ao seu encaminhamento para a vida pós-escolar. Irão ser diligenciadas 

medidas no sentido de permitir o seu encaminhamento para outras respostas através da Seg. Social. 

Foi realizada a articulação com os parceiros e com serviços da comunidade (IPSS, CPCJ, Tribunais, 

GNR, CMS, entre outros) e encaminhados os alunos com Perturbação do Espectro do Autismo e 

Multideficiência para as Unidades de referência. 

Foi realizada a atividade de Praia (não prevista em PAA), atividade em Junho e Julho, em parceria 

com o AE, com o objetivo de dar resposta as necessidades das famílias. 

Ao longo do ano letivo a articulação e disponibilidade de todas as técnicas e docentes foi positiva, 

permitindo dar resposta a todas as situações. 

Os aspetos a melhorar serão: 

 Efetuar uma seleção minuciosa dos casos a avaliar para que não sobrecarregue o serviço de 

Psicologia. 

 Aumentar o número de horas de apoio em Terapia da Fala, uma vez que tem sido insuficiente, 

tendo em conta o número de alunos a apoiar e as Unidades existentes. 

 Trabalhar o encaminhamento dos alunos para um CAO. 
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7. ASSOCIAÇÕES DE PAIS 

Atividades 

Projetos Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Ass. Pais da ESS 5 4 1 80% 0 4 

Ass. Pais da EBC 0 0 0 #DIV/0! 0 0 

       

       

  Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Projetos 5 4 1 80% 0 4 

 

 

7.1. Associação de Pais da Escola Secundária de Sampaio 

 

 Nº % 

Nº de ações realizadas * 4 80% 

Nº de ações por realizar * 1 20% 

Outras ações realizadas e não previstas 6  

Principais motivos da não realização: Falta de tempo e dificuldade de articulação ente a verificação 

da principal área escolhida pelos alunos para poder atribuir a devida bolsa. (financiamento da 

associação de Pais) 

 

Pontos fortes:  

 

Sem dúvida foi a grande facilidade de comunicação entre o corpo docente da ESS e a nossa 

associação. Também não podemos deixar de referir a atenção e simpatia com que os alunos nos 

acolheram em todas as atividades que realizámos. Salientamos as seguintes: Oferta ao Grupo de 

História (Prof. Nuno Nabais) de documentos e cartazes da Associação 25 de Abril; Reunião com a 
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Professora Célia Baptista - coordenadora dos cursos profissionais, sobre a participação dos alunos 

de Marketing no Projeto "Sesimbra é Peixe"; Convite do Prof. Roque Oliveira para apresentação 

sobre Marketing Digital por parte da Ana Cristina Barros aos alunos do 12º ano (Curso profissional de 

Markting); Reuniões com a Dr.a Inês Rocha sobre as Áreas curriculares/Projetos Futuros; Abertura das 

comemorações do 25 de Abril: Discurso - Paulo Caetano, Musica - Paulo Villas Boas; Colóquio 25 

Abril 1974, dirigido aos alunos do 9ºano e 10ºano, com os convidados Coronel Aprígio Ramalho e 

Dr. João Aldeia; Participação nas jornadas da formação e emprego na ESS com Prof. Luís Varela e 

Dr.a Inês Rocha, com intervenções no colóquio "A Área que eu escolhi" com turmas do 9º ano” de 

Ana Cristina Barros. Cristina Saraiva, Paulo Caetano e Susana Brites; Patrocínio para a elaboração 

dos cartazes da oferta educativa "Áreas e cursos" da ESS. 

 

Pontos fracos:  

Pouca disponibilidade da generalidade dos pais e encarregados de educação embora se note 

que pouco a pouco surgem pais com vontade e com ideias bastante inovadoras e interessantes. 

 

Aspectos a melhorar:  

 

Mais comunicação e muito mais incisiva em assuntos de grande importância. Maior 

disponibilidade e capacidade de mobilização dos pais e encarregados de educação. 

 Mais e melhores campanhas de troca de livros; 

 Mais comunicação via caderneta da escola (9ºano); 

 Melhorar as redes de contacto via email e facebook; 

 Inserir a associação de pais na rede Twiter e Instagram; 

 Envolver os pais em atividades que se identifiquem (nomeadamente com a profissão que 

desempenham; 

 Sensibilizar os Diretores de turma a comunicar diretamente aos pais a existência da associação 

de pais; 

 Melhor comunicação e promoção de atividades com a associação de Estudantes na nossa 

escola. 
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8. ANEXO 1 – AULAS PREVISTAS E DADAS POR DISCIPLINA/ANO 

Ensino Básico - 2.º Ciclo 

 5º Ano 6º Ano 

Nº Turmas  6  6 

Disciplina 
Nº aulas 
previstas 

Nº aulas 
dadas 

ND 
Nº aulas 
previstas 

Nº aulas 
dadas 

ND 

Português 970 961  922 888 11 

Inglês 390 379 6 382 377 1 

HGP 280 275 2 382 364 3 

Matemática 966 892 16 911 845 10 

E. Física 580 565 9 531 507 2 

C. Naturais 392 362 6 303 299 2 

E. Visual 284 260 5 239 224 3 

E. Tecnológica 288 272 2 238 233  

E. Musical 289 271 3 240 223 1 

Área Voc. A    126 124  

Área Voc. B    127 121 2 

Área Voc. C    132 132  

F. Cívica 197 186 2 159 146 2 

TOTAL 4636 4423 51 4692 4483 37 

 

Ensino Básico - 3.º Ciclo 

 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Nº Turmas  5  4 8 

Disciplina 
Nº aulas 
previstas 

Nº 
aulas 
dadas 

ND 
Nº aulas 
previstas 

Nº aulas 
dadas 

ND 
Nº aulas 
previstas 

Nº 
aulas 
dadas 

ND 

Português 642 620 1 1029 1005 5 999 975 5 

Inglês 326 314  521 497 2 496 482 2 

Espanhol 66 63    4    

Francês 189 177  389 367 1 501 478 2 

Matemática 610 595  982 930 6 1000 979 4 

E. Física 489 459 7 749 717 5 723 691 8 

Geografia 325 324 1 518 503 6 499 478 2 

História 324 273 7 453 436 6 502 478 14 

C. Naturais 406 381 7 527 508 13 609 542 3 

CFQ 326 310 2 617 581 4 610 587 6 

E.Tecnológica 124 124  131 131     

E. Visual 247 232 1 335 334 4 354 324 11 

F. Cívica 142 137 2 201 182 4 229 213 1 

TIC 127 127  136 125 2 48 45  

Est Acomp       49 49  

I. Rep Comp    128 128     

C. e Serv.    128 128 12    

OF. Artes       96 86  

TOTAL 4343 4136 28 6844 6572 74 6715 6407 58 
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Ensino Secundário – Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias 
 

 

 

 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Nº 
Turmas 

Nº aulas 
previstas 

Nº aulas 
dadas 

 
ND 

Nº 
Turmas 

Nº aulas 
previstas 

Nº 
aulas 
dadas 

 
ND 

Nº 
Turmas 

Nº aulas 
previstas 

Nº 
aulas 
dadas 

 
ND 

Português 4 394 367 6 3 286 283 1 3 385 370 7 

Matemática 4 659 640  3 479 471 4 3 482 465  

E. Física 4 394 383 8 3 292 289  3 289 282  

Inglês (Cont.) 3 297(b) 274(b) 6 3 194 191 2     

Espanhol 
(Inic.) 

2 198(a) 182(a) 8 1 196 (d) 189 (d)      

Filosofia 4 394 385  3 290 283 4     

Física 
Química A 

4 676 634 4 3 504 503      

Geo. Des.A 1 152 142 1 1 162 (c ) 158(c ) 8     

Biologia e 
Geologia 

3 499 477 2 3 489 466 2     

Biologia         2 192 188 2 

Física         2 194 183 2 

Psicologia B         1 97 95 1 

Aplic. 
Informática 

        2 192(f) 189(f) 3 

TOTAL  3168 3028 35  2534 2486 21  1639 1583 15 

 

 

(a) disciplina com alunos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconomias e Artes 

(b) disciplina com alunos de Ciências e Tecnologias e Artes 

(c )disciplina com alunos de Ciências e Tecnologias e Artes 

(d) disciplina com alunos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconomias e Artes 

(f) disciplina com alunos de Ciências e Tecnologias, Economia e Humanidades 
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Ensino Secundário – Curso Científico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas 

 

 

 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Nº 
Turmas 

Nº aulas 
previstas 

Nº 
aulas 
dadas 

 
ND 

Nº 
Turmas 

Nº aulas 
previstas 

Nº aulas 
dadas 

 
ND 

Nº 
Turmas 

Nº aulas 
previstas 

Nº 
aulas 
dadas 

 
ND 

Português 1 99 96 2 1 97 96  1 127 121 2 

Inglês (Cont.) 1 99 93 1 1 96(b) 95(b) 1     

Espanhol 
(Inic.) 

1 99(a) 90(a) 1 1 97 96      

Espanhol 
(Esp) 

    1 166(d) 159(d)      

Educação 
Física 

1 102 100  1 97 94  1 96 94  

Filosofia 1 99 95  1 97 93 1     

Matemática 
A 

1 164 163 1 1 160 154  1 159 149  

Geografia A 1 148 147 5 1 144 134 4     

Economia A 1 148 147  1 145 143      

História     1 141 138      

Psicologia         1 97 (e ) 96 (e )  

Sociologia         1 96 76  

Aplic. 
Informática 

        1 98(f) 94(f) 2 

TOTAL  859 841 10  978 948 6  478 440 4 

 

 

(a) disciplina com alunos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas e Artes 

(b) disciplina com alunos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas e Artes 

(d) disciplina com alunos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas e Artes 

(e ) disciplina com alunos de Ciências Socioeconómicas e Humanidades 

(f) disciplina com alunos de Ciências e Tecnologias, Economia e Humanidades 
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Ensino Secundário – Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades 
 

 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Nº 
Turmas 

Nº aulas 
previstas 

Nº aulas 
dadas 

 
ND 

Nº 
Turmas 

Nº aulas 
previstas 

Nº aulas 
dadas 

 
ND 

Nº 
Turmas 

Nº aulas 
previstas 

Nº aulas 
dadas 

 
ND 

Português 2 195 179 3 1 96 86  1 129 129  

Inglês 
(Cont.) 

2 199 191 1 1 97 97  1    

Educação 
Física 

2 198 183 14 1 97 92 4 1 96 94  

História A 2 309 299 10 1 161 152  1 159 155  

Espanhol 
(inic.) 

2 360 353 3 1 179 177      

Filosofia 2 199 187 1 1 97 84 12     

MACS 2 298 289 1 1 144 140      

Geografia 
A 

1 148 145 1         

Geografia C         1 96 91 2 

Psicologia 
B 

        1 97 96  

TOTAL  1906 1826 34  871 828  6 577 565 2 

 
 

Ensino Secundário – Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais 

 

 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Nº 
Turmas 

Nº aulas 
previstas 

Nº 
aulas 
dadas 

 
ND 

Nº 
Turmas 

Nº aulas 
previstas 

Nº 
aulas 
dadas 

 
ND 

Nº 
Turmas 

Nº aulas 
previstas 

Nº 
aulas 
dadas 

 
ND 

Português 1 99 95 1 1 96 96  1 129 121 4 

Educação 
Física 

1 99 93  1 98 91 3 1 97 96 1 

Desenho A 1 163 153 2 1 162 160 2 1 161 160  

Inglês (Cont.) 1 99(b) 99(b)  1 96 95      

Espanhol 
(Inic.) 

1 99(a) 90(a) 1 1 97(d) 95(d)      

Filosofia 1 99 92  1 96 81 12     

Geometria 
Desc. A 

2 152 142  1 162 (c ) 161 ( c) 7     

Matemática 
B 

1 148 147  1 161 160      

Oficina de 
Artes 

        1 96 95  

Materiais e 
Tec. 

        1 99 93 1 

TOTAL  760 722 4  709 683 24  582 565 6 

 

(a) disciplina com alunos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas e Artes 

(b) disciplina com alunos de Ciências e Tecnologias e Artes 

(c) disciplina com alunos de Ciências e Tecnologias e Artes 

(d) disciplina com alunos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas e Artes 
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Ensino Profissional - Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

 

 

 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Nº aulas 
previstas 
(60min) 

Nº aulas 
dadas 

(60min) 

 
ND 

 

Nº aulas 
previstas 
(60min) 

Nº aulas 
dadas 

(60min) 

 
ND 

 

Nº aulas 
previstas 
(60min) 

Nº aulas 
dadas 

(60min) 

 
ND 

 

Português 99 98 1 100 96 4 82 80 2 

Educação Física 66 62 4 64 61 2 60 57  

Área de Integração 82 80 2 99 93  82 82 10 

Inglês 99 93  65 64 1 74 74  

Espanhol 95(g) 91(g) 1 66(h) 64(h)  74(h) 70(h)  

TIC 112 110 2       

Matemática 99 99  99 96 4 100 103 4 

Física Química 70 56 11 66 65  60 60  

Arquitetura de 
computadores 

66 66  53 53  32 32  

Programação de 
Sistemas 

Informáticos 
147 147  231 231  240 252  

Redes 
Computadores 

103 96 4 100 100  103 107  

Sistemas 
Operativos 

70 70  66 60  30 30  

FCT/PAP    16 16  31 56  

TOTAL 1013 977 25 959 935 11 894 933 16 

 

 

(g) Disciplina com alunos dos Cursos de Informática e Desporto 

(h) Disciplina com alunos dos Cursos de Informática, Desporto e Marketing 
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Ensino Profissional - Técnico de Comunicação, Marketing e Relações Públicas e Publicidade 

 

 

 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Nº aulas 
previstas 
(60min) 

Nº aulas 
dadas 

(60min) 

 
ND 

 

Nº aulas 
previstas 
(60min) 

Nº aulas 
dadas 

(60min) 

 
ND 

 

Nº aulas 
previstas 
(60min) 

Nº aulas 
dadas 

(60min) 

 
ND 

 

Português 99 96 2 101 97 2 92 92  

Educação Física 67 67  66 65 1 61 59  

Área de Integração 83 80 3 99 95 3 76 74 12 

Inglês 99(l) 89(l) 6 65(l) 64(l) 1 74(l) 74(l)  

Espanhol 99 96 1 66(h) 64(h)  74(h) 70(h)  

TIC 116 103 6       

Matemática    115 107 6    

História e Cultura 
das Artes 

66 64  83 78 5 60(m) 59(m)  

Marketing 99 98 1 99 98  90 78  

Psicologia e 
Sociologia 

99 96 2 83 76 6 61 59  

Comunicação Publi. 
e Criatividade 

100 93  99 92  82 83  

Comunicação 
Gráfica e 

Audiovisual 
178 168  147 142 5 151 146  

Téc. e Prát. de 
Comunicação e R. 

P. 
99 99  66 66  106 106 1 

FCT/PAP    33 32  34 33  

TOTAL 1105 1060 21 991 948 29 753 730 13 

 

 

(h) Disciplina com alunos dos Cursos de Informática, Desporto e Marketing 

(l) Disciplina com alunos dos Cursos de Desporto e Marketing 

(m) Disciplina com alunos dos Cursos de Marketing e Turismo 
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Ensino Profissional - Técnico de Turismo 
 

 

 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Nº aulas 
previstas 
(60min) 

Nº aulas 
dadas 

(60min) 

 
ND 

 

Nº aulas 
previstas 
(60min) 

Nº aulas 
dadas 

(60min) 

 
ND 

 

Nº aulas 
previstas 
(60min) 

Nº aulas 
dadas 

(60min) 

 
ND 

 

Português 99 96 4 99(i) 96(i) 1 93 93  

Educação Física 66 64 2 66 65  61 60  

Área de Integração 83 81 2 99(j) 92(j) 3 75 76 10 

Inglês 99 96  66 65  89 88  

Espanhol 65 62 2 85 83 2 92 86  

TIC 115 107        

Matemática    114 109 4    

História e Cultura 
das Artes 

66 65  83 81 3 60(m) 59(m)  

Geografia 99 95 3 82 79 3 61 58 2 

Informação e 
Animação Turística 

133 124 5 135 126 7 139 132 7 

Operações Técnicas 
em Empresas 

Turísticas 
132 124 6 132 125 4 182 172 8 

Técnicas de 
Comunicação em 

Acolhimento 
Turístico 

97 94 3 66 62 2 75 71 4 

FCT/PAP    33 31  60 57 3 

TOTAL 1054 1008 27 730 696 29 609 576 34 

 

 

(i) Disciplina com alunos dos Cursos de Desporto e Turismo 

(j) Disciplina com alunos dos Cursos de Desporto e Turismo 

(m) Disciplina com alunos dos Cursos de Marketing e Turismo 
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Ensino Profissional - Técnico de Apoio à Gestão desportiva 
 
 

 

 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Nº aulas 
previstas 
(60min) 

Nº aulas 
dadas 

(60min) 

 
ND 

 

Nº aulas 
previstas 
(60min) 

Nº aulas 
dadas 

(60min) 

 
ND 

 

Nº aulas 
previstas 
(60min) 

Nº aulas 
dadas 

(60min) 

 
ND 

 

Matemática 65 62  89 89  77 74  

Psicologia 99 96 2 82 81 1 60 65 5 

Gestão de 
instalações 
Desportivas 

97 101  99 95  61 58  

Práticas de 
Atividades Físicas 

Desportivas 
130 134  126 128 3 122 123  

Organização e 
Gestão do Desporto 

99 95 2 99 96 3 132 131 1 

Gestão de 
Programas e 
Projetos do 

Desporto 

96 94 2 99 99  120 119 1 

Educação Física 64 61 3 66 65  60 58 2 

Português 99 96  99(i) 96(i)  89 88 1 

Área de Integração 82 79 2 99(j) 92(j)  76 72 3 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

115 103        

Inglês 109(l) 96(l)  65(l) 64(l)  74(l) 74(l)  

Espanhol 94(g) 89(g) 1 79(h) 64(h)  74(h) 70(h)  

Estudo do 
Movimento 

   66 65  60 62  

FCT/PAP    33 32 1 62 65  

TOTAL 946 921 12 759 750 8 919 915 13 

 

 

(g) Disciplina com alunos dos Cursos de Informática e Desporto 

(h) Disciplina com alunos dos Cursos de Informática, Desporto e Marketing 

(i) Disciplina com alunos dos Cursos de Desporto e Turismo 

(j) Disciplina com alunos dos Cursos de Desporto e Turismo 

(l) Disciplina com alunos dos Cursos de Desporto e Marketing 
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9. ANEXO 2 – MONITORIZAÇÃO DAS PRÁTICAS EM SALA DE AULA 



Resultados Globais – Questionários 

Legenda: N – Nunca, A – Às vezes, M – Muitas Vezes, S - Sempre 

Regulamento Interno 
1 - Os alunos que chegam atrasados têm falta 

 

2 - Há indisciplina nesta aula  

 

3 - O professor impõe respeito na turma. 

 

4 - Os alunos mal comportados são expulsos da sala de 

aula 

 

5 - Os alunos expulsos da sala da aula são enviados para 

o GAD 

 

6 - Os alunos entram e saem da sala de aula a qualquer 

hora 

 

7 - Os alunos comem na sala de aula 

 

8 - Os alunos são responsabilizados quando estragam o 

mobiliário 

 

10% 

40% 

26% 

24% 

N A M S 

26% 

52% 

16% 

6% 

N A M S 

7% 

28% 

27% 

38% 

N A M S 

23% 

40% 

23% 

14% 

N A M S 

44% 

30% 

13% 

13% 

N A M S 

75% 

18% 

4% 3% 

N A M S 

64% 

26% 

7% 

3% 

N A M S 

17% 

29% 

17% 

37% 

N A M S 



Resultados Globais – Questionários 

Legenda: N – Nunca, A – Às vezes, M – Muitas Vezes, S - Sempre 

9 - O professor retira o telemóvel quando usado pelos 

alunos.  

 

10 - Nas aulas há um ambiente de tranquilidade e de 

respeito mútuo. 

 

11 - O professor cumpre o horário previsto para a 

entrada e saída das aulas. 

 

Nas aulas desta disciplina 

12 - participamos e estamos com atenção 

 

13 - fazemos fichas/exercícios que ajudam a perceber a 

matéria 

 

14 - realizamos debates sobre os temas da disciplina  

 

15 -  fazemos trabalhos e discutimo-los  

 

16 - No caso de haver manual adotado, usamo-lo na 

aula 

 

 

 

19% 

31% 
21% 

29% 

N A M S 

13% 

38% 
26% 

23% 

N A M S 

5% 

17% 

19% 59% 

N A M S 

5% 

38% 

40% 

17% 

N A M S 

9% 

26% 

34% 

31% 

N A M S 

22% 

37% 

27% 

14% 

N A M S 

16% 

37% 30% 

17% 

N A M S 

9% 

20% 

22% 

49% 

N A M S 



Resultados Globais – Questionários 

Legenda: N – Nunca, A – Às vezes, M – Muitas Vezes, S - Sempre 

 

17 - vemos filmes/documentários/powerpoints que nos 

ajudam a perceber a matéria 

 

18 - fazemos visitas de estudo/aulas no exterior que nos 

ajudam a perceber a matéria. 

 

19 - fazemos experiências 

 

20 - usamos o computadores/DVDs/CDs  

 

 

 

21 - nas explicações da matéria o professor faz-nos 

perguntas dialogando com a turma 

 

22 - o professor procura esclarecer-nos as dúvidas 

 

23 - o professor explica bem a matéria 

 

O professor(a) desta disciplina: 

24 - tem um bom relacionamento com os alunos. 

 

23% 

34% 

26% 

17% 

N A M S 

58% 27% 

10% 
5% 

N A M S 

43% 

26% 

23% 

8% 

N A M S 

36% 

32% 

17% 

15% 

N A M S 

10% 

29% 

33% 

28% 

N A M S 

7% 

21% 

24% 

48% 

N A M S 

10% 

26% 

25% 

39% 

N A M S 

9% 

25% 

28% 

38% 

N A M S 



Resultados Globais – Questionários 

Legenda: N – Nunca, A – Às vezes, M – Muitas Vezes, S - Sempre 

 

25 - preocupa-se com os alunos que têm mais 

dificuldades 

 

26 - preocupa-se com os alunos que têm boas notas. 

 

 

27 - ouve os alunos e procura ajudá-los a resolver os 

problemas. 

 

 

28 - apoia os alunos quando precisam 

 

29 - ouve as sugestões dos alunos  

 

 

30 - comenta com os alunos os seus progressos e 

dificuldades  

 

31 - estimula a participação dos alunos  

 

 

 

10% 

26% 

27% 

37% 

N A M S 

7% 

24% 

33% 

36% 

N A M S 

9% 

26% 

26% 

39% 

N A M S 

9% 

25% 

27% 

39% 

N A M S 

10% 

30% 

27% 

33% 

N A M S 

17% 

30% 

26% 

27% 

N A M S 

11% 

30% 

31% 

28% 

N A M S 



Resultados Globais – Questionários 

Legenda: N – Nunca, A – Às vezes, M – Muitas Vezes, S - Sempre 

32 - reconhece e elogia o trabalho realizado pelos 

alunos  

 

 

33 - é justo  

 

Avaliação 

34 - O professor explica os critérios de avaliação 

 

35 - O professor esclarece-nos sobre as notas atribuídas 

 

 

36 - Recebemos indicações claras sobre a(s) matéria(s) 

que saem no teste. 

 

37 - Os testes são fáceis. 

 

38 - Os testes são longos, não temos tempo de acabar. 

 

 

39 - Temos boas notas nos testes porque copiamos 

 

 

14% 

28% 

28% 

30% 

N A M S 

10% 

31% 

26% 

33% 

N A M S 

12% 

26% 

25% 

37% 

N A M S 

9% 

23% 

27% 

41% 

N A M S 

8% 

24% 

28% 

40% 

N A M S 

19% 

54% 

19% 

8% 

N A M S 

40% 

35% 

15% 

10% 

N A M S 

64% 

24% 

7% 
5% 

N A M S 



Resultados Globais – Questionários 

Legenda: N – Nunca, A – Às vezes, M – Muitas Vezes, S - Sempre 

40 – Nos testes corrigidos vêm sempre as cotações que 

obtivemos em cada resposta. 

 

 

41 - As fichas que fazemos são entregues e/ou 

corrigidas. 

 

42 - Nos trabalhos que nos são pedidos temos 

indicações claras do que temos de fazer. 

 

43 - Os trabalhos de investigação são acompanhados de 

um guião 

 

44 - O professor dá indicações sobre os recursos 

existentes na Biblioteca. 

 

 

45 – O professor dá-nos indicações sobre como 

pesquisar na Internet. 

 

46 – O professor é exigente. 

 

 

 

 

7% 

15% 

14% 
64% 

N A M S 

8% 

20% 

21% 

51% 

N A M S 

6% 

24% 

29% 

41% 

N A M S 

18% 

28% 

23% 

31% 

N A M S 

35% 

30% 

20% 

15% 

N A M S 

34% 

29% 

20% 

17% 

N A M S 

6% 

29% 

34% 

31% 

N A M S 


