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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: 

 Desenvolvimento da atividade letiva; 

 Análise e estatísticas referentes aos resultados escolares face às metas estabelecidas; 

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

de Turma, das Estruturas de Coordenação e Supervisão Pedagógica, dos Projetos e do Apoio ao 

Ensino; 

 Grau de concretização de todas as atividades realizadas; 

 Grau de satisfação dos vários intervenientes; 

 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.  

 

2.1.1. Pré-escolar 

 

Turma/pré-escolar 
1º Período 2º Período 3º Período 

P D ND P D ND P D ND 

C1* 71 59 0 57 57 0 61 61 0 

C2 71 71 0 57 57 0 61 61 0 

S1 71 71 0 57 57 0 61 61 0 

S2 71 71 0 57 57 0 61 61 0 

S3 71 71 0 57 57 0 61 61 0 

S4 71 71 0 57 57 0 61 61 0 

 

P - aulas previstas 

D - aulas dadas (aos alunos independentemente da educadora faltar ou não!) 

ND - aulas não dadas por motivo não imputável ao professor (ex: inundação, incêndio, ameaça de bomba!) 

 

Na educação pré-escolar estavam previstos 189 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 

 

Turma/1º CICLO 
1º Período 2º Período 3º Período 

P D ND P D ND P D ND 

1AC 66 66 0 52 51 0 46 46 0 

1/2BC 66 66 0 52 52 0 46 46 0 

1/4CC 66 66 0 52 52 0 46 46 0 

2DC 66 66 0 52 52 0 46 46 0 

2EC 66 66 0 52 52 0 46 46 0 

3FC 66 66 0 52 52 0 46 46 0 

3GC 66 66 0 52 51 0 46 46 0 

4HC 66 66 0 52 51 0 46 46 0 

1AS 66 66 0 52 51 0 46 46 0 

1/4BS 66 66 0 52 51 0 46 46 0 

1/4CS 66 66 0 52 51 0 46 46 0 
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Turma/1º CICLO 
1º Período 2º Período 3º Período 

P D ND P D ND P D ND 

2DS 66 66 0 52 51 0 46 46 0 

2ES 66 66 0 52 51 0 46 46 0 

2FS 66 66 0 52 51 0 46 46 0 

3GS 66 66 0 52 51 0 46 46 0 

3HS 66 66 0 52 51 0 46 46 0 

4IS 66 66 0 52 51 0 46 46 0 

4JS 66 66 0 52 51 0 46 46 0 

4KS 66 66 0 52 51 0 46 46 0 

1/3AZ 66 66 0 52 52 0 46 46 0 

2BZ 66 66 0 52 52 0 46 46 0 

 

 

No 1.º ciclo estavam previstos 164 dias de aulas para todos os anos de escolaridade. 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. Exceção verificada em algumas turmas no decorrer do 2.º período letivo. 

 

2.1.3. 2.ºCiclo 

Ano 

Aulas Aulas não 

lecionadas 

% Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND 

5º 4679 4337 342 191 7,3 

6º 4007 3698 309 185 7,7 

Totais 8686 8035 651 376 7,5 

 

Num total de 8686 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 651, 376 das quais por motivos 

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

do processo de substituição de professores.  

 

 

2.1.4. 3.ºCiclo 

Ano 

Aulas Aulas não 
lecionadas 

% Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND 

7º 4566 4093 473 337,5 10,4 

8º 6498 5957 541 332 8,3 

9º 7211 6782 429 246 5,9 

Totais 18275 16832 1443 915,5 7,9 
 

 

Num total de 18275 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 1443, 915,5 das quais por 
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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 8492 8037 455 198 5,4 

LH 4977 4740 237 91 4,8 

Artes 2507 2348 159 50 6,3 

CSE 2641 2493 148 69 5,6 

Totais 18617 17618 999 408 5,4 

 

 

Num total de 18617 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 999, 408 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 

PC 1039 977 62 38 5,9 

PD 2168 2042 126 85 5,8 

PI 1184 1106 78 80 6,6 

PM 3338 3218 120 117 3,6 

PT 2871 2703 169 160 5,9 

Totais 12829 12109 720 651 5,6 

 

Num total de 12829 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 720, 651 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. 

 

2.2. Permutas 

 

A permuta de aulas tem sido implementada com 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. 
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Este ano letivo realizou-se um total de 77 permutas distribuídas da seguinte forma: 22 nos 2º e 3º 

ciclos, 29 no secundário, 20 nos cursos profissionais e 6 nos cursos noturnos.  

 

 

2.3. Resultados Escolares e Metas 

 

As tabelas que se seguem permitem verificar se as metas definidas para o ano letivo 2014/2015 

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. 

 

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 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 

1ºAno 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 

2ºAno 88,9% 80,5% 83,5% 89,6% 89,8% 

3ºAno 97,6% 91,7% 99,1% 95,6% 96,9% 

4ºAno 94,3% 92,9% 100,0% 97,3% 95,8% 

 

Relativamente às metas a atingir, propostas no PAA, constata-se que nos 1º, 3º e 4º anos de 

escolaridade as mesmas foram atingidas e as taxas de sucesso são sempre superiores às nacionais.  

O 2º ano de escolaridade foi o único a apresentar uma taxa de sucesso inferior à nacional e a não 

atingir a meta definida. 

22
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Aproveitamento Global do 1º Ano por Disciplinas 
 

 

Apresenta-se uma análise da percentagem de sucesso e de insucesso do 1º ano de escolaridade por 

disciplinas obtidas 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. Deste modo, 

a taxa de transição foi de 100% e 

compromete a taxa de sucesso do ano 

subsequente. 

Frequentaram o 1º ano 116 alunos. 

 

 

Aproveitamento Global do 2º Ano por Disciplinas 

 

Apresenta-se agora uma análise da percentagem de sucesso e de insucesso do 2º ano de 

escolaridade por disciplinas. 

 

Dos 138 alunos que frequentaram o 2º ano 

de escolaridade, 23 ficaram retidos, sendo a 

percentagem de transição de 83,5%, mais 

3% que no ano letivo anterior. 

 

 

 

Aproveitamento Global do 3º Ano por disciplinas 

93,1%
94,7%

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

97,1%

Sucesso Global por Disciplinas - 1º Ano

84,7% 80,3% 82,2%
100,0% 100,0% 98,3%

Sucesso Global por Disciplinas - 2º Ano
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Apresenta-se agora uma análise da percentagem de sucesso do 3º ano de escolaridade por 

disciplinas. 

 

Dos 110 alunos que frequentaram o 3º ano 

de escolaridade, 1 ficou retido, sendo a 

percentagem de transição de 99,1%, mais 

7,5% que no ano letivo anterior. 

 

 

 

Aproveitamento Global do 4º Ano por disciplina. 

Apresentação dos resultados (sucesso) de frequência do 4º ano de escolaridade por disciplinas. 

 

Aproveitamento Global do 1º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

100,0%

88,8%

98,4% 100,0% 100,0%
95,6%

Sucesso Global por disciplinas - 4º Ano

96,6%

90,4%

98,4% 100,0% 100,0%
98,2%

Sucesso Global por disciplinas - 3º Ano

100

83,4

99,1 100

0

16,6

0,9 0

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano

Transição / Aprovação Não Transição / Não Aprovação
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Pode verificar-se, através do gráfico apresentado, que no 1º ano de escolaridade não houve 

retenções, dando cumprimento à legislação em vigor, ainda que se possa constatar que 93,1% destes 

alunos obtiveram sucesso na disciplina de Português e 94,7% na disciplina de Matemática, o que 

significará que a percentagem de alunos com insucesso (6,9% na disciplina de Português e 5,3% na 

disciplina de Matemática) poderá vir a acrescer aos resultados do 2º ano de escolaridade de forma 

negativa, no próximo ano letivo. Deste modo, justifica-se em parte o nível elevado de insucesso que 

é habitual verificar-se neste ano de escolaridade (2ºano), o qual rondou este ano letivo os 16,6%. 

Relativamente ao 3º ano de escolaridade a taxa de transição é de 99,1% verificando-se apenas 0,9% 

de insucesso. O 4º ano de escolaridade, após os resultados da primeira fase de exames, apresenta 

uma taxa de aprovação de 100%. Assim, dos 469 alunos, apenas ficaram em situação de retenção 24 

(23 do 2º ano e 1 do 3º ano). 

 

Aproveitamento final por ano de escolaridade – Português e Matemática - últimos 5 anos 
 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1
º 

A
n

o
 

Português 98,30% 89% 93,00% 83,40% 93,1% 

Matemática 100% 92,20% 95,60% 83,40% 94,7% 

2
º 

A
n

o
 

Português 95,10% 98,40% 87,40% 74,70% 84,7% 

Matemática 95,10% 97,70% 83,40% 64,00% 80,3% 

3
º 

A
n

o
 

Português 99% 99,10% 92,00% 80,00% 96,60% 

Matemática 99% 99,10% 96,00% 67,30% 90,40% 

4
º 

A
n

o
 

Português 100% 97,10% 91,00% 92,40% 100,0% 

Matemática 95,10% 98,10% 85,00% 84,70% 88,8% 

 

Para analisar este quadro deve ser feita uma leitura diagonal dos seus dados pois as turmas que no 

ano letivo 2011-2012 se encontravam no 1º ano de escolaridade são as turmas que este ano letivo 

(2014-2015) concluíram o 4º ano de escolaridade. 

Podemos verificar que a partir do ano letivo 2012-2013, de um modo geral, a taxa de sucesso global 

nas principais disciplinas tem vindo a decrescer facto que pode ser justificado com as exigências 

introduzidas pela implementação de metas curriculares nessas disciplinas. 

 

Sucesso dos alunos, por ano, com Plano de Acompanhamento Pedagógico 

 

Turma Ano Nº de Alunos Sucesso Insucesso Taxa de Sucesso PAP 



 
16 

AC 1º 4 1 3 25% 

AZ 1º/3º 2 1 1 50% 

 

Verifica-se que há alunos de 1ºano com insucesso no PAP, apesar de terem transitado 

administrativamente. 

Turma Ano Nº de Alunos Sucesso Insucesso Taxa de Sucesso PAP 

BC 1º/2º 7 0 7 0% 

EC 2º 2 1 1 50% 

BZ 2º 2 0 2 0% 

FS 2º 11 1 10 9% 

 

A maior parte dos PAP no 2º ano não têm sucesso porque são de alunos que transitaram 

administrativamente. O ano de referência em que estão oficialmente matriculados é o 2º ano, mas 

fizeram aquisições ao nível de 1º ano. Na maior parte dos casos a evolução é positiva mas não gera 

sucesso ao nível de 2º ano. 

 

Turma Ano Nº de Alunos Sucesso Insucesso Taxa de Sucesso PAP 

GC 3º 6 2 4 33,3% 

FC 3º 2 1 1 50% 

 

Dos alunos de 3º ano, turma GC, que obtiveram insucesso no PAP todos transitaram apesar de terem 

obtido nota negativa numa das disciplinas do seu PAP (Português ou Matemática). 

 

Turma Ano Nº de Alunos Sucesso Insucesso Taxa de Sucesso PAP 

CC 1º/4º 2 0 2 0% 

HC 4º 5 0 5 0% 

IS 4º 1 1 0 100% 

JS 4º 2 0 2 0% 

KS 4º 1 1 0 100% 

 

Dos alunos de 4º ano que obtiveram insucesso no PAP todos foram aprovados apesar de terem 

obtido nota negativa numa das disciplinas do seu PAP (Português ou Matemática). 

 

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 % 

Nº 
alunos 

sucesso % sucesso % 

Cotovia FC 23 91 86 23 78 76 
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GC 24 96 90 24 88 81 

Sampaio 
GS 26 96 96 26 96 88 

HS 20 100 100 20 90 90 

Zambujal AZ 17 100 100 17 100 100 

   96,6 94,4  90,4 87 

 

No que diz respeito à disciplina de Português verifica-se que a discrepância existente entre a taxa de 

sucesso obtida na frequência e na prova global é de 2,2%.  

Constata-se que relativamente à prova global de Matemática, há uma discrepância de 3,4%, entre a 

taxa de sucesso obtida na frequência e na prova global.  

Deste modo, verificou-se uma melhoria significativa dos resultados em ambas as disciplinas face ao 

ano letivo anterior. 

2.3.1.3. AVALIAÇÃO EXTERNA – PROVAS FINAIS DE 4º ANO 

 

Este ano letivo não houve alunos a ficarem em situação de não aprovação, pelo que ficaram 

aprovados, logo na 1ª fase dos exames, os 105 alunos que frequentaram o 4º ano de escolaridade. 

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
vi

a CC 11 100,0 11 81,8 69,2% 

68,7
% 

65,6
% 

11 81,8 11 81,8 64,7% 

61,8
% 

59,6
% 

HC 22 100,0 22 90,9 63,5% 22 77,3 22 63,6 57,5% 

Sa
m

p
ai

o
 

IS 23 100,0 23 73,9 62,1% 23 100,0 23 65,2 54,0% 

JS 25 100,0 25 100,0 73,9% 25 80,0 25 72,0 63,4% 

KS 24 100,0 24 100,0 74,2% 24 100,0 24 95,8 68,4% 

Agrupamento 105 100,0 105 90,5    105 88,6 105 75,2    

 

Nesta tabela, podemos observar as médias por turma e compará-las com as médias nacionais e de 

escola, em cada uma das disciplinas. Assim, todas as turmas obtiveram médias positivas tanto a 

Português como a Matemática, sendo que apenas duas turmas obtiveram médias ligeiramente 

inferiores às médias do agrupamento e às médias nacionais.  

A Português, a média aumentou 8,6% (em 2014 foi 5,5% inferior à média nacional e, no presente 

ano, ficou 3,1% acima da média nacional) e a Matemática aumentou 7,6% (em 2014 foi 5,4% inferior 

à média nacional e, no presente ano, 2,2% acima da média nacional). 

 

COMPARAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS DA ESCOLA E AS MÉDIAS NACIONAIS DE 2013 A 2015 – 4º ANO 
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Neste quadro apresentam-se as médias e as percentagens de positivas obtidas nas provas finais no 

Agrupamento e estabelece-se a comparação com os resultados a nível nacional. Apresentam-se 

também os dados relativos aos últimos três anos o que permite analisar a evolução dos resultados 

no Agrupamento e compará-la com a evolução dos resultados a nível nacional.  

Pode-se verificar que os resultados em 2014/15 são muito melhores do que os dos anos anteriores. 

Pela primeira vez, obtivemos médias e percentagens de positivas superiores às nacionais. A 

Português, a média aumentou 8,6% (em 2014 foi 5,5 inferior à média nacional e, no presente ano, 

ficou 3,1 acima da média nacional) e a percentagem de níveis positivos aumentou 18%; a 

Matemática, a média aumentou 7,6 (em 2014 foi 5,4 inferior à média nacional e, no presente ano, 

2,2 acima da média nacional) e a percentagem de níveis positivos aumentou 25,6%. 

Relativamente aos resultados das provas finais, podemos constatar que as metas foram atingidas. 

Ano de escolaridade 

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

Nacional 

Meta 
definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Português -1,5 -5,5 3,1 65,6 MN 

Matemática -3,3 -5,4 2,2 59,6 MN 

 

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 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 

5º Ano 96,7% 94,1% 96,2% 83,6% 97,2 

6º Ano 83,8% 93,1% 84,2% 89,2% 90,2 

 

No 5º ano, a taxa de transição foi superior à nacional, tendo, no entanto, ficado aquém da meta 

definida. De entre os 132 alunos, apenas não transitaram 5, um deles por excesso de faltas. No 6º 

ano, a taxa de aprovação foi inferior à nacional e não foi atingida a meta definida. De entre os 133 

alunos, não transitaram 21. 

 Português Matemática 

Média % Positivas Média % Positivas 

2012/13 
Nacional 49,0%  57,0%  

AgES 47,5% 47,1 53,7% 55,6 

2013/14 
Nacional 62,2% 81,0 56,1% 64,0 

AgES 56,7% 72,4 50,7% 49,6 

2014/15 
Nacional 65,6% 86,0 59,6% 70,0 

AgES 68,7% 90,5 61,8% 75,2 
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Para além da taxa de transição, para 

determinar a qualidade do sucesso, foram 

recolhidos dados que nos permitem 

analisar as condições em que os alunos 

transitam de ano (nº de negativas). De 

entre os 127 alunos que transitaram para o 

6º ano, cerca de 61,4% fizeram-no sem 

negativas e 21,3% apenas com uma 

negativa. 

A análise dos dados por turma permite-nos 

observar que, em três turmas, transitaram 

todos os alunos e que foi na turma D que mais alunos não transitaram. Foi nesta mesma turma que 

menos alunos transitaram sem níveis negativos.  

 

2.3.2.2. AVALIAÇÃO INTERNA POR DISCIPLINA 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida  

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

5ºAno 

PTG 87,6% 94,0% 93,9% 92,9% 

ING 85,1% 91,0% 82,4% 88,5% 

HGP 90,9% 90,2% 91,6% 92,3% 

MAT 86,0% 85,0% 74,1% 88,5% 

CN 95,0% 94,1% 89,9% 96,2% 

EV 99,2% 92,6% 94,6% 100,0% 

ET 96,7% 97,7% 94,6% 98,2% 

EM 100,0% 98,5% 100% 100,0% 

EF 100,0% 100,0% 98,5% 100,0% 

 

6ºAno 

PTG 82,6% 96,9% 82,8% 88,4% 

3,8

96,2

61,4

21,3
10,2

4,7 2,4

Condições de Transição - 5º ano

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

NT T S/NEG 1 NEG  2 NG  3 NG 4 NG

Taxas e Condições de Transição por Turma A

B

C

D

E

F
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ING 75,0% 89,8% 76,6% 82,9% 

HGP 75,0% 82,7% 82,8% 83,2% 

MAT 78,5% 79,5% 73,4% 80,8% 

CN 89,6% 90,6% 95,3% 92,3% 

EV 92,4% 98,4% 94,5% 96,4% 

ET 93,1% 99,2% 92,1% 97,2% 

EM 93,8% 100,0% 100,0% 98,7% 

EF 97,2% 99,2% 97,7% 99,3% 

 

 

No 5º ano, apenas foram atingidas as metas a Português e a E. Musical. No 6º ano, apenas foram 

atingidas as metas a C. Naturais e a E. Musical. 

 

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

 

As médias das provas globais são 

positivas, embora seja mais alta a 

Português (66%) do que a 

Matemática (54,8%). 

A média obtida a Português é muito 

semelhante nas várias turmas (entre 

60% e 70%).  

A diferença entre a média obtida nas 

duas disciplinas mantém-se igual em 

quase todas as turmas (exceto no 

5ºE). 

 

O mesmo acontece relativamente à percentagem de níveis positivos, como se pode observar no 

gráfico seguinte. A Português as médias das turmas são superiores a 60% e a Matemática somente 

uma turma obteve média negativa (5ºD). 

 

A diferença entre a percentagem de 

níveis positivos nas duas é regular 

(entre os 20 e 30 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ºA 5º B 5º C 5º D 5º E Média
Ano

Comparação entre as médias das PG 
a Port e Mat

Port Mat

5ºA 5º B 5º C 5º D 5º E

Resultados por turma nas PG
de Port e Mat

% posit Port % Posit Mat
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Também na disciplina de Matemática a percentagem de níveis positivos é muito semelhante nas 

provas globais e na avaliação final, exceto nas turmas E e D. 

Se estabelecermos uma comparação com os resultados do ano letivo anterior, podemos verificar 

que são mais homogéneos, não havendo tanta discrepância entre as várias turmas e também entre 

os resultados do final do período e das provas globais. 

 

2.3.2.4. AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

COMPARAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS DA ESCOLA E AS MÉDIAS NACIONAIS DE 2013 A 2015 – 6º ANO 
Embora os resultados sejam melhores do que no ano letivo anterior, as médias dos exames do 

Agrupamento continuam inferiores às médias nacionais. 

 

A B C D E

96,0 92,0 100,0
81,0 94,792,0 84,0 96

76,2 84,2

Comparação entre % positivas nas PG e no 3ºP - Português

3ºP pg

A B C D E

72,0
60,0

79,2
61,9

79,071,4
52,0

79,2

47,6
57,9

Comparação entre resultados das PG e do 3ºP - Matemática

3ºP pg

 Português Matemática 

Média % Positivas Média % Positivas 

2012/13 
Nacional 52,0%  49,0%  

AgES 50,3% 58,7 45,9% 54,2 

2013/14 
Nacional 57,9% 75,0 47,3% 46,0 

AgES 54,1% 57,9 43,6% 40,5 

2014/15 
Nacional 59,5% 77,0 51,0% 55,0 

AgES 57,9% 76,2 47,3% 50,8 
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A Português a distância em relação à 

média nacional é menor do que a 

Matemática. O mesmo acontece 

relativamente à percentagem de níveis 

positivos. 

A análise comparativa entre a 

percentagem de níveis positivos no 

Agrupamento e a nível nacional evidencia 

que a percentagem de positivas obtida na 

disciplina de Português é ligeiramente 

inferior à nacional, Quanto a Matemática a distância entre a percentagem obtida no 

Agrupamento e a nacional é maior (4,2%). 

 

6º Ano 
PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Frequência Prova final Média 
Turma  

Méd 
Agrup. 

Média 
Nacio 

Frequência Prova final Média 
Turma 

Média 
Agrup 

Média 
Nacio Turmas Nº al. % Posit Nº al. % Posit 

Nº 
al. 

% Posit Nº al. 
% 

Posit 

A 25 64,0 25 44,0 46,6% 

57,9
% 

59,5
% 

25 48,0 25 8,0 25,6% 

47,3
% 

51,0
% 

B 20 70,0 20 60,0 49,4% 20 55,0 20 35,0 36,2% 

C 26 100,0 26 100,0 74,4% 26 96,2 26 92,3 71,9% 

D 26 96,2 26 96,2 64,3% 26 96,2 26 80,8 57,8% 

E 25 92,0 25 76,0 52,1% 25 84,0 25 32,0 41,4% 

Agrupamento 122 85,3 122 76,2    122 78,7 122 50,8    

 

A tabela apresenta os resultados obtidos em cada turma no 3º período (frequência) e em exame e 

permite compará-los com as médias obtidas no Agrupamento e as médias nacionais.  

De realçar as discrepâncias existentes entre as várias turmas, a Matemática, designadamente entre 

as turmas A, B, E e as turmas C e D. Em Português, essa discrepância é menos acentuada. 
 

.   

   

64,0%
70,0%

100,0%
96,2% 92,0%

44,0%

60,0%

100,0% 96,2%

76,0%

A B C D E

Português

3º Per. Exame

48,0%
55,0%

96,2% 96,2%
84,0%

8,0%

35,0%

92,3%
80,8%

32,0%

A B C D E

Matematica

3º Per Exame

Port Mat

57,9
47,3

59,5
51

Média Exame - 6º ano

Castelo Nacional
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É evidente a discrepância enorme entre os resultados obtidos na avaliação final (3º Período) e no 

exame, a Matemática, especialmente nas turmas E e A. 

 

Ano de escolaridade 

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

Nacional 

Meta 
definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

2º Ciclo do Ensino Básico 

Português -1,7% -3,8 -1,6 59,5% MN 

Matemática -3,1% -3,7 -3,7 51,0% MN 

Uma vez que em ambas as disciplinas as médias obtidas (Português 57,9% e a Matemática 47,3%) 

ficaram aquém das médias nacionais, as metas definidas para este ano letivo não foram atingidas.  
 

2.3.3. Ensino Básico – 3º Ciclo 

2.3.3.1. AVALIAÇÃO INTERNA – TAXAS DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO 

 

Ano de escolaridade 
Taxa de transição/aprovação Média Nacional 

Meta 
definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 

7ºAno 92,3% 90,6% 93,5% 83,6% 92,1% 

8ºAno 88,1% 93,4% 97,5% 89,2% 93,1% 

9ºAno 82,0% 92,9% 91,6% 87,5% 88,2 

 

 

No 7º ano, a taxa de transição foi de 

93,5% tendo-se atingido a meta 

definida.  

Dos 123 alunos, 115 transitaram De 

entre estes, 57,4% fizeram-no sem 

nenhum nível negativo e 13,9% com 1 

nível negativo.  

Três alunos foram excluídos por excesso 

de faltas (não realizaram as medidas 

de recuperação e integração) e 5 não 

transitaram devido ao número de níveis 

negativos. 

 

 

NT TRANS S/NEG 1 NEG  2 NG  3 NG 4 NG +4 NG

4,2

95,8
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Este gráfico apresenta a percentagem 

de alunos que, em cada uma das 

turmas, transitou sem níveis negativos 

ou com um determinado número de 

níveis negativos.  

 

 

 

 

No 8º ano, a taxa de transição foi de 

97,5%, tendo sido atingido a meta 

definida.  

Dos 118 alunos que foram 

classificados no final do ano, 115 

transitaram para o 9º ano. De entre 

estes, 57,4% fizeram-no sem nenhum 

nível negativo e 22,6% com um nível 

negativo. 
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Este gráfico apresenta a percentagem de alunos que, em cada uma das turmas, transitou e as 

condições em que essa transição ocorreu. Podemos verificar que, em três turmas (B, C, D), todos os 

alunos transitaram e que, em duas dessas turmas (B, D), a grande maioria fê-lo sem níveis negativos. 

 

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. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

7ºAno 

PTG 93,3% 88,5% 95,8% 88,0% 

ING 90,8% 84,6% 70,8% 85,9% 

FRC 89,6% 88,3% 85,5% 89,3% 

ESP 94,1% 84,8% 94,1% 85,8% 

MAT 76,8% 76,4% 70,0% 77,6% 

FQ 90,2% 84,6% 79,2% 86,1% 

CN 88,4% 91,0% 93,3% 88,7% 

HST 92,0% 88,6% 95,8% 87,3% 

GGF 84,0% 85,4% 90,0% 84,3% 

FC   98,3% não definida 

EV 97,0% 93,4% 98,3% 96,4% 

TIC 97,9% 95,1% 98,3% 97,5% 

ET 97,0% 99,2% 100,0% 99,0% 

EF 98,2% 95,1% 98,3% 97,7% 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

TRANS S/NEG 1 NEG  2 NG  3 NG 4 NG

Condições de transição por Turma
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No 7º ano, em 4 das 12 disciplinas, as metas não foram atingidas (menos do que no ano letivo 

anterior). Realce-se Inglês, FQ e Matemática. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

8ºAno 

PTG 89,2% 87,8% 89,0% 89,5% 

ING 84,6% 75,0% 84,8% 80,8% 

FRC 82,1% 86,2% 88,6% 85,2% 

ESP  89,5% 94,9% não definida 

MAT 54,5% 70,7% 76,3% 63,6% 

FQ 85,1% 84,8% 94,1% 86,0% 

CN 91,4% 92,1% 99,2% 92,8% 

HST 94,1% 89,0% 96,6% 92,6% 

GGF 81,4% 83,5% 89,8% 83,5% 

FC   95,8% não definida 

EV 97,2% 100,0% 100,0% 99,6% 

TIC 97,9% 97,0% 100,0% 98,5% 

ET 100,0% 100,0% 99,2% 100,0% 

EF 99,5% 97,0% 98,3% 99,3% 

 

No 8º ano, as metas foram atingidas em quase todas as disciplinas (ao contrário do que aconteceu 

o ano letivo anterior). Nas três disciplinas em que tal não aconteceu, as taxas ficaram muito 

próximas da meta. 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

9ºAno 

PTG 76,4% 90,2% 74,7% 84,3% 

ING 74,3% 75,3% 87,0% 75,8% 

FRC 92,4% 90,2% 89,7% 92,3% 

ESP   88,2% não definida 

MAT 52,1% 60,3% 65,4% 57,2% 

FQ 66,7% 93,3% 85,2% 81,0% 

CN 100,0% 95,4% 99,4% 98,7% 

HST 82,6% 87,6% 88,9% 86,1% 

GGF 91,7% 95,9% 88,9% 94,8% 

FC   99,3% não definida 

EV 97,9% 98,3% 97,5% 99,1% 

EF 100,0% 100,0% 98,2% 100,0% 

 

No 9º ano, as metas foram atingidas, na maioria das disciplinas. Somente a Português o sucesso 

ficou bastante aquém da meta definida. 
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2.3.3.3. PROVAS GLOBAIS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 

 

7º Ano 

 

A média das provas globais de Português é de 68,0% (e todas as turmas têm médias bastante 

positivas) e de Matemática de 60% (neste caso, apenas a turma A não obteve média positiva). 
 

  

 

O mesmo se passa relativamente às taxas de 

níveis positivos. Em Português as taxas são 

próximas ou acima dos 90%. A Matemática, 

apenas uma turma (A) obteve uma taxa de 

positivas abaixo dos 70%. Podemos afirmar que 

os resultados são bastante bons. 

No gráfico são apresentadas as taxas de níveis 

positivos obtidas nas provas globais de 

Português e na avaliação do 3º período, por 

turma, o que nos possibilita a comparação. 

7ºA 7ºB 7ºC 7ºD 7ºE Md
Ano

59,8 61,3

76,6 74,3
69,8 68,0

48,2

62,8 62,4 65,7
61,4 60,1

Comparação por turma entre médias 
de Port e Mat.

Port Mat

7ºA 7ºB 7ºC 7ºD 7ºE

80

88,5
95

100,0

89,3

58,3

70,4
75,0 78,3

71,4

Comparação por turma entre % 
positivas a Port e Mat.

 Port Mat

7ºA 7ºB 7ºC 7ºD 7ºE

91,7 96,0 100,0 95,7 96,4

80
88,5

95 100,0
89,3

Comparação entre % de Positivas nas 
PG e no 3ºP Português

3ºP PG
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Não se verificam discrepâncias.  

 

 

Na disciplina de Matemática há também uma forte 

correlação entre os resultados das PGs e da avaliação do 

3ºPeríodo. 

 

8º Ano 

Os dados mostram-nos que os resultados das provas globais no 8º ano são positivos – 51,0% a 

Português e 57,7% a Matemática.  

A Português as médias oscilam entre 45% e 60%, não se verificando grandes discrepâncias entre as 

várias turmas. No entanto, há 3 turmas com percentagens negativas. 

 A Matemática as médias oscilam entre 42,6% e 72,1. Os resultados são mais heterogéneos, 

destacando-se as médias das turmas D e B. Duas turmas obtiveram média negativas.  

Os resultados foram bastante melhores do que no ano letivo anterior. 

O gráfico da percentagem de negativas e positivas mostra uma discrepância maior entre as turmas. 

Nas duas disciplinas as turmas A e E obtiveram uma percentagem de positivas bastante inferior às 

restantes turmas. 
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45,8
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A Português, há uma evidente discrepância 

entre os resultados das PG e a avaliação do 

3º período, especialmente nas turmas A e E 

(as que obtiveram piores resultados). 

 

 

 

 

Comparando os dados das PG com os 

resultados do 3º período, a Matemática, 

podemos verificar que não há grandes 

discrepâncias. As turmas onde essa 

discrepância é maior são também a A e E.  

 

 

 

 

 
 

2.3.3.4. AVALIAÇÃO EXTERNA 

Ano de escolaridade 

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

Nacional 

Meta 
definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Português 4,5% -3,1 -6,6 58,0 MN 

Matemática -2,9% -4,8 -7,3 48,0 MN 

 

 

Nos exames do 3º ciclo, o Agrupamento obteve os piores resultados de sempre. A média de 

Português é positiva (51,4%), mas bastante inferior à nacional, e a de Matemática é negativa (40,7%) 

e também bastante inferior à média nacional.  

As metas não foram atingidas.  

8ºA 8ºB 8ºC 8ºD 8ºE

34,8

82,6

53,3

88,9

33,3

84
91,3

81,3

100

85,2

Português - Comparação entre a % de 
Positivas nas PG e no 3ºP

PG 3ºP

8ºA 8ºB 8ºC 8ºD 8ºE

39,1

82,6

68,8
81,5

50,0
60,0

91,3

75,0
85,2

70,4

Matemática - Comparação entre a % de 
Positivas nas PG e no 3ºP

PG 3ºP
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Podemos verificar que duas turmas obtiveram médias negativas (A e B) e três ficaram acima da 

média da escola (C, E, F), mas nenhuma ficou acima da média nacional.  

 

 

 

Podemos verificar que 2 turmas (C e F) ficaram acima da média do Agrupamento e da média 

nacional. As outras 4 ficaram abaixo da média do Agrupamento e da média nacional. 

 

 

Neste gráfico apresentam-se as 

médias das duas disciplinas por 

turma, o que nos permite comparar 

os resultados nos dois exames. 

 

Nos gráficos que se seguem, 

apresentamos dados relativos às 

percentagens de níveis positivas. 

A B C D E F
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Português - Resultados 9º ano 
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Matemática - Resultados 9º ano
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A B C D E F

41,3% 43,9%

56,3%
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54,4% 57,3%

25,2%
30,5%

54,3%

39,0% 39,6%

49,1%

Médias de Exames por Turma - Port. e Mat.

Port. Mat.
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Uma análise comparativa entre a 

percentagem de níveis positivos no 

Agrupamento e nacional permite 

concluir que as percentagens de 

níveis positivos no Agrupamento são 

mais baixas do que as percentagens 

nacionais. 

 

 

Também se comparou a percentagem de níveis positivos em cada turma no final do período com 

as percentagens em exame (saliente-se que o universo não é a totalidade dos alunos, mas apenas 

aqueles que, como internos, realizaram as provas nacionais) e com a percentagem de níveis 

positivos obtidos no Agrupamento e no país. 

 

Podemos observar que as turmas A 

e B obtiveram os piores resultados a 

Português e Matemática, muito 

abaixo da média do Agrupamento 

e da média nacional. 

A Português, 4 turmas obtiveram 

médias de níveis positivos superiores 

à média do Agrupamento, mas 

apenas a turma F obteve uma 

percentagem superior à nacional. A 

Matemática, somente 2 turmas obtiveram % de níveis positivos superior à do Agrupamento e à 

nacional. Nos gráficos que se seguem são apresentados dados que nos permitem comparar as % 

de positivas obtidas no 3º período (avaliação final) com a do exame. 
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Tratando-se do mesmo conjunto de alunos, podemos observar que na turma A os resultados são 

muito discrepantes; na C e F são relativamente próximos; nas 3 restantes turmas há uma 

discrepância próxima dos 20%.  

Em Matemática, os resultados são muito discrepantes em todas as turmas exceto na F. 

 

 

 

2.3.4. Ensino Secundário - Cursos Científicos-Humanísticos 

2.3.4.1. AVALIAÇÃO INTERNA – TAXAS DE TRANSIÇÃO 

 

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

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 

Cursos Científicos ou Humanísticos do Ensino Secundário 

10º Ano 75,3% 77,4% 83,6% 83,9% 81,4% 

11ºAno 89,7% 89,5% 86,0% 87% 90,8% 

12º Ano 63,1% 60,9% 70,5% 65,8% 62,8% 

 

Nos 10º e 11ºanos, as taxas de transição são ligeiramente inferiores às nacionais. No 12º ano, a taxa 

de transição é superior à média nacional. As metas definidas foram atingidas nos 10º e 12º anos. 

 

 

A taxa de alunos que transitaram a todas as 

disciplinas é muito elevada (90,4%), 

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. 
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Se fizermos a análise das condições de transição por área pode verificar-se que é nas Ciências e 

Tecnologias que mais alunos transitam progredindo a todas as disciplinas (95,4%), seguindo-se 

Economia (90%), Humanidades (88,2%) e Artes (81,8%). No caso das Artes, é devido ao elevado 

número de alunos que não progrediu a Geometria Descritiva. 

  

  

Nestes gráficos pode observar-se a taxa de transição por turma e por áreas. Frequentaram Ciências 

e Tecnologias 108 alunos, Economia 23 alunos, Línguas e Humanidades 57 alunos e Artes 23 alunos. 

O sucesso é menor na área de Ciências e Tecnologias, embora seja também a área onde a maior 

percentagem de alunos transitou sem disciplinas em atraso: 95,4% dos alunos progrediram a todas 

as disciplinas.  

 

 

 

No 10º ano, as disciplinas com as menores taxas de progressão são a MACS, FQ, Mat A e História. 

Porém, à exceção de Geometria Descritiva, Português e Geografia as taxas de progressão por 

disciplina são mais elevadas do que no ano letivo anterior.  

Como não se pode avaliar a taxa de sucesso sem ter em conta a percentagem de anulação de 

matrícula e exclusão por excesso de faltas, apresenta-se um gráfico com estas percentagens (as 

disciplinas que não constam no gráfico tiveram percentagens zero). 
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As disciplinas em que mais desistiram foram FQ, Matemática (AM) e Espanhol (EF). A Economia e 

Educação Física as taxas são semelhantes às disciplinas referidas anteriormente, se somarmos os AM 

e EF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A taxa de alunos que transitaram a todas as disciplinas é menor do que no 10º ano. 
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No 11º ano, as disciplinas com as menores taxas de progressão são a FQ, Mat B, Mat A, Economia e 

Geometria Descritiva.  

Como não podemos avaliar a taxa de sucesso sem ter em conta a percentagem de anulação de 

matrícula e exclusão por excesso de faltas, apresentaremos um gráfico com estas percentagens 

(as disciplinas que não constam no gráfico tiveram percentagens zero). Como se pode verificar, as 

disciplinas com um maior número de desistências foram: Geometria Descritiva, FQ e Matemática A. 
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Relativamente ao 12º ano, e por ser o 

ano de conclusão do ensino secundário, 

foi apenas feita uma análise da taxa de 

aprovação por disciplina. Apenas as 

disciplinas que constam do gráfico têm 

uma taxa de sucesso inferior a 100%. 

 

 

2.3.4.2. AVALIAÇÃO INTERNA POR DISCIPLINA 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

10º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 73,7% 90,5% 82,0%% 85,4% 

ING 81,8% 88,6% 94,3% 84,8% 

ESP 98,1% 100,0% 93,2% 100,0% 

FIL 83,7% 76,1% 84,7% 82,3% 

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

MAT A 56,4% 67,3% 76,2% 64,3% 

HST A 78,4% 85,1% 78,2% 81,9% 

DES A 96,3% 100,0% 100,0% 99,8% 

BG 90,0% 77,8% 89,3% 88,9% 

FQ A 56,2% 64,6% 70,7% 62,3% 

GDS A 65,7% 80,0% 74,3% 73,8% 

ECN 100,0% 80,0% 95,2% 94,3% 

GGF 66,7% 97,4% 83,1% 87,3% 

ESP esp 97,9% 93,3% 100,0% 97,4% 

MACS 83,3% 76,7% 63,3% 78,7% 

MAT B 53,8% 43,5% 100,0% 63,1% 

 

 

No 10º ano, em 5 das 16 disciplinas as metas definidas não foram atingidas. A situação que requer 

maior reflexão são MACS (15% aquém da meta definida). 
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37 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

11º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 75,2% 79,1% 86,8% 81,7% 

ING 87,2% 94,9% 93,9% 91,6% 

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

FIL 90.3% 86,8% 88,5% 89,0% 

EF 100,0% 100,0% 99,2% 100,0% 

MAT A 80,8% 75,4% 73,3% 80,1% 

HST A 91,7% 100,0% 89,2% 90,8% 

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

BG 96,7% 98,1% 98,0% 97,9% 

FQ A 72,6% 73,0% 75,4% 74,1% 

GDS A 64,0% 78,3% 88,5% 74,6% 

ECN 100,0% 83,3% 73,7% 95,4% 

GGF 100,0% 95,0% 100,0% 97,7% 

ESP esp 96,9% 84,9% 97,2% 94,9% 

MACS 72,2% 56,5% 76,0% 77,2% 

MAT B 72,7% 66,7% 62,5% 78,2% 

 

No 11º ano, as metas não foram atingidas em 7 disciplinas. As situações mais preocupantes são a 

Economia (-21,7%), Matemática B (-15,7%) e Matemática A (-6,8%). 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

12º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 88,8% 77,1% 80,9% 87,6% 

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

MAT A 64,6% 80,6% 77,8% 76,6% 

HST A 94,4% 100,0% 87,9% 96,8% 

DES A 100,0% 95,7% 100,0% 99,6% 

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

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

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

PSI 100,0% 100,0% 97,9% 100,0% 

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

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

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

QUIM   100,0% Não definida 

ING 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

O. MULT   100,0% Não definida 

No 12º ano, as metas não foram atingidas a Português (-6,7%), História (-8,9%) e Psicologia (-2,1%). 
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2.3.4.3. PROVAS GLOBAIS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 

 

Foram realizadas provas globais a Português e Matemática, nos 10º e 11ºanos. Foram elaboradas e 

corrigidas pelas respetivas equipas de ano. 

 

10º ano  
 

 

 

As médias por turma são muito 

semelhantes, situando-se entre os 

10 e 11 valores. Apenas duas 

turmas obtiveram resultados 

diferentes: a D (média negativa) e 

a E (11,5). 

 

 

 

 

Neste gráfico podemos observar as percentagens de classificações positivas obtidas na prova 

global e na avaliação final (3ºP). Em geral há discrepâncias, mas realça-se a do 10ºD (mais de 50%) 

e da turma F (quase 30%). 
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A média obtida nas provas globais é de 12 

valores, bastante mais elevada do que a 

do ano anterior (8,9v). 

Neste gráfico podem observar-se e 

comparar-se as médias obtidas por cada 

turma. 

À exceção de duas turmas D e A, todas as 

outras obtiveram médias semelhantes, 

entre os 12,0 e os 12,5 valores. 

 

Neste gráfico podemos observar as 

percentagens de classificações positivas 

obtidas na prova global. À exceção do 

10ºD, todas as turmas obtiverem uma 

percentagem elevada de positivas (mais 

de 73%). Apresenta-se também a 

percentagem de classificações positivas 

obtida na avaliação final (3ºP). Em geral, 

não há discrepâncias entre as duas 

avaliações, apenas na turma D podemos 

observar uma ligeira discrepância. 

 

 

11º ano 

 

As turmas A e D obtiveram 

médias bastante positivas. 

Há 3 turmas com médias 

negativas. 

Observando o gráfico das % 

de positivas também podemos 

verificar que existe nas 

mesmas turmas enorme 

discrepância entre as 

classificações atribuídas no 

final do 3º período e as das PG. 
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À exceção da turma A e da turma D, há uma grande discrepância entre os resultados nas PG e 

no 3º período. 

  

 

2.3.4.4. AVALIAÇÃO EXTERNA 

 
COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS NACIONAIS E NA ESS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

 

 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Nac ESS Nº Al Nac ESS Nº Al Nac AgES Nº Al Nac AgES Nº Al Nac AgES Nº Al 

BG 11 10,5 65 9,8 9,3 46 8,4 9,0 60 11,0 11,2 49 8,9 9,5 47 

Des 11,9 12,3 14 12,3 13,3 21 12,4 11,8 14 12,8 13,1 22 13,1 14,2 19 

Eco    11,7 13,6 7 11,3 11,3 13 10,4 9,2 11 11,5 13,2 15 

Esp 13,5 11,6 27 13,4 14,1 17 10,3 10,7 31 12,8 12,9 28 12,6 13,6 34 

Fil    8,9 10,5 18 10,2 10,9 10 10,3 9,3 22 10,8 12,0 19 

FQ 10,5 10,1 60 8,1 8,5 58 8,1 8,5 62 9,2 10,6 45 9,9 10,5 44 

GDS 10,0 14,5 14 10,7 16,1 22 12,2 12,5 17 11,6 16,5 18 12,2 12,1 23 

Geog 11,3 11,4 11 10,7 12,1 18 9,8 11 29 10,9 11,1 19 11,2 12,0 32 
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Hist. 10,5 12,3 25 11,8 11,9 28 10,6 11 17 9,9 9,1 33 10,7 11,9 28 

MAC
S 

11,3 14,2 13 10,6 11,7 11 9,9 14,7 16 10,0 11,6 14 12,3 14,1 18 

Mat 
A 

10,6 11,6 53 10,4 10,0 64 9,7 10,9 57 9,2 11,9 64 12,0 14,8 48 

Mat 
B 

11,9 13,4 8 8,8 9,5 11 10,2 12,1 8 9,3 11,1 13 11,2 8,9 7 

Port 9,6 9,7 110 10,4 9,3 122 9,8 10,1 110 11,6 11,1 109 11,0 10,3 103 

 

A tabela apresenta dados relativos aos resultados dos últimos cinco anos nos exames do ensino 

secundário. Somente três disciplinas obtiveram médias inferiores às nacionais (Matemática B, 

Português e Geometria Descritiva). 

 

 

 

 

Biologia, FQ, Matemática B e Geometria Descritiva são as disciplinas que apresentam uma maior 

diferença entre a classificação interna final (CIF) e a classificação de exame (CE). A MACS e a 
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Matemática A a diferença é negativa, ou seja, a média de exame é mais elevada do que a 

classificação interna final. 

 

 

 

As disciplinas com menor percentagem de classificações positivas são: Biologia, FQ, Matemática B 

e Português. Destacam-se disciplinas com uma percentagem de positivas entre 90 e 100%: Desenho, 

Matemática A e GDS. 

 

 

Ano de escolaridade 

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

Nacional 

Meta 
definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

11º Ano do Ensino Secundário 

FIL 0,7 -1,0 1,2 10,8 0,1 

BG 0,6 0,2 0,6 8,9 0,2 

FQ 0,4 1,4 0,6 9,9 0,8 

GDS 0,3 4,9 - 0,1 12,2 3,6 

ECN 0,0 -0,8 1,7 11,5 0,5 

GGF 1,1 0,2 0,8 11,2 1,0 

ESP 0,4 0,1 1,0 12,6 0,5 

MACS 4,8 1,6 1,8 12,3 2,6 

MAT B 1,9 1,8 -2,3 11,2 1,6 

12º Ano do Ensino Secundário 

Português 0,3 -0,5 -0,7 11,0 MN 

Matemática A 1,2 2,7 2,8 12,0 1,3 

História A 0,4 -0,8 1,2 10,7 MN 
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Desenho A -0,4 0,3 1,1 13,1 0,4 

 

Nos exames da 1ª fase, não foram atingidas as metas a Matemática B, a Português, FQ, Geografia, 

e Geometria Descritiva.  

 

2.3.5. Ensino Secundário - Cursos Profissionais 

 

Ano de escolaridade 
Taxa de transição/aprovação Meta definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

Cursos Profissionais do Ensino Secundário 

10º Ano 81,6% 94,7% 83,7% 80,4% 

11ºAno  90,8% 95,4% 94,1% 90,7% 

12º Ano 55,6% 75,4% 58,6% 62,8% 

 

Nos cursos profissionais, as metas definidas foram atingidas nos 10º e 11º anos. No 12º ano, não só 

não foi atingida a meta como a percentagem de alunos que concluiu foi inferior à nacional (60,0). 

 

DISCIPLINAS 
COMUNS 

Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

10º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 89,9% 90,9% 91,8% 90,3% 

ING 88,4% 76,8% 94,6% 87,0% 

ESP 87,9% 95,1% 100,0% 92,2% 

AI 93,6% 90,2% 74,1% 94,4% 

EF 89,5% 95,1% 90,0% 93,2% 

TIC 89,7% 93,8% 88,8% 90,6% 

11º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 96,5% 95,8% 80,0% 97,1% 

ING 100,0% 96,0% 94,6% 95,5% 

ESP 100,0% 92,3% 91,7% 93,8% 

AI 100,0% 88,8% 96,2% 92,8% 

EF 98,3% 97,4% 94,0% 98,2% 

12º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 90,9% 93,6% 97,4% 92,8% 

ING 92,2% 93,6% 97,2% 94,8% 

ESP 67,9% 86,4% 100,0% 82,6% 

AI 88,5% 85,9% 91,5% 92,0% 

EF 96,1% 98,5% 97,1% 98,5% 
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Na formação geral, no 10º ano, 50% das disciplinas atingiram as metas; no 11º ano,  apenas uma 

disciplina atingiu a meta e, no 12º ano, atingiram a meta três disciplinas. Em Educação Física não 

foram atingidas as metas em nenhum ano de escolaridade. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

10º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

PSI e SOC 93,2% 94,0% 69,8% 92,3% 

HCA 92,5% 100,0% 96,1% 90,7% 

CPC 97,1% 100,0% 95,7% 96,4% 

MKT 98,5% 97,0% 100,0% 96,0% 

TCRP 98,5% 100,0% 92,3% 99,9% 

CGAV 95,3% 100,0% 96,6% 98,0% 

11º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

MAT 100,0% 96,2% 98,5% 87,8% 

PSI e SOC 100,0% 98,0% 97,0% 100,0% 

HCA 95,0% 100,0% 95,5% 94,4% 

CPC 97,8% 95,8% 89,4% 98,9% 

MKT 97,8% 100,0% 84,8% 100,0% 

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

CGAV 90,7% 98,9% 96,3% 96,5% 

12º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

PSI e SOC 100,0% 96,3% 100,0% 98,8% 

HCA 95,1% 95,1% 98,1% 96,8% 

CPC 93,4% 93,9% 93,3% 94,5% 

MKT 82,6% 84,1% 94,6% 87,2% 

TCRP 98,0% 96,3% 100,0% 98,6% 

CGAV 89,5% 88,3% 98,9% 92,7% 

No curso de Comunicação, Marketing e Publicidade, CPC não atingiu a meta definida para 

nenhum dos anos de escolaridade. A Psicologia e Sociologia, no 10º ano, ficou bastante aquém da 

meta definida. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

10º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas 
Informáticos 

MAT 73,3% 81,3% 80,5% 70,9% 

FQ 73,3% 83,0% 92,2% 72,4% 

RC 89,8% 76,7% 86,5% 79,0% 

SO 84,4% 81,3% 98,1% 84,4% 

AC 86,4% 71,9% 96,2% 81,3% 

11º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas 
Informáticos 

MAT 79,3% 63,0% 85,4% 72,3% 
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FQ 83,6% 85,7% 95,0% 77,9% 

RC 90,0% 90,9% 94,9% 82,4% 

SO 97,4% 97,8% 100,0% 93,4% 

AC 70,3% 76,1% 85,7% 77,3% 

PRSI 96,0% 90,5% 93,5% 94,5% 

12º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas 
Informáticos 

MAT 64,3% 68,0% 82,4% 67,0% 

FQ 70,5% 85,7% 86,5% 77,4% 

RC 75,0% 82,0% 83,0% 82,6% 

SO 88,9% 94,1% 94,1% 92,3% 

AC 50,0% 68,1% 72,5% 63,8% 

PRSI 77,6% 85,4% 85,4% 75,5% 

 

 

No curso de Programação de Sistemas Informáticos as metas definidas foram atingidas em todas as 

disciplinas nos três anos de escolaridade. 

 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

10º Ano do Curso Profissional de Turismo 

GGF 97,4% 88,6% 68,9% 96,3% 

HCA 89,7% 100,0% 70,3% 90,9% 

ESP 94,9% 92,6% 90,3% 96,0% 

IAT 98,9% 98,9% 88,3% 99,4% 

TCAT 94,8% 100,0% 83,3% 99,3% 

OTET 94,7% 99,0% 83,2% 98,4% 

11º Ano do Curso Profissional de Turismo 

MAT 92,9% 98,0% 93,9% 83,2% 

GGF 100,0% 85,3% 88,2% 96,1% 

HCA 88,1% 100,0% 89,8% 87,5% 

ESP 100,0% 98,0% 94,1% 97,6% 

IAT 96,4% 100,0% 94,0% 99,8% 

TCAT 100,0% 100,0% 85,3% 100,0% 

OTET 100,0% 100,0% 94,1% 99,2% 

12º Ano do Curso Profissional de Turismo 

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

HCA 94,7% 100,0% 100,0% 98,3% 

ESP 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

IAT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

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

OTET 96,3% 98,6% 100,0% 98,2% 

 

No curso de Turismo, as metas não foram atingidas a nenhuma disciplina no 10º ano, apenas a duas 

no 11º ano; no 12º ano foram todas atingidas. 
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DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

11º Ano do Curso Profissional de Gestão Desportiva 

MAT  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

PSI  100,0% 100,0% 89,3% 100,0% 

GID  100,0% 85,0% 97,6% 93,5% 

PAFD  100,0% 95,0% 97,6% 98,5% 

OGD  100,0% 88,9% 96,4% 95,5% 

GPPD  100,0% 96,3% 97,1% 99,2% 

EM 96,2%  100,0% 100,0% 99,1% 

12º Ano do Curso Profissional de Gestão Desportiva 

MAT   100,0% 100,0% 100,0% 

PSI   100,0% 84,6% 100,0% 

GID   96,7% 100,0% 97,7% 

PAFD   97,5% 90,9% 98,5% 

OGD   97,6% 84,6% 98,6% 

GPPD   100,0% 100,0% 100,0% 

EM   100,0% 83,3% 100,0% 

 

No curso de Gestão Desportiva, três disciplinas não atingiram as metas no 11º ano e quatro no 12º 

ano. 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

10º Ano do Curso Profissional de Comércio 

MAT   81,8% 90,0% 

ECN   96,6% 90,0% 

CV   98,2% 90,0% 

OGE   95,1% 90,0% 

CC   98,2% 90,0% 

O Curso Profissional de Comércio atingiu todas as metas definidas, à exceção de Matemática. 

 

2.4. Aproveitamento dos alunos do Ensino Especial 
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No ensino básico verificou-se um sucesso de 100% na maioria dos anos de escolaridade, com 

exceção para o 2º ano que foi de 71% (com 4 alunos retidos), no 6º ano de 25% (apenas ficaram 

aprovados 3 dos 12 alunos) e no 9º ano 95,5% (não foram aprovados 2 dos 44 alunos).  

 

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

 

 Total de alunos 
Transitam/ 
Aprovados 

Sucesso (%) 

1º Ano 2 2 100,0% 

2º Ano 14 10 71,4% 

3º Ano 12 12 100,0% 

4º Ano 11 11 100,0% 

Totais 39 35 89,7% 

Num total de 39 alunos, 4 ficaram retidos no mesmo ano de escolaridade, sendo todos do 2º ano 

de escolaridade. O sucesso no 1º Ciclo entre os alunos com NEE é de 89,7%. 

2.4.1.1. COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INTERNA E OS OBTIDOS NAS PROVAS 

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

Prova Nacional 10 3,1 3,1 3,1 3 2,6 2,9 

Prova a nível de escola 1 3 4 3 3 3 3 

 

 

     

     

 

As classificações internas e as classificações nas provas finais a nível nacional foram equilibradas na 

disciplina de português. A média dos resultados foi idêntica. Na disciplina de matemática verificou-

se uma descida 0,4 na média das classificações obtidas na prova final a nível nacional.  

A prova a nível de escola foi realizada por um único aluno pelo que não se podem tirar grandes 

conclusões. 

 

2.4.1.2. COMPARAÇÃO ENTRE AS TAXAS DE SUCESSO / INSUCESSO DE 2011/2012 E 2014/2015 
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 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Sucesso 85,0% 78,1% 62,5% 89,7% 

Insucesso 15,0% 21,9% 37,5% 10,3% 

 

 

 

 
 
 

Este ano letivo, houve uma melhoria significativa dos resultados escolares dos alunos com 

necessidades educativas especiais que frequentaram o 1º Ciclo.  

Entre os anos 2011/2012 e 2013/2014 os resultados foram-se agravando progressivamente. Este ano 

o sucesso subiu 27 pontos percentuais tendo atingido 89,7% 

 

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

 

 Total de alunos 
Transitam/ 
Aprovados 

Sucesso (%) 

5º Ano 7 7 100,0% 

5º PCA 12 12 100,0% 

6º Ano 12 6 50,0% 

Totais 31 25 80,6% 

 

Verificou-se uma grande discrepância entre os resultados escolares dos alunos de 5º e de 6º ano. 

No 5º ano o sucesso foi de 100% enquanto no 6º ano foi apenas de 50%. 

De salientar que a taxa elevada de insucesso no 6ºano refere-se a alunos que tinham sido propostos 

para um percurso curricular alternativo, no final do ano letivo anterior. Esta resposta não foi 

implementada porque a generalidade dos pais não autorizou.  
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No global o sucesso entre os alunos de 2º Ciclo foi de 80,6%. Se considerarmos apenas o universo 

dos alunos que frequentam o currículo regular, o sucesso desce para 52,6%. 

2.4.2.1. 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 5 2,6 2,6 2,8 2,4 1,6 2,2 

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

Média  2,5 2,7 2,5 2,2 1,9 2,2 

 

    

    

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

obtidos na prova nacional de português foi idêntica à média da avaliação interna (2,6valores). No 

entanto, a média da classificação final subiu para 2,8. De notar que um dos alunos que tinha ficado 

não aprovado na 1ª fase conseguiu ficar aprovado na  2ª fase, obtendo nível 3. Na prova nacional 

de matemática a diferença foi de (- 0,8) valores.  

Nas provas finais a nível de escola de português e matemática verificou-se uma subida na média 

dos resultados relativamente à avaliação interna. 
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2.4.2.2. COMPARAÇÃO ENTRE AS TAXAS DE SUCESSO / INSUCESSO DE 2011/2012 E 2014/2015 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Sucesso 91,4% 69,6% 81,8% 80,6% 

Insucesso 8,6% 30,4% 18,2% 19,4% 

 

 
 

Contrariamente ao que se verificou no 1º Ciclo, no 2º Ciclo, este ano letivo, houve uma uma ligeira 

diminuição do sucesso entre os alunos com necessidades educativas especiais de 1,2 pontos 

percentuais. Este ano letivo o sucesso foi de 80,6%. 

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

 

 Total de alunos 
Transitam/ 
Aprovados 

Sucesso (%) 

7º Ano 5 5 100,0% 

8º Ano 5 5 100,0% 

8ºVoc 16 15 93,8/ 

9º Ano 8 8 100,0% 

9ºVoc 3 3 100,0% 

9ºPCA 7 6 85,7% 

Totais 44 42 95,5% 

Os resultados escolares dos alunos de 3º Ciclo podem considerar-se muito positivos tendo em conta 

que apenas não ficou aprovado um aluno da turma de PCA de 9º ano e uma aluna do curso 

vocacional de 8º ano. A retenção de ambos deveu-se sobretudo a um absentismo muito elevado. 
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2.4.3.1. 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 4 3,00 2,75 3,00 2,50 2,33 2,66 

Prova a nível de escola 4 2,75 3,00 2,75 2,75 3,25 2,75 

Média  2,88 2,88 2,88 2,63 2,86 2,71 

 

     
 

     

2.4.3.2. COMPARAÇÃO ENTRE AS TAXAS DE SUCESSO / INSUCESSO DE 2011/2012 E 2014/2015 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Sucesso 92,6% 84,6% 86,5% 96,0% 

Insucesso 7,4% 15,4% 13,5% 4,0% 
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2.4.3.3. CURSOS VOCACIONAIS – MÓDULOS REALIZADOS / MÓDULOS EM ATRASO 

 

2.4.4. 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 7 6 85,7% 
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Cursos Profissionais 20 16 80,0% 

 

 

2.4.4.1. CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

 

  
 

Nota: Cada barra corresponde a um aluno. No eixo vertical é apenas indicada a turma a que o aluno pertence. 

 

 

Tendo em conta os resultados obtidos na avaliação interna e externa verificamos o seguinte: 

 Dos sete alunos que frequentavam os cursos científico-humanísticos, apenas um aluno não 

conseguiu progredir. Trata-se do aluno que frequentava o 10ºA ano, o qual já tinha sido 

aconselhado a frequentar um curso profissional, mas não tinha aceitado. 

 Três alunos conseguiram concluir o Ensino Secundário com sucesso. O aluno que frequentava o 

11ºG frequentava apenas a disciplina que lhe faltava para concluir o ensino secundário. Um dos 

alunos que frequentava o 12ºB tinha-se inscrito a 2 disciplinas, mas apenas lhe faltava a disciplina 

de português à qual conseguiu aprovação. 

 No próximo ano letivo prevê-se que apenas 3 destes 7 alunos se mantenham nos cursos científico-

humanísticos: 1 aluna que não concluiu o 12º ano porque tem a disciplina de matemática em 

atraso e dois alunos do 11º ano que transitaram ao 12º ano.  

 

2.4.4.2. CURSOS PROFISSIONAIS 

 

Níveis positivos Níveis negativos Disciplinas anuladas
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Nota: Cada barra corresponde a um aluno. No eixo vertical é apenas indicada a turma a que o aluno pertence 

 

Tendo em conta o número de módulos que cada aluno tem em atraso pode concluir-se que 

apenas 3 dos 20 alunos registam uma situação de maior insucesso e deverão ficar retidos, uma vez 

que ficaram com mais de 7 módulos em atraso. 

 

2.4.5. Reflexão sobre os resultados obtidos pelos alunos com NEE 

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

 Houve uma melhoria significativa nos resultados globais dos alunos com NEE de todo o 

Agrupamento em relação aos anos anteriores. 
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 Os anos de escolaridade em que se registou insucesso foram o 2º ano (4 em 14 alunos) e o 6º ano 

(6 em 12 alunos). Nos restantes anos, o insucesso foi residual. 

 No 2º ano, alguns alunos que ficaram retidos fizeram progressos ao longo do ano, mas ficaram 

muito aquém das metas previstas para o 2º ano. Estavam matriculados no 2º ano, mas 

desenvolveram competências de 1º ano. 

 Os alunos de 6º ano que ficaram retidos tinham sido aconselhados no ano anterior a frequentar 

uma turma de percurso curricular alternativo, que nunca se chegou a formar por não se ter 

conseguido obter o número de alunos suficiente. São alunos com dificuldades de aprendizagem 

muito acentuadas e com competências de leitura e escrita limitadas.  

 As turmas de percurso curricular alternativo, os cursos vocacionais e os cursos profissionais 

constituem o percurso escolar mais adequado para a grande maioria dos alunos com NEE, 

permitindo assim o seu sucesso escolar.  

 O aluno que não obteve sucesso nos cursos cientifico-humanísticos do ensino secundário 

apresenta um perfil de aprendizagem mais adequado à frequência de um curso profissional. De 

notar que por vezes os alunos são aconselhados a seguir um percurso escolar diferente, mas só 

aceitam as propostas depois de se confrontarem com o insucesso. 

 É indispensável que continue a existir articulação entre todos os intervenientes no processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos com NEE (docentes de educação especial, professores, 

encarregados de educação, psicólogos, terapeutas, ou outros) para que atuem de forma 

concertada. 

 

2.4.5.1. ESTRATÉGIAS A ADOTAR 

 Criação de percursos escolares alternativos (PCA, Vocacional ou profissional) em todos os níveis 

de ensino do 2º, 3º ciclos e secundário, para onde possam ser encaminhados os alunos com perfil 

adequado para os frequentarem. 

 Coadjuvância ou apoio em sala de aula nas turmas com muitos alunos com grandes dificuldades 

de aprendizagem   

 Diminuição do rácio de alunos por docente de educação especial. Muitas vezes os docentes, 

para conseguirem apoiar todos os alunos, têm formar grupos. No entanto, os apoios poderiam 

resultar melhor se fossem dados individualmente, sobretudo quando se trata de problemáticas e 

níveis de aprendizagem muito diferentes. 

 Disponibilização de computadores para utilização pedagógica nos apoios individualizados de 

educação especial a alunos de 1º Ciclo. 

 Mais tempo para apoio de terapia da fala e psicomotricidade (alguns alunos que necessitavam 

dessas terapias tinham apenas 30 minutos por semana e em grupo. 

 Disponibilização de pelo menos um exemplar de cada manual escolar adotado, nas bibliotecas 

das escolas de 2º e 3º ciclo. Muitos alunos de educação especial necessitam de ajuda para 
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estudar e realizar trabalhos para as diversas disciplinas e nem sempre se fazem acompanhar dos 

manuais, quer porque se esquecem de os trazer ou porque já trazem as mochilas demasiado 

pesadas com os restantes materiais.  

 Continuação da oficina de leitura e escrita já criada este ano letivo 

 Disponibilização de apoios pedagógicos acrescidos (APA) às disciplinas em que os alunos 

revelam maiores dificuldades 

 Cumprimento da medida do PEI - Adequações no Processo de Avaliação - nas várias disciplinas, 

conforme descrito nos PEI dos alunos. 

 Desenvolvimento de uma oficina ou projeto em sala de aula com o objetivo de ajudar os alunos 

no controle de comportamento e impulsividade (Diretor de turma /outros docentes do conselho 

de turma, docentes de educação especial sob coordenação da psicóloga da escola). 

 

 

2.5. Quadro de Mérito, de Valor e de Excelência 

 

 1º Período 2º Período 3º Período 

Ano de escolaridade Mérito Mérito Mérito Valor Excelência 

1º Ano 1 13 16   

2º Ano 1 2 1   

3º Ano 5 4 7   

4º Ano 7 7 9  5 

5º Ano 3 10 13   

6º Ano 5 7 13 7 3 

7º Ano 1 2 5 3  

8º Ano 3 3 7 7  

9º Ano 3 4 5 10 1 

10º Ano – C. Humanísticos 9 14 15 2  

11º Ano - C. Humanísticos 12 15 13  1 

12º Ano - C. Humanísticos 16 19 19 4  

10º Ano - Profissionais 3 2 2   

11º Ano - Profissionais 2 4 4 1  

12º Ano - Profissionais 13 9 7   

    

Totais 84 115 136 34 10 

 

 

 

 

 

Alunos no quadro de mérito 
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2.6. Monitorização das práticas de sala de aula 

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

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

práticas letivas do professor. 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 aplicados os questionários ao 3º ciclo e secundário, sobre 33 professores do quadro de 

escola. Os resultados de cada professor foram entregues pelo diretor a esse professor e os resultados 

globais (ainda que provisórios) são apresentados no Anexo 5. 

 

2.7. Ranking 

Fazer uma análise do lugar do Agrupamento no ranking das escolas obriga à realização de opções, 

uma vez que os jornais que analisam os dados disponibilizados pelo MEC adotam critérios diferentes. 

Seria exaustivo (e inútil) apresentá-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. Para além disto, 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 disciplinas. 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.  

1º Período

2º Período

3º Período
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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.  

Assim,  

(a) No ranking geral, usámos como fonte o Expresso e tivemos em conta todas as escolas 

(públicas e privadas, seja qual for o número de provas). 

(b) Nas análises por distrito e por concelho, tivemos apenas em conta as escolas públicas.  

(c) Na análise por disciplina, foram usados os dados do Público (o Expresso não os 

disponibilizou).  

 

2.7.1. Escolas do 1º Ciclo – 4º Ano (Ranking Nacional) 

 

Jornal  

4º ano 

Cotovia Sampaio 

2014 2015 2014 2015 

Expresso     (4200 escolas) 3466 1918 2930 1568 

Público    (+ de 50 provas) 3432 670 2784 502 

 

 

Em ambas as escolas os resultados melhoraram muito, o que explica que tenham subido mais de 

1500 lugares relativamente ao ano anterior, no ranking que inclui a totalidade das escolas, e mais 

de 2000 lugares no ranking das escolas com mais de 50 provas. 

 

2.7.2. Escolas do 1º Ciclo – 4º Ano (Ranking Distrital – Escolas Públicas) 

 

 

 

 

Jornal  

4º ano 

Cotovia Sampaio 

2014 2015 2014 2015 

Expresso (240 escolas) 176 67 127 47 

 

Da mesma forma, também a nível distrital e concelhio as duas melhoraram bastante a sua posição 

nos rankings. 

 

2.7.3. Escolas do 1º Ciclo – 4º Ano (Ranking Concelhio – Escolas Públicas) 

 

 

 

 

Jornal  

4º ano 

Cotovia Sampaio 

2014 2015 2014 2015 

Expresso (13 escolas) 6º 5º 10º 3º 
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2.7.4. Escolas do 1º Ciclo – 4º Ano (Por disciplina – Jornal Público) 

 

A análise dos dados por disciplina, evidencia que o melhor e o pior resultado são a Português, em 

Sampaio e na Cotovia. De salientar que tendo Sampaio obtido, no ano letivo anterior, resultados 

piores do que a Cotovia, no presente ano, não só melhorou como ficou mais bem posicionada do 

que a escola da Cotovia. 

 

 

 
 

 

Podemos verificar que nas duas escolas e nas duas disciplinas, mais de 50% das escolas ficaram 

numa posição abaixo das do Agrupamento. 

 

 

51,1
58

66,5
61,1

PORTUGUÊS MATEMÁTICA

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

EB Cotovia EB Sampaio

DISCIPLINAS 

NACIONAL DISTRITAL CONCELHIO 

Total 

Escolas 
Nº ordem 

Total 

Escolas 

Nº 

ordem 

Total 

Escolas 
Nº ordem 

Português (Cotovia) 4170 2040 240 94 13 5 

Matemática (Cotovia) 4170 1750 240 44 13 4 

Português (Sampaio) 4170 1398 240 57 13 3 

Matemática (Sampaio) 4170 1624 240 36 13 3 
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2.7.5. Escola Básica do Castelo – 6º Ano (Ranking Nacional) 
 

 

Jornal  
6º ano 

2014 2015 

Expresso (1163 escolas) 907 693 

Público 866 556 
 

No 2º ciclo, a Escola Básica do Castelo melhorou a sua posição no ranking, em mais de 200 lugares, 

ficando muito próxima da posição que ocupava em 2013. 

 

2.7.6. Escola Básica do Castelo - 6º Ano (Ranking distrital e concelhio) 

 

 

Jornal  

Distrital Concelhio 

2014 2015 2014 2015 

Expresso (60) 35 16 3 2 

 

A nível nacional, ficámos abaixo do meio da tabela, mas a nível distrital ficámos bem posicionados. 

 

2.7.7. Escola Básica do Castelo - 6º Ano (Por disciplina – Jornal Público) 

 

Os lugares que ocupa são bastante próximos nas duas disciplinas. Ocupa o 1º e o 2º lugar nas 

escolas do Concelho, em Português e Matemática, respetivamente.  

 

2.7.8. Escola Secundária de Sampaio – 9º Ano (Ranking Nacional) 

 

50 50
44 46

16

36

46
42

PORTUGUÊS MATEMÁTICA

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

2012 2013 2014 2015

DISCIPLINAS 

NACIONAL DISTRITAL CONCELHIO 

Total Escolas Nº ordem Total Escolas Nº ordem Total Escolas Nº ordem 

Português 1163 626 60 17 5 1 

Matemática 1163 673 60 18 5 2 
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Jornal 
9º ano 

2014 2015 

Expresso (1236) 802 997 

Público  (1082) 867 880 

 

Especialmente no ranking do jornal Expresso (que tem em conta todas as escolas), a escola recuou 

mais de 100 lugares, o que significa que a escola piorou bastante relativamente ao ano letivo 

anterior. Apenas 19% das escolas ficaram abaixo de nós. 

 

 
 

 

2.7.9. Escola Secundária de Sampaio – 9º Ano (Ranking distrital e concelhio) 

 

 

Também a nível distrital, a Escola Secundária de Sampaio ficou numa posição ainda pior do que no 

ano passado. 

2.7.10. Escola Secundária de Sampaio – 9º Ano (Por disciplina – Jornal Público) 

 

A análise dos dados por disciplina, evidencia que o Português obteve os piores resultados. Apenas 

13% das escolas obtiveram resultados mais baixos do que a ESS. 

49%
54%

33%

19%

2012 2013 2014 2015

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

% DE ESCOLAS QUE FICARAM ABAIXO DA ESS

Jornal 
Distrital Concelhio 

2014 2015 2014 2015 

Expresso  (77) 36 48 3 3 

DISCIPLINAS 

NACIONAL DISTRITAL CONCELHIO 

Total 

Escolas 

Nº ordem Total 

Escolas 

Nº ordem Total 

Escolas 

Nº 

ordem 

Português    Público 
1225 1080 77 66 5 4 

Matemática 
1225 892 77 39 5 2 
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. 

 

 

 

 

2.7.11. Escola Secundária de Sampaio – Ensino Secundário (Ranking Nacional) 

 

Jornais 2013 2014 2015 

Expresso (em 628 escolas) 95 95 89 

Público (em 616 escolas) 127 147 103 

DN  (em 619 escolas) 92 100 86 

  

Não obstante os jornais terem critérios distintos (o Expresso e o DN têm em conta todas as disciplinas, 

o Público tem em conta apenas oito Português, Matemática, FQ, BG, História, Filosofia, MACS), a 

escola melhorou a sua posição em todos eles. Para além disso, no ranking nacional das escolas 

públicas a ESS (11º e 12º anos) está em 48º lugar no jornal Público e em 28º no jornal Expresso.  

 

Nº de ordem no Ranking em 2015 

Anos Nº provas Média Nacional No distrito No concelho 

11º e 12º 444 11,78 
89 

(em 628 escolas) 

2 

(em 40 escolas) 

1 

(em 2 escolas) 

 

No distrito ocupa o 2º lugar entre 40 escolas. 

 

Lugar no ranking em 2015 das diversas disciplinas na ESS 
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PORTUGUÊS MATEMÁTICA

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

2012 2013 2014 2015

DISCIPLINAS Nº ordem Total Escolas 
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No ranking nacional, iremos realçar as disciplinas da escola que obtiveram as melhores posições: 

Matemática A, Biologia e Geologia e Filosofia. Para tal, tivemos em consideração não apenas a 

sua posição, como também o número de escolas que realizaram exames a essas disciplinas. As 

disciplinas da ESS que ficaram nas piores posições foram: Matemática B, Português e Geometria 

Descritiva. 

Grande parte das disciplinas melhorou as suas posições face ao ano letivo anterior. As exceções 

são: Matemática B, Física e Química, Geometria Descritiva, Português e Matemática A. 
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FQ A BG GDS A MACS GGF

RANKING DO 11ºANO POR DISCIPLINA
% DE ESCOLAS QUE FICARAM ABAIXO DA ESS

2012 2013 2014 2015

2013 2014 2015 

Português 209 380 391 620 

Física e Química 188 80 168 620 

Biologia e Geologia 124 207 126 618 

Matemática A 107 35 39 617 

Geografia 62 181 128 571 

História 175 286 110 553 

MACS 3 80 61 493 

Filosofia 75 239 108 594 

G. Descritiva 85 30 146 280 

Desenho A 115 98 51 266 

Espanhol 33 35 30 83 

Matemática B 22 30 78 92 

Economia 97 191 54 286 
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2.7.12. Escola Secundária de Sampaio – Ensino Secundário (Ranking Distrital – Escolas Pública) 

 

Jornal 2014 2015 

Expresso 1 2 

Público 2 3 
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Em 

síntese, podemos concluir que os resultados dos exames no Agrupamento melhoraram o que se 

refletiu nas posições que ocupou nos rankings realizados nos diferentes anos de escolaridade e nas 

diferentes disciplinas. Saliente-se, pelo elevado grau de melhoria, as escolas da Cotovia e de 

Sampaio. Pelo contrário, destaca-se pela negativa, uma vez que teve o pior resultado de sempre e 

consequentemente a pior posição no ranking, nos exames do 9º ano, a Escola Secundária de 

Sampaio. 

 

2.8. Acesso ao Ensino Superior 

A estatística realizada sobre o acesso ao 

ensino superior revela que, na 1ª fase, apenas 

101 dos 196 alunos que tencionavam 

candidatar-se apresentaram a sua 

candidatura ao ensino superior. De entre 

estes, 88 foram colocados na 1ª fase. 44 

alunos entraram no curso que escolheram 

em primeiro lugar (50% - esta percentagem é 

igual à nacional). 

DISCIPLINAS 

DISTRITAL CONCELHIO 

Total 

Escolas 

Nº ordem Total 

Escolas 

Nº ordem 

Português 40 18 2 2 

Física e Química 40 5 2 1 

Biologia e Geologia 40 4 2 1 

Matemática A 39 2 2 1 

Geografia 39 5 2 1 

História 39 9 2 1 

MACS 39 3 2 1 

Filosofia 39 9 2 2 

G. Descritiva 18 6 1 1 

Desenho A 24 3 2 1 

Espanhol 4 1 1 1 

Matemática B 4 2 1 1 

Economia 24 3 2 1 

196

101
88

44

Acesso Ensino Superior

nº alunos
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Um olhar mais atento permite-nos ver que os 

cursos em que mais alunos foram colocados 

foram: Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores Contabilidade e Finanças, 

Ciências Farmacêuticas.  

 

 

 

Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, Humanidades foi a área mais escolhida. 

 

 

Quanto aos estabelecimentos de ensino, as 

três instituições em que um maior número de 

alunos foi colocado foram: a Faculdade de 

Ciências e Tecnologias (Universidade Nova 

de Lisboa), a Escola Superior de Ciências 

Empresariais (Instituto Politécnico de 

Setúbal) e Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. 

 

 

22

15
12 12

10
8 7

Áreas mais escolhidas nº alunos

5 5

4

Eng. Eletrotécnica
Computadores

Contabilidade e
Finanças

C. Farmacêuticas

Cursos mais escolhidos

nº alunos

10 10

8

Faculd. Ciências e
Tecnol (UNL)

Esc. Ciências
Empresariais (IPS)

Faculd Letras (UL)

Estabelecimentos com mais alunos  
colocados

nº alunos



 
68 

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 42 alunos que se candidataram, 23 foram colocados. De entre 

estes, 7 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 Mecânica e 1 em Engenharia Civil - 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, 1 aluno ficou retido por excesso de faltas, e no 3º ciclo 3 alunos (7ºano).  

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, no 10º ano, apenas três alunos AM e três excluíram por excesso de faltas (EF); no 11º ano, 

também AM três alunos e outros três EF; no 12º ano, apenas dois alunos anularam a matrícula no 

ano. No entanto, um deles estava inscrito somente numa única disciplina e outro em três. 

Apresenta-se de seguida um gráfico onde consta a taxa de AM por disciplina no10º ano. 

 

As disciplinas em que mais desistiram foram FQ, Matemática (AM) e Espanhol (EF). A Economia e 

Educação Física as taxas são semelhantes às disciplinas referidas anteriormente, se somarmos os AM 

e EF. Os motivos apresentados são principalmente o facto de pretenderem mudar de curso/área 

ou de já terem feito a disciplina. 
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No 11º ano, as disciplinas com maior percentagem de AM são: GDS, FQ e Matemática. Os motivos 

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

de exame, no caso da Matemática B devido ao fraco aproveitamento. Às disciplinas que a seguir 

se apresentam houve uma anulação de matrícula: Economia, Matemática B e Desenho. Os motivos 

apresentados são principalmente o facto de já terem feito a disciplina ou de terem fraco 

aproveitamento. 

No 12º ano, somente existem anulações de matrícula a Português (2), EF (1). Biologia (1), Psicologia 

(1), Física (1), Aplicações Informática (1), História (1), Desenho (1), Multimédia (1), Oficina de Artes 

(1). Houve apenas 1 aluno que excluiu por excesso de faltas. O motivo apresentado é, de um modo 

geral, o fraco aproveitamento. 

 

2.10. Taxas de Abandono e Desistência 

 

0,0
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Ano de 
escolaridade 

Taxa de abandono interna Meta a atingir 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 

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 0% 0% 0% 1,3% 

Cursos Científicos ou Humanísticos do Ensino Secundário 

10º Ano 8,6% 0% 0,5% 3,9% 
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As metas relativamente às taxas de abandono e desistência não foram atingidas no ensino 

secundário. Aqui incluem-se os alunos que anularam a matrícula ou não transitaram e não se 

matricularam na escola novamente. Provavelmente, tê-lo-ão feito noutra escola, mas não tivemos 

acesso a esses dados. Não devemos, porém, esquecer que alguns alunos que reprovaram não 

puderam inscrever-se às disciplinas em que não progrediram (pela segunda vez) por terem atingido 

o limite de idade. 

  

2.11. Apoio pedagógico/Apoio ao Estudo (2.º Ciclo) 

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 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. 

11ºAno 13,0% 0% 0,7% 3,8% 

12º Ano 17,0% 11,3% 7,1% 14,1% 

Cursos Profissionais do Ensino Secundário 

10º Ano 21,7% 12,5% 11,8% 19,2% 

11ºAno 6,1% 8,0% 0,0% 7,3% 

12º Ano 22,1% 18,8% 23,2% 15,1% 
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2.11.1. PORTUGUÊS 

 

 

Pode-se observar que, dos 74 alunos que frequentaram o apoio ao estudo a Português, poucos 

abandonaram esse apoio e que a maioria (42 alunos, ou seja 62%) transitou ou ficou aprovado. Dos 

alunos que frequentaram o apoio ao estudo, 59% recuperou a Português, tendo obtido 

classificação final superior ou igual a 3 à disciplina. 
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Nº de alunos que frequentou Nº de alunos que abandonou
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38%
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(74 alunos)
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2.11.2. MATEMÁTICA 

 

 

 

Pode-se observar que, dos 65 alunos que 

frequentaram o apoio ao estudo a 

Matemática, poucos abandonaram 

esse apoio e que a maioria (56 desses 

alunos, ou seja 86%) transitou ou ficou 

aprovado. Dos alunos que frequentaram 

o apoio ao estudo, 38% recuperou a 

Matemática, tendo obtido classificação 

final superior ou igual a 3 à disciplina. 

 

2.11.3. MATEMÁTICA - COADJUVÂNCIA EM 

AULA 

 

As turmas A e B do sexto ano, 

beneficiaram, na disciplina de 

Matemática da presença de professor 

coadjuvante em aula, pelo que não 

existiu apoio ao estudo. Nestas turmas 

observou-se que, dos 48 alunos destas 

duas turmas, a maioria (30 desses alunos, 

ou seja 63%) ficou aprovado. E desses 

alunos 23, ou seja 48%) obtiveram 

classificação final superior ou igual a 3 à 

disciplina. Ou seja dos 48 alunos 

aprovados, 18 têm nível 2 a Matemática. 
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2.12. Sala de Estudo 

Nos gráficos que se seguem são apresentados dados relativos à frequência da sala de estudo, por 

disciplina e ano de escolaridade. 

Neste gráfico, estão contabilizadas as taxas de ocupação dos tempos atribuídos de sala de estudo 

(SE), por grupo de recrutamento / disciplina. 

 

 

A taxa de ocupação da SE aumentou significativamente em relação ao ano anterior, em termos 

globais, passando de 23% para 32,9% e regressando aos níveis de há dois anos letivos.  

Os grupos disciplinares com maior utilização dos tempos disponibilizados pela frequência de alunos 

foram os das Artes Visuais, Biologia, Matemática e Física e Química, todos com taxas superiores à 

média verificada na Escola. 

 

 

No gráfico de ocupação da SE, por ano de escolaridade, verifica-se que foram os alunos do 11º 

ano que estiveram em maioria e com um peso percentual significativamente superior ao do ano 

anterior. Foi o 9º ano que teve uma quebra maior, em percentagem do total, na frequência da sala 
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de estudo. O peso da frequência dos alunos do 10º e do 12º também diminuiu mas de forma menos 

acentuada, sobretudo no primeiro caso. 

No presente ano letivo é de destacar também o caso dos alunos externos que, sobretudo na 

disciplina de Matemática, tiveram um número significativo de sessões destinadas à conclusão da 

disciplina em cursos profissionais. 

No que se refere aos alunos apoiados por tipo de disciplina, destaca-se o peso dos que 

frequentaram a SE na disciplina de Matemática, desta vez devido também ao efeito já referido dos 

alunos externos. Seguem-se as áreas de Artes Visuais, de Filosofia e de Biologia. 

 

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. Neste ano as horas atribuídas 

foram reduzidas para menos de metade.  

 

De um total de 512 horas previstas, 

apenas foram apresentados registos de 

269 (52,5%). 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 269 horas foram distribuídas, de forma 

desigual, por 62 professores.  
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A análise dos registos permitiu concluir 

que 32,4% desses professores não deram 

nenhum tempo de apoio móvel, ou 

então não apresentaram registos de 

sessões; 23,5% utilizaram (ou registaram) 

até metade do tempo previsto; 23,5 % 

utilizaram de 50 a 100% do tempo 

previsto; 20,6% registaram 100% ou mais 

do que o previsto. 

 

 

 

 

2.14. Análise do comportamento dos alunos 

Este ano foram aplicadas grelhas, elaboradas e experimentadas no ano letivo anterior, com o intuito 

de tipificar o comportamento das turmas nas reuniões do conselho de turma e, assim, uniformizar os 

instrumentos-base dessa avaliação. Para tal, cada um dos professores atribuía uma pontuação a 

cada um dos seguintes parâmetros: Pontualidade, Entradas e saídas das aulas, Saber estar na aula, 

Relação entre colegas, Organização. No final, com base no conjunto das disciplinas, e ponderando 

os diferentes parâmetros era atribuída uma avaliação global tipificada da seguinte forma: Muito 

Bom (MB), Bom (B), Satisfatório (Sat), Pouco Satisfatório (PS) e Não Satisfatório (NS). 

 

 

Os dados recolhidos permitem-nos verificar que no 2º ciclo quase metade das turmas têm um 

comportamento Bom, somente 18,2% (correspondente a 2 turmas) foram avaliados com Pouco 

Satisfatório.  

No 2º ciclo (11 turmas), apenas 3 turmas (5ºF, 6ºA e 6ºE) não foram avaliadas positivamente em 

todos os parâmetros. O parâmetro com avaliações negativas é o saber estar na aula.  
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Apenas em 3 turmas (5ºB, 6ºC, 6ºD), os alunos foram avaliados positivamente pelos professores de 

todas as disciplinas.  

No 3º ciclo (20 turmas), 2 turmas (9ºG e 9ºH) foram avaliadas negativamente em todos os 

parâmetros, 2 turmas (8ºF e 8ºG) foram avaliadas positivamente apenas num dos parâmetros e 1 

turma (9ºA) foi avaliada negativamente em dois parâmetros. Os parâmetros com avaliações 

negativas são: Saber estar na aula (5 turmas), Entradas e saídas das aulas (5 turmas), Organização 

(4 turmas), Pontualidade (4 turmas), Relação entre colegas (3 turmas). São as turmas de 7º ano que 

apresentam um melhor comportamento. 

 

 

No secundário, num conjunto de 33 turmas apenas uma (10º D) foi avaliada como tendo um 

comportamento Pouco Satisfatório.  

No 10º ano, predomina o Satisfatório, mas no 11º ano a percentagem de turmas com Bom e MB 

estão em maioria. No 12º ano, todas as turmas foram avaliadas com Bom ou MB. 

No 10º ano, num conjunto de 8 turmas, apenas 2 (B, C) foram avaliadas positivamente por todos os 

professores. Cinco foram avaliadas positivamente em todos os parâmetros e três turmas foram 

avaliadas com um parâmetro negativo Saber estar na aula. As disciplinas em que predominam as 

avaliações negativas são: Filosofia e Inglês. 

No 11º ano, num conjunto de 7 turmas, apenas 2 (E, F) não foram avaliadas positivamente por todos 

os professores. As restantes foram avaliadas positivamente em todos os parâmetros. Todas as turmas 

foram avaliadas positivamente em todos os parâmetros. 2 turmas (A e B) foram avaliadas com MB 

em todos os parâmetros e 2 com Bom (D e G). Foi em MACS e Inglês que foram atribuídas as 

avaliações negativas. 

No 12º ano, todos os professores avaliaram o comportamento das turmas com Bom ou MB. Num 

conjunto de 5 turmas, 2 (A, E) foram avaliadas com MB em todos os parâmetros e as restantes com 

Bom ou MB.  

sec CH 10º 11º 12º sec Prof 10º 11º 12º

4,8
12,5

0,0

38,1

62,5

42,9

66,7
75,0 75,0

50,0

33,3 25,0 28,6

50,0

33,3

25,0 25,0

50,0

23,8

0,0

28,6

50,0

Comportamento no Ensino Secundário

NS  PS  Sat  Bom MB



 
77 

Nos cursos profissionais nenhuma turma foi avaliada negativamente, nem com MB. Nos 10º e 11º 

anos, predomina a avaliação de Satisfatório; no 12º, das 4 turmas, 2 foram avaliadas com 

Satisfatório e 2 com Bom.  

No 10º ano, uma turma (PI) foi avaliada positivamente por todos os professores e obteve Bom em 

todos os parâmetros. Três turmas (PI, PM e PT) foram avaliadas positivamente em todos os 

parâmetros; apenas 1 turma (PC) foi avaliada negativamente no parâmetro Organização. 

No 11º ano, uma turma (PI) foi avaliada com Bom ou MB por todos os professores e obteve Bom em 

todos os parâmetros. Todas as turmas foram avaliadas positivamente em todos os parâmetros.  

No 12º ano, apenas uma turma (PM) foi avaliada negativamente por um professor; todas as outras 

avaliações foram positivas. 

Todas as turmas foram avaliadas positivamente em todos os parâmetros e 2 delas (PD, PT) foram 

avaliadas com Bom em todos os parâmetros.  

Duma forma muito geral, podemos observar que o comportamento é bastante melhor no 

secundário, quer nos cursos científico-Humanísticos quer nos profissionais, do que nos ciclos 

anteriores. 

  

2.15. Gabinete de Acompanhamento Disciplinar (GAD) 

2.15.1. Escola Básica do Castelo 

 

O Gabinete de Acompanhamento Disciplinar do Agrupamento 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. 

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.  

Na Escola Básica do Castelo foram recebidos 271 alunos no GAD ao longo do ano, dos quais 244 

realizaram uma reflexão e apenas 182 reconheceram ter tido um comportamento inadequado na 

aula. 



 
78 

 
 

Foram analisados os motivos pelos quais os alunos foram expulsos da sala de aula e, em 206 casos, 

é assinalado que o aluno manifestou comportamento incorreto e indisciplinado na aula. 

Os gráficos apresentados permitem-nos observar que são especialmente os alunos do 6º ano que 

são encaminhados para o GAD, tal como se verificou em 2013/2014. A análise por turma permite 

concluir que uma parte significativa dos alunos identificados é do 5F e do 6A, 6B e 6D e 8F. 

 

 
 

 

Observou-se ao longo do ano uma melhoria significativa dos procedimentos, tanto por parte dos 

professores que enviam os alunos como por parte dos professores que fazem o acompanhamento.  

No 3º período, apesar de ter havido um número de semanas de aulas ligeiramente inferior aos outros 

períodos, continuou a verificar-se uma redução do número de alunos enviados para o GAD. No 
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segundo ciclo, destacam-se pela negativa as turmas 5ºB, 6ºB e 6ºE que pioraram e viram aumentar 

o número de alunos enviados para o GAD ao longo do ano. As turmas 5ºF e 6ºA também continuam 

a apresentar um elevado número de alunos enviados para o GAD. No terceiro ciclo verificou-se 

uma diminuição significativa do número de alunos enviados. Prevalece o comportamento incorreto 

e indisciplinado como principal motivo que origina o envio de alunos para o GAD, sendo que 

dezassete alunos apresentaram várias atitudes em simultâneo que originaram tal facto. No final 

deste período, constatámos que a esmagadora maioria dos alunos fez-se acompanhar da 

respetiva ficha de registo, ainda que, em muitos casos, a mesma não tenha sido corretamente 

preenchida pelo professor que enviou o aluno. Sugere-se que, no início do próximo ano letivo, os 

procedimentos a adotar por todos os professores (os que enviam alunos para o GAD e os que os 

recebem) neste âmbito, seja abordado em todas as reuniões de departamento curricular.  

 

2.15.2. Escola Secundária de Sampaio 

 

De entre os 223 alunos recebidos no GAD, ao longo do ano, 18 não traziam modelo, e 67 vieram 

realizar testes ou trabalhos. Os restantes 138 foram encaminhados da aula para o GAD.  

Destes 138 alunos, 97 fizeram a sua reflexão e, dos 100 que tinham tarefa a realizar, apenas 77 a 

realizaram. 

Destes 138 modelos, 111 foram completados pelos professores presentes no GAD e 107 estavam 

preenchidos pelo professor que enviou o aluno para o GAD. 

 

Analisando os dados recolhidos, pode verificar-se 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).  
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Os alunos do 9º ano pertencem maioritariamente às turmas A, B, F e G.  

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. 

 

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 

No Agrupamento foram instaurados 103 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.  
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Analisando os dados por ano de escolaridade, podemos verificar que no 8º e 9º ano o número de 

processos instaurados é o mais elevado. Uma análise comparativa mostra também que, destes 103 

processos, 4 foram arquivados.  

 

 

 
 

 

Como se pode ver pelo gráfico, a suspensão é a pena mais aplicada. 

A análise dos processos instaurados aos alunos de cada escola do Agrupamento, permite concluir 

que a Escola Básica do Castelo é a que tem um maior número de processos (56) seguida da Escola 

Secundária de Sampaio (46). 

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.  
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2.16. 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 o grau 

de participação mantém alguma 

regularidade ao longo do ano. 

 

 

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.  

 

 

 

São os EEs dos alunos do 6ºano, do 7º e do 11º 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 foi maior na 

segunda reunião do ano. Nas 

restantes a participação não 

atingiu os 50%.  

 

 

 

 

 

A participação dos delegados nos conselhos de turma é mais elevada no secundário. 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.  
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3. ATIVIDADES/ESTRUTURAS DO AGRUPAMENTO 

3.1. Direção/Conselho Pedagógico 

As atividades propostas pela Direção e Conselho Pedagógico concretizaram-se todas, sendo o resultado global 

bastante positivo.  

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

 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 cerimónia pública da entrega de diplomas; 

 A oferta formativa para os alunos do básico e secundário;  

 Utilização da plataforma Moodle para colocação de documentação das diversas estruturas do 

agrupamento; 

 A organização do banco de manuais escolares permitiu o empréstimo de manuais a 406 alunos dos 2º e 3º 

ciclos e secundário (228 alunos com escalão A e 178 com escalão B). 

Atividades realizadas e não previstas no PAA: 

 Organização do 7º Encontro Concelhio do Ensino Pré-escolar; 

 Aquisição dos manuais de inglês para os alunos do 1ºciclo; 

 Avaliação do serviço prestado nos refeitórios da Escola Básica do Castelo e na Escola Secundária de Sampaio 

cujos relatórios se encontram em anexo (Anexo 1); 

 Receção aos alunos do 5º e 10º ano; 

 Colaboração com a associação de pais e encarregados de educação na realização da festa solidária 

organizada para angariação de fundos para a aluna Catarina Santos; 

 Reunião de um elemento da direção com as educadoras dos jardins-de-infância, das IPSS e dos jardins-de-

infância privados da área de influência do agrupamento para efetuar a articulação e passagem de casos de 

alunos, que vão integrar o 1º ano do 1º ciclo, merecedores de acompanhamento especial. 

 

3.2. Departamentos Curriculares 

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

das respetivas reflexões por grupo disciplinar. 

 

3.2.1. Artes e Tecnologias 

 

 

Atividades 

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

Artes e Tecnologias 16 16 0 100% 3 19 
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3.2.1.1. ARTES VISUAIS (3º CICLO E SECUNDÁRIO) 

Pela análise dos resultados globais disponíveis, da avaliação interna, constata-se que foram alcançadas as 

várias metas definidas para os vários níveis e ciclos de ensino.  

No Ensino Básico, na disciplina de Educação Visual de 3º Ciclo, as taxas de sucesso alcançadas no 7º ano 

(98,3%), 8º ano (100%) e 9º ano (97,5%) superaram as metas estabelecidas de, respetivamente, 96,4%, 99,6% 

e 99,1%. 

No Ensino Secundário, no Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais, a disciplina de Desenho A obteve 

total sucesso (100%) nos três anos deste ciclo, superando também as metas estabelecidas de, respetivamente, 

99,8%, 97,5% e 99,6%.  
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Na disciplina de Geometria Descritiva A estando definidas as metas de 73,8% para o 10º ano e de 74,6% para 

o 11º ano, atingiram-se as taxas de sucesso de, respetivamente, 74,3% e 88,5%. Nas disciplinas de Oficina de 

Artes e Oficina Multimédia B as taxas de sucesso foram de 100%.  

Em relação ao Ensino Profissional não foram ainda conhecidos 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 de discussão 

sobre as estratégias a adotar. No entanto, a outro nível, como a produção de materiais, considera-se que o 

trabalho colaborativo pode, ainda, ser melhorado. 

Neste sentido, não obstante o reconhecimento das potencialidades da plataforma Moodle, não se tem 

explorado a sua utilização e valia no desenvolvimento do trabalho de equipa, não suscitando o mesmo 

interesse entre os elementos do grupo. Todavia, continua a privilegiar-se a sua utilização como meio de 

organização e partilha da informação, estando a documentação produzida centralizada e disponível para os 

docentes.  

A dinâmica do grupo tem-se manifestado na vida do Agrupamento, através da colaboração e trabalho 

interdisciplinar nos conselhos de turma e nas parcerias que estabelece, com o jornal, as bibliotecas, os clubes, 

entre outros. Todas atividades e visitas de estudo propostas concretizaram-se, bem como a divulgação do 

trabalho realizado à comunidade e, a organização do Dia da Animação, este ano dedicado à gravura e com 

expressiva participação dos alunos. 

 

3.2.1.2. EDUCAÇÃO MUSICAL 

O trabalho do grupo conseguiu resultados escolares com elevada taxa de sucesso no universo de alunos da 

sua área disciplinar. Ao longo do ano, o tipo de eventos que promoveu e em que esteve inserido, obteve 

também uma elevada recetividade e envolvimento junto da Comunidade Educativa. 

A análise gradual dos resultados obtidos permitiu confrontar os percursos praticados, e a forma como foram 

reestruturados os percursos de cada professor ao longo das suas sessões de trabalho com os alunos. 

Nos encontros mensais que o grupo promoveu, os professores avaliaram os progressos das suas estratégias, 

partilharam materiais pedagógicos e, analisaram os resultados finais de cada período. Assim, foram atingidos 

os objetivos propostos, permitindo diversificar as práticas pedagógicas e potencializar a reflexão sobre esta 

área disciplinar. Nesta medida, contribuiu-se para o cumprimento dos objetivos delineados no Projeto 

Educativo do Agrupamento. 

O grupo considera também, ter gerado esforços para a otimização dos recursos e, para a procura de soluções 

consensuais, assegurando o bom funcionamento da Escola. 

As planificações e os critérios de avaliação foram realizados conjuntamente, com a colaboração dos 

professores do grupo, em sessões com ótimo ritmo de trabalho. 

Foi particularmente estimulante a forma como a equipa articulou as estratégias e se envolveu nos projetos 

comuns. 

A utilização da plataforma Moodle constituiu um recurso fundamental para a rápida partilha de informação 

entre o corpo docente, a Direção da Escola e os Encarregados de Educação. Esta plataforma tornou-se uma 

importante ferramenta de trabalho e um meio eficaz de comunicação e consulta entre os alunos e professores 

das diversas áreas disciplinares.  

Destaca-se o balanço, muito positivo, das atividades realizadas durante o ano letivo no âmbito do Plano Anual 

de Atividades (Audição de Natal, Audição de Primavera e Festa de Final de Ano do Agrupamento). De realçar 
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a ótima articulação existente entre os professores do grupo e os bons resultados obtidos nas suas práticas 

pedagógicas graças ao empenho e motivação dos alunos nesta área disciplinar. 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 e que prejudica o bom funcionamento, das aulas do grupo, centra-se nas 

condições físicas da sala de Educação Musical. A inexistência de mobiliário adequado, na sala da disciplina, 

impede uma adequada visualização e correta postura por parte dos alunos, pelo que se sugere a tomada de 

medidas que tornem viável a resolução deste problema. 

Propõe-se também dar continuidade ao trabalho iniciado no Clube da Música, a fim de permitir uma 

progressão do nível de trabalho desenvolvido. 

 

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

 

As planificações relativas às disciplinas de Educação Visual e de Educação Tecnológica foram cumpridas e os 

resultados obtidos no primeiro e segundo períodos letivos foram apreciados em função de vários fatores tais 

como, as metas das respetivas disciplinas, os resultados obtidos no ano anterior e as eventuais discrepâncias 

entre turmas numa mesma disciplina. No final do primeiro período concluiu-se que em ambas as disciplinas 

houve uma taxa de sucesso inferior ao anteriormente verificado. A Educação Visual o decréscimo verificado 

relativamente ao ano anterior foi de 11,8% no 5.º ano e de 4,9% no 6.º ano. A Educação Tecnológica o 

decréscimo verificado relativamente ao ano anterior foi de 7,8% no 5.º ano e de 13,3% no 6.º ano. No final do 

segundo período verificou-se uma alteração positiva sob o ponto de vista da aferição de resultados 

materializada numa menor discrepância entre as disciplinas do grupo disciplinar e afins. No final do ano letivo, 

os níveis de sucesso em ambas as disciplinas superaram os 90%. 

Relativamente à disciplina de Educação Visual verificou-se que nas turmas 5.ºF, 6.ºA e 6.ºB, os níveis de sucesso 

encontram-se abaixo da média global, em parte justificado pelas características específicas destas turmas 

(percurso curricular alternativo e turmas de homogeneidade relativa). O facto de um número significativo de 

alunos não se fazer acompanhar, por norma, dos materiais necessários prejudica o funcionamento das aulas e 

promove uma agitação que impede que os objetivos sejam atingidos na sua plenitude. Quanto à disciplina de 

Educação Tecnológica verificou-se uma evolução positiva do primeiro para o terceiro período, pelo que os 

resultados finais obtidos estão dentro das previsões do grupo disciplinar. Há no entanto a salientar o facto de 

as turmas 5.ºB e 6.ºE terem obtido resultados ligeiramente abaixo da média final das restantes. No caso 

concreto do 5.ºB o pouco sucesso verificado deve-se ao incumprimento reiterado das tarefas do plano de 

acompanhamento pedagógico e de outros trabalhos que não foram apresentados. No 6.ºE os motivos são 

semelhantes aos anteriormente citados para o 5.ºB, havendo a acrescentar a conflitualidade entre alunos e o 

incumprimento de deveres dentro da sala de aula e em casa. 

Relativamente ao trabalho colaborativo entre pares, o grupo disciplinar reuniu mensalmente e sempre que 

necessário, tendo aferido as estratégias adequadas ao cumprimento das planificações, ajustando-as sempre 

que se justificou face à especificidade de cada turma e aos resultados que foram sendo obtidos e aos que e 

previam alcançar. Na disciplina de Educação Visual organizaram-se as exposições previstas no PAA de modo 

a alcançar os objetivos definidos. Foram planificadas e elaborados materiais para a visita de estudo à Moagem 

de Sampaio, no âmbito do estudo do movimento e mecanismos, na disciplina de Educação Tecnológica, com 

todas as turmas de 6.º ano. 

A disciplina de EVT na plataforma Moodle funcionou quase exclusivamente como repositório de materiais e 

outros documentos importantes para a dinâmica do grupo disciplinar. Este aspeto terá necessariamente de ser 

melhorado no próximo ano letivo. 
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Tanto as atividades como as visitas de estudo programadas decorreram como o planeado. 

 

3.2.1.4. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (3º CICLO) 

As planificações relativas à disciplina de Educação Tecnológica foram cumpridas e os resultados obtidos foram 

apreciados em função de vários fatores tais como: as metas da respetiva disciplina, os resultados obtidos no 

ano anterior e as eventuais discrepâncias entre turmas. 

No final do terceiro período, concluiu-se que, tanto no 7º como no 8º ano, houve uma taxa de sucesso 

semelhante ao anteriormente verificado. Em Educação Tecnológica, no 7º ano, e em relação ao ano anterior, 

passou-se de 99,2% para 100%; no 8º ano, e em relação ao ano anterior, passou-se de 100% para 99,2%. Como 

podemos verificar, no final do ano letivo, os níveis de sucesso da disciplina superaram os 99%. 

É de salientar que todas as turmas do 7º ano obtiveram classificações positivas de 100%; as turmas do 8º ano 

apresentaram uma percentagem de 100%, exceto a turma E cuja percentagem de classificações positivas é de 

96,3%. 

O grupo disciplinar reuniu-se sempre que necessário, desenvolvendo um trabalho de equipa, no sentido de 

procurar que as estratégias se adequassem ao cumprimento das planificações, ajustando-as sempre que se 

justificasse, face à especificidade de cada turma.  

Não se realizaram, no âmbito da disciplina, Visitas de Estudo. 

A disciplina de ET, na plataforma Moodle, funcionou como um espaço onde foram colocados documentos, tais 

como, planificações e critérios de avaliação.  

É opinião do grupo disciplinar que, no próximo ano letivo, a plataforma Moodle passe a ser um repositório de 

fichas de trabalho e outros materiais importantes para a disciplina, no sentido de apoiar os alunos e os 

professores, visto não haver manual. 

 

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, por ainda estarem a decorrer exames e 

apresentações de PAP's. O grupo tem convicção de que houve melhorias em relação ao ano anterior, ao nível 

das transições no 10º ano. No 11º ano um número de transições elevado mas as classificações de módulos 

irregular. 

No que concerne à disciplina de TIC e pese embora os resultados alcançados serem bons, é muito complicado 

trabalhar com 26/27 alunos em sala de aula e o facto de a disciplina ser semestral é também um ponto fraco. 

Nem sempre é possível atender em tempo útil às solicitações dos jovens alunos o que quebra o ritmo de 

trabalho. 

 Na disciplina de Aplicações Informáticas B, os alunos mostraram-se empenhados, responsáveis e interessados, 

ultrapassando as expectativas do docente, quer em relação à qualidade dos trabalhos desenvolvidos, quer ao 

comportamento.  

O trabalho colaborativo foi constante realizando-se as reuniões necessárias, na elaboração e concretização das 

diversas atividades promovidas pelo grupo, como por exemplo o Dia das Tecnologias. 

No que concerne ao apoio pedagógico, o grupo mostrou disponibilidade, sempre que necessário e sempre 

que os alunos mostraram dificuldades. 

Alguns professores do grupo disciplinar dinamizaram a disciplina na plataforma Moodle, onde 

disponibilizaram materiais pedagógicos correspondentes às disciplinas lecionadas, e as atas das reuniões de 
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trabalho. Alguns professores 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. A 

percentagem de concretização das atividades previstas é de 100% e em termos globais, a sua avaliação foi Boa 

ou Muito Boa, contudo, foram definidas em grupo algumas estratégias de melhoria, nomeadamente para a 

atividade 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 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; 

 Participação dos alunos na organização e dinamização de diferentes atividades. 

 Participação de alunos e/ou turmas nas atividades do Dia das Tecnologias; 

 

 Aspetos a melhorar:  

 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.  

 

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.  

 

3.2.2. Ciências Físicas e Naturais 

Atividades 

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

Ciências Físicas e Naturais 7 6 1 86% 2 8 

 

http://moodle.aesampaio.pt/course/view.php?id=95
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CIÊNCIAS NATURAIS 2º CICLO 

No 5º ano de escolaridade a média global de sucesso da escola no 3º período foi de 89,9%, tendo-se verificado 

um decréscimo de aproximadamente 4% relativamente ao ano letivo de 2013-2014 e de aproximadamente 6% 

relativamente às metas estabelecidas para o ano letivo 2014-2015. 

A turma F apresenta a percentagem de insucesso mais elevada, (53,3%), o que contribuiu, significativamente, 

para as diferenças observadas. Por outro lado, os alunos de 5º ano apresentam fragilidades relativamente à 

compreensão e expressão escritas, tal como já indiciavam os resultados da avaliação externa a que foram 

sujeitos no ano letivo 2013-2014, que comprometem a aquisição e a aplicação dos conhecimentos. 

No 6º ano de escolaridade a média global de sucesso da escola no 3º período foi 95,3%, tendo-se verificado 

um aumento de aproximadamente 5 % relativamente ao ano letivo 2013-2014. No que diz respeito às metas 

para o ano letivo 2014-2015, verifica-se um aumento de 3%. 
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Na turma E do 6º ano verifica-se alguma discrepância relativamente à média de sucesso global da escola, 

estando esse valor equiparado às outras disciplinas afins nessa turma. 

Em suma, as discrepâncias observadas relativamente à média do ano letivo transato e às metas estabelecidas 

para ano letivo 2014-2015, tanto no 5º como no 6ºano, não se revelaram preocupantes, para os docentes do 

grupo 230. 

A colaboração entre professores ao longo do ano foi organizada em função das necessidades e das 

possibilidades dos docentes, tendo em conta que alguns dos professores lecionam disciplinas dos 2º e 3º 

ciclos, Ciências Naturais e/ou Matemática. 

Sempre que foi possível/ou se justificou reuniram-se os professores por ano de escolaridade e por disciplina 

que lecionavam. Nessas sessões foram definidas as atividades/visitas de estudo a realizar, aferidas as 

planificações disciplinares a curto prazo, elaborados materiais diversos, tais como, fichas de trabalho, de 

avaliação formativa e sumativa, guiões de visitas de estudo e de relatórios de atividades experimentais, bem 

como os relativos às Provas de Equivalência à Frequência de Ciências Naturais (Informação Prova, Matrizes, 

Provas, Critérios de Correção). Ocorreram ainda momentos de reflexão decorrentes dos resultados de avaliação 

sumativa. Sempre que o trabalho colaborativo e presencial não foi possível de realizar, o mesmo aconteceu 

com recurso às tecnologias de informação e comunicação. 

As planificações em ambos os anos de escolaridade, foram cumpridas na sua totalidade, no entanto a 

abordagem dos conteúdos não contemplou o grau de profundidade que requerido pelas Metas Curriculares 

da disciplina.  

A plataforma Moodle foi utilizada/consultada sempre que os docentes do grupo acharam ser pertinente. 

Em relação às visitas de estudo, foram realizadas as contempladas no PAA.  

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 nas visitas foi sempre de cerca 

de 100%. 

 

3.2.2.2. CIÊNCIAS NATURAIS E BIOLOGIA  

Os resultados escolares obtidos na avaliação interna, permitem concluir que todas as metas de escola foram 

cumpridas em todos os níveis de ensino do 7º ao 12º anos de escolaridade com respetivamente, 93,3%, 99,2% 

e 99,4% no 3º ciclo do ensino básico e 89,3%, 98% e 100% no ensino secundário. 

O trabalho de docência continuou a desenvolver-se com diversidade de linhas estratégicas que constam dos 

planos de trabalho, onde se incluem aulas magistrais, aulas práticas como as laboratoriais, as visitas de estudo, 

as aulas de campo, entre outras opções. As aulas de campo de Geologia foram apoiadas pelo Professor Doutor 

Paulo Caetano da F.C.T./U.N.L. o que permitiu ampliar a exploração dos conteúdos programáticos. 

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. O apoio em sala de estudo e outras formas de 

apoio também deve continuar a constar nos horários dos docentes, pela sua relevância pedagógica na 

melhoria dos resultados escolares.  

As atividades propostas no âmbito do Plano Anual de Atividades que visaram a dinamização do Dia das 

Ciências Físicas e Naturais na Escola Secundária de Sampaio têm envolvido, nos últimos anos, uma mostra de 

trabalhos realizados pelos alunos durante o ano letivo. 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 
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interessantes de serem divulgadas e partilhadas com outros membros da escola. 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 

dinamizámos uma palestra intitulada "A floresta uma fonte de energia alternativa", proferida com sentido 

prático e atualidade pelo Professor Doutor Fernando Reboredo da F.C.T./U.N.L. 

Durante o ano letivo o trabalho em equipa continuou a realizar-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. O trabalho em grupo a par do trabalho 

individual são importantes na qualidade da lecionação e consequentemente nos resultados escolares.  

As condições físicas das salas C1 e C4 continuam a ser impróprias para uma prática pedagógica desejável, em 

sintonia com os nossos objetivos. Apesar de diversas ações e solicitações continuamos a lecionar em salas que 

são apenas isso. Não temos salas-laboratório e por isso temos constantemente de recriar os nossos espaços 

de modo a ajustá-los o mais possível às nossas práticas que obrigatoriamente têm uma dimensão laboratorial. 

 A reflexão global sobre as atividades realizadas não se esgota nestes tópicos, podendo conhecer-se através 

da consulta de documentação diversa, elaborada por este grupo de docência ao longo do ano letivo. 

 

3.2.2.3. CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Da análise dos resultados escolares conclui-se que a nível do sétimo ano de escolaridade o sucesso obtido foi 

de 79,2% ficando abaixo da meta estabelecida 86,31%.  

Neste ano de escolaridade um ponto fraco foi o facto de apenas ser um docente a lecionar.  

A nível do oitavo ano de escolaridade o sucesso obtido foi de 94,1% ficando consideravelmente acima da meta 

estabelecida 86%; a nível do nono ano de escolaridade o sucesso obtido foi de 85,2% ficando acima da meta 

estabelecida 81%. 

Estes resultados eram previsíveis no final do 3º período tendo em conta os resultados obtidos nos 1º e 2º 

períodos, salientando o contributo de duas turmas de sétimo ano para o não cumprimento das metas neste 

ano de escolaridade. 

No décimo ano de Física e Química A o sucesso atingido foi de 70,7% ligeiramente superior à meta estabelecida 

62,3%. 

No décimo primeiro ano de Física e Química A o sucesso atingido foi de 71,6% e a meta estabelecida foi de 

74,1%.a turma 11ºC foi a principal responsável por este facto. Nas análises efetuadas dos resultados dos 1º e 

2º períodos encontram-se as justificações para o não cumprimento da meta. 

Grande parte destes alunos foram sujeitos a exame nacional cujos resultados nesta data, ainda não são 

conhecidos. 

Neste ano de escolaridade um dos pontos fracos foi a falta de assiduidade dos alunos com mais dificuldade 

ou falta de hábitos de trabalho à sala de estudo. 

No décimo segundo ano de Física a meta atingida foi de 100%, superior à meta estabelecida 97,8%. 

No décimo segundo ano de Química a meta atingida foi de 100%.  

O trabalho colaborativo entre pares foi concretizado (embora com alguns constrangimentos) 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 com o objetivo de melhorar as aprendizagens.  

O trabalho de equipa de 7º, 8º 12º de Física e Química assim como nos Cursos Profissionais não pode ser 

efetuado porque há apenas um docente a lecionar cada um dos anos referidos. 
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A reunião de departamento mensal não é suficiente para se tratar de todos os assuntos, nomeadamente os 

mais específicos dos grupos de recrutamento. 

Para um eficaz trabalho de equipa será necessário haver um tempo em comum e no horário para os docentes 

da equipa de modo a serem realizados os instrumentos de avaliação nomeadamente os testes de avaliação. 

Foi feita a reflexão por período sobre os resultados escolares alcançados, apresentado o respetivo documento 

sobre as análises efetuadas e as estratégias a implementar de modo a 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 

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

Ciências Sociais e Humanas 14 11 1 79% 1 12 
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3.2.3.1. ECONOMIA E CONTABILIDADE 

Obtiveram-se globalmente bons resultados no conjunto das disciplinas (muito bons nalguns casos), em médias 

de classificações, conclusão de módulos e metas atingidas (pontos fortes principais). As turmas de Economia 

A do 10º e do 11º ano apresentaram 95,2% e 73,7% de taxas de sucesso, no primeiro caso superior à meta 

prevista (94,3%) e, no segundo, inferior à meta (95,4%). Contudo, esta última representa uma recuperação em 

relação ao período anterior, com o mesmo número de alunos, e passa o limite dos 70%. A turma do 12º ano 

de Sociologia manteve a taxa de 100%, em linha com os resultados obtidos nos períodos e anos anteriores. 

O trabalho colaborativo entre os professores garantiu uma realização correta e atempada de todas as 

atividades, como a planificação e a entrega de documentos, a realização de reflexões e o trabalho relativo a 

matrizes e a exames, entre outros. 

A disciplina do grupo na plataforma Moodle foi sendo atualizada com os documentos solicitados, ao longo 

do ano. O aspeto menos positivo foi a necessidade de repor a maior parte da documentação, devido aos 

problemas ocorridos com a plataforma. 

Foi utilizada a plataforma para a preparação dos alunos do 11º ano para o exame nacional o que envolveu, 

complementarmente, o uso do correio eletrónico para o feedback individual das atividades e esclarecimento 

de dúvidas e o Google Drive para a organização dos testes online. Tal como nos anos anteriores, continuou a 

ser um dos mais importantes meios de apoio. 

O apoio a colegas do grupo, do ponto de vista da colaboração interpares foi pontual, tendo em conta as 

necessidades e a diversidade de disciplinas e envolveu, entre outras, a preparação de folhas de cálculo para o 

processo de avaliação, tendo em conta as alterações ocorridas nos critérios. 

A participação em ações de formação foi limitada, tendo em conta a exiguidade da oferta formativa. Entre as 

ações frequentadas conta-se a do PNFF (Plano Nacional de Formação Financeira) o que se enquadra nos 

objetivos de divulgação do grupo propostos no contrato de autonomia do agrupamento e deu origem a 

atividades com os alunos do 10º ano sobre a Poupança divulgadas no jornal da Escola. Deste modo, devido às 

exigências desta ação, a atividade GD7002 foi substituída pela GD7999, tendo como público-alvo a 

comunidade educativa. 

As duas palestras realizadas foram muito importantes para os alunos envolvidos e para a comunidade 

educativa, dada a transversalidade dos temas tratados. 

A campanha de solidariedade de recolha de tampas a favor de uma menina portadora da síndroma de Rett foi 

promovida com o apoio de turmas de cursos profissionais junto da comunidade escolar com uma grande 

adesão da parte desta, tendo sido excedidos os objetivos fixados inicialmente. 
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O principal impedimento a um trabalho colaborativo maior continua a ser o facto de cada docente ser o único 

a lecionar cada disciplina/ano de escolaridade. Sempre que foi necessário partilharam-se informações e 

materiais necessários ao bom funcionamento do grupo e da escola. 

Num balanço final os professores avaliaram com um muito bom o conjunto das atividades realizadas. 

 

3.2.3.2. FILOSOFIA 

Os resultados ficaram muito próximos das metas definidas no início do ano.  

No 10º ano, a meta é de 82,3% e a percentagem de classificações positivas é superior (84,7%). A taxa de 

progressão é de 91,1%. 

No 11º ano, a meta definida é de 89% e a percentagem de positivas é ligeiramente inferior (88,5%).  

No 12º ano (Psicologia), a meta definida é de 99,4% e a percentagem de positivas é ligeiramente inferior, 

97,9%. Este é também a percentagem de aprovação na disciplina. 

Houve um trabalho regular entre as equipas de ano, na definição de estratégias de atuação, na construção dos 

instrumentos de avaliação e na aplicação dos critérios de avaliação. No entanto, foi um ano com alguns 

sobressaltos, devido à doença da coordenadora que a obrigou a permanecer em casa durante alguns dias no 

1º período e durante os 2º e 3º períodos. Os restantes professores procuraram apoiar e integrar a colega 

Patrícia nas equipas de 10º e 11º ano. No início do 3º período, também o professor Viriato adoeceu tendo sido 

substituído pela professora Susana Girão, após 3 semanas sem aulas. No entanto, os programas foram 

integralmente cumpridos. Houve pequenas alterações no processo de avaliação. 

Utilizou-se de uma forma irregular a plataforma Moodle. Foi mais usado o correio eletrónico. 

A visita de estudo prevista, no âmbito da Psicologia, à Futurália, foi realizada. 

 

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 0,7%. No caso do 6ºano de escolaridade, ficou aquém em 0,4%. Não se 

considera uma discrepância significativa em relação aos resultados a alcançar, tendo em conta ainda o facto 

de que em ambos os casos se situou ligeiramente acima da média dos últimos três anos. No 5º ano de 

escolaridade, atendendo à média alcançada em cada período letivo, a mesma registou uma evolução sempre 

positiva. No sexto ano de escolaridade, há uma descida percentual mais significativa no segundo período 

letivo, fruto também da necessidade de acelerar a lecionação de conteúdos, tendo em vista a sempre difícil 

tarefa de cumprir o programa da disciplina, pelo menos no que respeita à História de Portugal no passado, e 

que obrigou também a um trabalho de apoio ao estudo aos alunos proporcionando-lhes uma maior 

diversificação de recursos que se mostrou bastante positivo e adequado, considerando o resultado final 

comparativamente à média alcançada no período anterior. 

Fez-se sempre a análise dos resultados nos diferentes períodos e dos que foram sendo alcançados no decorrer 

da aplicação das fichas de avaliação de conhecimentos sendo aferidas em conjunto, as estratégias a aplicar na 

recuperação dos alunos que apresentavam insucesso. 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 com o recurso à plataforma Moodle, muito participada pelos alunos. No caso do quinto 

ano de escolaridade houve turmas que também beneficiaram deste recurso. 

O trabalho colaborativo concretizou-se também na elaboração das fichas de diagnóstico, de avaliação para os 

dois anos de escolaridade aplicadas nas diferentes turmas, fichas de avaliação aplicadas a todas as turmas, 

diferenciadas para os alunos com NEE e para a turma de PCA do 5º ano de escolaridade. Foram planificadas, 
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uma atividade desenvolvida na Biblioteca da Escola Básica do Castelo, workshop subordinado ao tema "A pré-

História na região de Sesimbra" para todos os alunos do 5º ano de escolaridade e uma visita de estudo 

proposta para o 6º ano de escolaridade à Tapada, Convento e Palácio de Mafra em parceria com a disciplina 

de Ciências Naturais. A respetiva avaliação pelos alunos, teve a menção de muito bom.  

O grupo disciplinar reuniu-se conforme as necessidades, várias vezes ao longo do ano, no horário 

disponibilizado para a reunião de departamento, quando a mesma não era agendada. 

Todo o trabalho efetuado em grupo disciplinar, foi colocado na plataforma Moodle, na disciplina 200HGP, 

disponibilizando-se o acesso à Coordenação de Departamento.  

A carga horária distribuída nesta disciplina para o quinto ano de escolaridade não permite o cumprimento da 

planificação prevista e do programa por ser demasiado extenso, havendo necessidade de recuperar a 

lecionação do tema "As descobertas no século XV" no 1º período do próximo ano letivo bem como o restante 

programa que respeita ao 5º ano de escolaridade. 

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, na maior parte dos anos de escolaridade, 

as metas inicialmente traçadas no PAA.  

O trabalho entre pares 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 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 das 

Atividades (PAA), nomeadamente nas exposições. 

O grupo fez uso da 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 entanto, dadas as limitações da plataforma, o grupo tem continuado a usar preferencialmente o correio 

eletrónico/telefone na troca de informações, por considerar esses meios mais expeditos para a maior parte das 

tarefas. 

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. 

O balanço das atividades e visitas de estudo é positivo. Neste âmbito 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 grupo disciplinar continua a lamentar o facto do Centro de Formação da Ordem de Santiago não ter 

disponibilizado uma maior oferta de ações de formação ao longo do ano, assim como as que existem serem 

muitas vezes incompatíveis com o horário escolar dos professores.  
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3.2.3.5. HISTÓRIA 

A atividade GD 10.1 dirigida essencialmente a alunos do 11ºano correu de forma bastante positiva tendo as 

turmas participado ativamente, quer aprofundando antecipadamente as questões associadas à temática, quer 

através do debate /discussão durante as palestras. 

A atividade GD 10.3, dirigida a toda a comunidade escolar – exposição patente na BE/CRE- cumpriu os objetivos 

estabelecidos: dar a conhecer de uma forma bastante elucidativa e atraente os momentos mais significativos 

da participação de Portugal na I guerra mundial, refletindo-se naturalmente na consolidação dos conteúdos 

abordados em sala de aula. 
 

3.2.3.6. TURISMO 

A atividade - Ação solidária de recolha de bens a favor da Associação "No Meio do Nada" permitiu aos alunos 

do curso de turismo, incluindo a turma de 10º ano, terem um papel mais solidário e respeitador por aqueles 

que estão doentes e em estado terminal. Esta atividade, a par das atividades descritas nos PTT das turmas de 

turismo contribuíram para motivar e integrar os alunos por forma a melhorar os resultados escolares e a sua 

vivência em sociedade. Gostaria ainda de salientar que embora todos os alunos das três turmas tenham 

participado nesta atividade, o empenho e o esforço da turma do 12º ano foi excecional, pois não se pouparam 

a esforços, quer na escola quer na sua comunidade em angariar bens e dinheiro para esta causa. 

Todo 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. 

Todo o grupo utilizou a plataforma Moodle, quer nas respetivas direções de turma, quer na direção de curso, 

colocando toda a informação necessária e solicitada. 

As atividades/visitas de estudo realizadas pelo grupo envolveram todos os alunos do Curso Técnico 

Profissional de Turismo. Nem todas as atividades propostas se concretizaram. Assim, foram efetuadas: a 

organização de uma visita ao Castelo e ao Centro Histórico de Sesimbra, por parte do décimo segundo ano 

para os colegas do décimo e do décimo primeiro; a organização e dinamização de uma visita ao Posto de 

Turismo de Sesimbra, ao Sana Hotel e a uma Agência de Viagens; a organização e dinamização de um Peddy 

Paper por parte dos alunos do 11º ano para os colegas das outras duas turmas. Não foi efetuada a Organização 

e dinamização da visita ao Núcleo Museológico Moagem de Sampaio, para a turma de 10º Ano, devido ao 

facto do alunos não terem trazido a autorização dos encarregados de educação. Foi realizada uma visita de 

estudo à Escola de Hotelaria de Setúbal e ao Troia Design Hotel em Troia. Todas as atividades e visitas de 

estudo tiveram em conta os conteúdos programáticos, uma vez que os aspetos das atividades se cruzam 

interdisciplinarmente. 

O grupo conclui que as atividades/visita de estudo propostas para o PAA e para os PTT´s das turmas do curso, 

ao longo do ano letivo 2014/2015 foram oportunas, motivadoras e integradoras para todos os alunos e 

contribuíram para a sua formação profissional e pessoal. 
 

3.2.4. Educação Especial 

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

Educação Especial 12 12 0  0  
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A intervenção do grupo de Educação Especial abrangeu um total de 165 alunos distribuídos da seguinte forma 

(no final do ano letivo): 

 

Pré-
esc. 

1º Ciclo 

2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 

Total Currículo 
Regular 

PCA 
Currículo 
Regular 

PCA 
Cursos 

Voc. 
Cursos 

Cient.Tecn. 
Cursos 
Prof. 

4 47 19 12 22 9 19 11 24 165 

 

Dos alunos referidos no quadro anterior 26 alunos receberam apoio das Unidades de Ensino Estruturado para 

alunos com perturbações do espetro do autismo distribuídos da seguinte forma: 

UEE do 1ºCiclo UEE de 2º e 3º Ciclo UEE de 9º ano e Secundário 

Outras 
medidas 

educativas 

CEI 
Outras 

medidas 
educativas 

CEI 
Outras 

medidas 
educativas 

CEI 

0 8 6 3 1 8 

 

Ao longo do ano letivo foram referenciados para Educação Especial 34 alunos dos quais 7 não têm ainda a 

avaliação concluída, 4 foram avaliados e considerou-se que o seu perfil não justificava a aplicação de medidas 

educativas no âmbito do DL 3/2008 e os restantes 23 passaram a beneficiar de um Programa Educativo 

Individual (PEI).  

Todos os PEI de continuidade foram reformulados no início do ano letivo e sujeitos à aprovação do Conselho 

Pedagógico. Foram avaliados trimestralmente e procedeu-se à alteração das medidas sempre que se 

considerou necessário. 

Os alunos com Currículo Específico Individual (CEI) e que frequentam o Ensino Secundário cumpriram um Plano 

Individual de Transição para a vida ativa com atividades que se desenvolveram em diversos contextos, dentro 

e fora da escola: na biblioteca, refeitório, ginásio, em oficinas de automóveis, na piscina municipal, no CAO e 

no CRPC da Cercizimbra. Para a implementação destes estágios, foi fundamental a colaboração dos diversos 

técnicos do CRI. 

Houve uma articulação regular com todos os intervenientes no processo educativo de cada aluno, 

nomeadamente com encarregados de educação, professores das turmas, técnicos das diversas terapias, 

serviços de saúde, entre outros.  

No que se refere aos resultados escolares já apurados dos alunos abrangidos por medidas educativas ao abrigo 

do DL 3/2008, houve uma melhoria significativa em relação aos anos letivos anteriores.  

No ensino básico verificou-se um sucesso de 100% na maioria dos anos de escolaridade, com exceção para o 

2º ano que foi de 71% (com 4 alunos retidos), no 6º ano com 25% (apenas ficaram aprovados 3 dos 12 alunos) 

e no 9º ano 93% (não foi aprovado 1 dos 15 alunos). De salientar que a taxa elevada de insucesso no 6ºano 
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refere-se a alunos que tinham sido propostos para um percurso curricular alternativo, no final do ano letivo 

anterior. Esta resposta não foi implementada porque a generalidade dos pais não autorizou. No que respeita 

ao secundário, os alunos do ensino regular e do ensino profissional, apenas é possível concluir que a grande 

maioria melhorou os seus resultados ao longo do ano. Os resultados finais estão ainda dependentes dos 

resultados dos exames, pelo que poderão sofrer alguma alteração. 

Nas reuniões de Departamento, foram analisados e discutidos em traços gerais os aspetos relativos ao trabalho 

a desenvolver: discussão de casos; planificação de atividades e definição de estratégias; encaminhamento; 

partilha de materiais; reflexão sobre as práticas e os resultados escolares problemas de funcionamento e 

reformulação dos procedimentos; discussão de aspetos relativos à participação em alguns projetos.  

Todos os documentos considerados importantes foram colocados na plataforma Moodle: modelos utilizados, 

atas e documentos de cada aluno (PEI, CEI, PIT e relatórios). No entanto, o sistema de comunicação e envio de 

documentos mais utilizado foi o correio institucional. 

O Grupo de Educação Especial com a colaboração do CRI e da BE participou na elaboração de 3 candidaturas 

a 2 projetos de nível nacional e internacional. Assim, foram elaboradas duas candidaturas ao programa 

"Educação Especial", da Fundação Calouste Gulbenkian, com os seguintes temas/títulos: "Para além da dislexia: 

estudo sobre o percurso escolar e perfil educacional dos alunos com esta problemática" e "Desafio à Inclusão: 

Atividades para a Promoção de Competências Especificas". A terceira candidatura destinou-se ao programa 

Erasmus +, tendo-se constituído uma equipa coordenada pela Docente Sónia Sanches. O projeto visa o 

conhecimento de contextos educacionais estrangeiros e, paralelamente, o desenvolvimento de competências 

de autonomia pessoal e social de alunos com CEI. A candidatura desenvolveu-se com mais três países 

(Alemanha, Itália e Turquia), sendo a equipa portuguesa a coordenadora. O projeto teve, como título, "IES – 

Inclusion in European Society". 

O Departamento manteve a estreita colaboração com a Biblioteca Escolar, tal como no ano letivo transato, 

desenvolvendo já algumas das atividades previstas no projeto "Todos Juntos Podemos Ler": constituição da 

maleta pedagógica, desenvolvimento do software educativo OKI para NEE (em parceria com o grupo de 

Informática), exploração de várias obras e software. Adquiridos com o financiamento do projeto, utilização 

mais frequente do espaço da Biblioteca por parte dos alunos das UEEA (para consulta de materiais e para a 

participação em atividades desenvolvidas pelas disciplinas que frequentam e pela Terapia da Fala). 

O grupo desenvolveu ainda uma Oficina de Leitura e Escrita, que iniciou no segundo período, e que teve, como 

um dos objetivos, ajudar a preparar os alunos com NEE para as provas finais de Português do sexto ano. O 

balanço desta oficina é positivo, pois dos alunos que foram assíduos, apenas um não conseguiu nível positivo 

na prova.  

Constrangimentos: 

 Elevado número de alunos por docente de educação especial (27 em média). 

 Demasiados alunos com problemáticas muito complexas nas UEE. 

 Poucas horas semanais previstas nos horários das docentes para avaliação de alunos referenciados para 

Educação Especial. 

 

3.2.5. Educação Física e Desporto 

Atividades 

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

Educação Física e Desporto 3 3 0 100% 7 10 
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Nenhuma das atividades foi avaliada pelos Participantes. 

 

Tendo em consideração os resultados obtidos no terceiro período e as metas definidas no PAA, para cada um 

dos anos de escolaridade dos diferentes níveis de ensino, é possível concluir que os resultados escolares 

obtidos se enquadram dentro dos valores/percentagens de sucesso determinados. 

O trabalho colaborativo entre os professores do departamento é particularmente evidente na organização e 

realização das atividades de âmbito escola inseridas no projeto do clube de desporto escolar e pode ser 

classificado de muito positivo e importante para o sucesso que as diferentes ações desenvolvidas obtiveram 

(ver relatório do clube de desporto escolar). 

A plataforma Moodle é usada para troca de informação, particularmente do coordenador para os professores 

e para arquivo de todos os documentos e informações elaboradas pelo departamento. 

Feito o balanço das atividades desenvolvidas podemos constatar que todas as atividades previstas foram 

realizadas e que tiveram uma grande adesão dos alunos pelo que podemos concluir que as nossas realizações 

desportivas atingiram os objetivos a que nos propusemos.  

 

3.2.6. Educação Pré-escolar e 1º Ciclo 

Atividades 

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

Pré-escolar e 1º Ciclo 11 11 0 100% 1 12 
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3.2.6.1. PRÉ-ESCOLAR 

Sendo o processo de avaliação na educação pré-escolar essencialmente de cariz formativo, o grupo de 

docentes da EPE utilizou ao longo do ano instrumentos de avaliação diversificados, tais como: ficha de 

diagnóstico, descrição diagnostica e caracterização dos grupos, observação da criança em ação e registo, 

registos de autoavaliação, registo de avaliação das atividades, fichas de controlo de aprendizagens, 

dossier/portefólio da criança e fichas de registo de avaliação de competências. Estas constam do processo das 

crianças e são entregues aos pais/encarregados de educação trimestralmente.  

Da análise dos resultados finais das fichas de registo de avaliação do grupo de 3/4 anos, concluiu-se que no 

domínio da linguagem e abordagem à escrita apenas 1% das competências não foram adquiridas, estando 

31% em desenvolvimento. As competências avaliadas nos restantes domínios encontram-se adquiridas ou em 

desenvolvimento, sendo na expressão plástica que incide a maior percentagem de competências adquiridas 

(79%), seguido do domínio da Matemática (77%), expressão musical (76%), expressão dramática (75%), 
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linguagem e abordagem à escrita (68%), formação pessoal e social, conhecimento do mundo e tecnologias de 

informação e comunicação (67%) e expressão motora (66%).  

Relativamente ao grupo dos 5/6 anos, foi aplicada pela primeira vez a ficha do perfil do aluno na saída para o 

1º ciclo. Esta tem apenas dois parâmetros de avaliação, dado que se considerou que ao transitar para o novo 

ciclo, a competência avaliada está ou não adquirida. Dada esta premissa, verificou-se no terceiro período que 

as competências em desenvolvimento, foram avaliadas como não adquiridas, nas crianças que irão transitar 

de ciclo. Nas que permanecem, as mesmas continuam avaliadas com os três parâmetros (Adquirida/Não 

adquirida/Em desenvolvimento).  

Dos resultados analisados neste nível etário verificou-se a incidência dos três parâmetros de avaliação, em 

todos os domínios, sendo no domínio das TIC que se verificou maior percentagem de Não adquiridas (13%) e 

consequentemente menor percentagem de adquiridas (78%). O domínio da Matemática e da expressão 

musical apresentaram 94% de competências adquiridas, seguidos da expressão dramática (91%), expressão 

plástica e conhecimento do mundo (90%), expressão motora (88%) e formação pessoal e social (86%). 

Os instrumentos de registo e avaliação, bem como as planificações e conteúdos a trabalhar ao longo do ano, 

com os diferentes níveis etários, foram analisados em reunião de conselho de docentes, tendo a partilha de 

saberes sido uma mais-valia para a melhoria da ação educativa de todas as docentes. 

No decorrer do ano letivo foram realizadas todas as atividades e visitas de estudo previstas, bem como mais 

quatro atividades não previstas inicialmente: Hora do conto; Visita à Capela do Espirito Santo; Visita à Moagem 

de Sampaio; Feira de outono. 

As atividades/visitas foram positivas para as aprendizagens das crianças, uma vez terem sido planeadas 

partindo das diferentes áreas curriculares definidas para a educação pré-escolar, quer inseridas na área do 

conhecimento do mundo, da expressão e comunicação ou da formação pessoal e social. 

 Possibilitaram o conhecimento do meio local, do património e da arte sacra existente no concelho; o 

conhecimento de tradições e costumes; o acesso à cultura e aos recursos educativos do concelho. 

Estas atividades foram também impulsionadoras do gosto pelos livros e pela leitura. 

Integrado no projeto de Educação para a Saúde, a higiene oral e a confeção de espetadas de fruta permitiu às 

crianças a aquisição de hábitos de higiene e de alimentação saudável. 

Um dos aspetos relevantes e que gostaríamos de salientar, no que diz respeito às atividades acima descritas, 

é a proximidade que foi criada com a comunidade envolvente ao agrupamento. Tal contribuiu de uma forma 

bastante positiva para alcançar um dos objetivos descritos nas metas a atingir no Projeto Educativo do 

Agrupamento. 

O envolvimento das famílias foi uma constante no desenvolvimento das atividades vivenciadas pelas crianças 

do pré-escolar. 

Estas foram planificadas e avaliadas em reunião de grupo de recrutamento, tendo as tarefas de preparação 

das mesmas sido distribuídas pelas docentes. 

Em todas as atividades foram aplicados os inquéritos de avaliação às crianças e docentes proponentes, sendo 

o uso da plataforma Moodle de fácil acesso e utilização. 

A plataforma Moodle serviu também de suporte de divulgação de algumas destas atividades através do 

LOOKAES. 

Todas as atividades e visitas realizadas foram ao encontro das expectativas definidas pelas docentes, tendo os 

seus objetivos sido atingidos. 
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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 diversas estratégias de melhoria implementadas, tendo como objetivo o sucesso 

escolar dos alunos. Registam-se algumas das conclusões:  

 na Educação Pré-escolar, globalmente, as competências adquiridas são superiores às competências em 

desenvolvimento, não se verificando competências não adquiridas, salvo no grupo dos 5/6 anos, mas sem 

significado relevante; 

 o 2ºA regista maior insucesso devido à impossibilidade de retenção daqueles alunos que, no final do 1ºA, 

não adquiriram os conhecimentos nem desenvolveram as capacidades necessárias para prosseguir com 

sucesso os seus estudos; 

 no 4ºA, as médias das classificações obtidas nas PF de Português e Matemática encontram-se acima da 

média nacional e não se registaram discrepâncias dignas de nota entre os resultados da frequência e os da 

avaliação externa. Estes factos comprovam que as estratégias implementadas ao longo do ano foram 

adequadas, promovendo o sucesso dos alunos; 

 programas extensos e metas curriculares anuais demasiado exigentes prejudicam a consolidação de 

aprendizagens e a promoção do sucesso; 

 existência de turmas plurianuais e elevado número de alunos por turma; 

 ainda se verifica a supressão do apoio educativo em função da substituição de docentes em situação de 

falta. 

Do trabalho colaborativo resultou a partilha de informação e a articulação de esforços na consecução das 

metas curriculares e dos conhecimentos relativos aos conteúdos programáticos/áreas de conteúdo. No 

entanto, no 1º ciclo, registou-se um grave constrangimento devido à inexistência de oportunidade para as 

docentes se reunirem antes das 18:00h. Destaca-se o seu esforço para, após 7h de trabalho, ainda organizarem 

e construírem planificações, diversificados instrumentos de avaliação, critérios de classificação, provas finais a 

nível de escola, provas de equivalência à frequência, atividades e visitas de estudo, entre outros, e avaliarem e 

refletirem sobre o desenvolvimento de todo o processo de ensino aprendizagem. Só em julho se pode realizar 

a atividade "Encontros formativos", partilhando-se experiências didático-pedagógicas nas áreas da Matemática 

e Expressões Artísticas.  

A disciplina na plataforma foi reestruturada e dinamizada, lamentando-se a sua interrupção temporária. 

Recorreu-se, ainda, ao correio eletrónico para a comunicação entre a comunidade escolar. 

As atividades e visitas de estudo organizadas tiveram 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. Concretizaram-se com sucesso e a participação empenhada de todos os dinamizadores, 

colaboradores e público-alvo. Partindo da realidade e do contexto específico de cada Escola/turma/grupo, 

procurámos fomentar estratégias de aprendizagem diversificadas, enriquecer experiências, estimular a 

participação ativa, responsável e crítica das crianças/alunos, 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/VE 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. 
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3.2.7. Línguas Estrangeiras 

 

Atividades 

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

Línguas 15 12 3 80% 1 13 
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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 foi positivo, uma vez que obtiveram entre oitenta e sete e meio (87,5%) a cem por cento (100%) de 

sucesso e as classificações obtidas balizaram-se, na sua quase totalidade, entre os 10 e os 16 valores.  

Verificou uma taxa de sucesso de 94,1% no 7º ano, 94,9% no 8º ano e 88,2% no 9º PCA. A média no 7º ano foi 

igual à media do ano passado e superior à média de há dois anos e no 8º ano a média foi melhor do que a do 

ano passado. Estas médias são semelhante às disciplinas afins. Quanto à formação geral do 10º ano a média é 

de 93,2% e do 11º ano 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 100% no 10º ano e 97,2% no 11º, neste ano letivo, ou seja, superior à média do ano anterior. No 

entanto, a docente do 10º geral salienta que apesar dos 100% de sucesso, as classificações foram muito baixas, 

sendo que a maioria entre os 10 e os 12 valores. 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. 

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 

Na disciplina de Francês os resultados obtidos globalmente nos três anos do 3º ciclo não estão aquém das 

metas estabelecidas para o terceiro período, sendo a taxa de sucesso entre 85 a 90%, o que os docentes 

consideram muito satisfatório. A evolução foi positiva face às taxas de sucesso do primeiro período e 

consideramos que a diminuição do nível de insucesso é fruto das estratégias implementadas. A 

heterogeneidade das turmas implicou uma pedagogia diferenciada e as estratégias passaram pelo incentivo e 

valorização da realização de tarefas em aula, e diversificação de exercícios. 

Os três docentes que lecionam turmas de Francês sempre se mostraram atentos à prática pedagógica na 

disciplina e partilharam experiências de atividades desenvolvidas nas diferentes turmas, expondo a sua prática 
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letiva, prestando apoio recíproco, partilhando ideias e materiais, procurando sempre que todo o trabalho fosse 

conducente a uma prática letiva dinâmica. Apesar de no grupo, se partilharem apenas turmas do 8º ano, houve 

a preocupação de discutir propostas de utilização pedagógica, e aferir da viabilidade das estratégias letivas. 

Verificou-se uma colaboração ativa na definição dos critérios de avaliação e na elaboração de documentos 

diversos tais como planificações, matrizes, testes e provas de exame de Equivalência à Frequência, na 

modalidade de prova escrita e prova oral.  

Relativamente a visitas de estudo há a registar a não concretização de uma visita de estudo. Inicialmente 

idealizada a meio do 1º período, tratava-se de uma visita de estudo interdisciplinar de História e Francês ao 

Museu da Presidência e que não se realizou por incompatibilidades de agenda, sendo as datas oferecidas pelo 

Palácio Nacional da Ajuda não coincidentes com a possibilidade de horário das docentes.  

Realizaram-se as atividades de Natal "Cartes de Voeux" para o 7º ano e recolha de "Tradições gastronómicas 

natalícias" nos países francófonos para o 8º ano. O 9º ano realizou nalgumas turmas o trabalho de grupo 

"Roman-Photo" – texto ilustrado, em formato de Banda Desenhada para desenvolvimento de temáticas como 

o quotidiano ou a preservação do meio-ambiente. O trabalho requeria a supervisão e correção final de texto 

pela professora, o que ficou dificultado pelo incumprimento de prazos de alguns grupos. O balanço é contudo 

positivo. 

 

3.2.7.3. INGLÊS (2º CICLO) 

Numa intenção de integrar o trabalho comum entre vários grupos, com vista à realização de um projeto 

transdisciplinar, aderiu o grupo de Inglês às comemorações de Natal. Neste contexto, foram concebidas e 

realizadas aulas referentes à temática lexical desta data e às principiais características multiculturais de que se 

revestem os festejos de Natal nos países de língua inglesa, em especial o Reino Unido e os Estados Unidos.  

Do mesmo modo, vários alunos realizaram trabalhos alusivos à data, nomeadamente elaboraram cartões 

ilustrados com frases que apelavam ao espírito de fraternidade e solidariedade no quotidiano. As ilustrações 

foram em várias turmas, realizadas num trabalho conjunto com a disciplina de Educação Visual, constando tal 

iniciativa nos respetivos Planos Curriculares de Turma.  

As turmas aderiram de forma muito positiva a esta iniciativa, tendo o facto de a mesma estar inserida num 

projeto global de escola ajudado muito ao sucesso alcançado. Os alunos mostraram curiosidade em 

inteirarem-se da forma dos povos britânico e norte-americano festejarem a data e resultou interessante a 

equivalência e comparação das várias maneiras de festejar uma data que é comum a todas as nossas culturas.  

Seguindo uma tradição de há vários anos, decidiu mais uma vez o Grupo de Inglês comemorar o Dia dos 

Namorados/St. Valentine's. Assim, conceberam-se e realizaram-se aulas nas quais os professores fizeram uma 

introdução fundamentada do tema, explicando as suas origens e razão de ser; maneiras de ser festejado, 

sobretudo nos Estados Unidos, e comparação com a forma como o mesmo é comemorado no nosso país.  

Os alunos puderam elaborar cartões alusivos à data, com frases contextualizadas na mesma; esses cartões 

puderam ser endereçados a quem os autores quisessem, tendo os professores procedido à supervisão de toda 

esta atividade e envio dos cartões aos respetivos destinatários, a exemplo do que já tem sido feito em anos 

anteriores.  

Também a esta iniciativa responderam os alunos de forma positiva, tendo sido vários os que quiseram elaborar 

o cartão com a mensagem alusiva e enviar a um destinatário.  

Para ambas as iniciativas, conseguiu-se obter o material necessário, já que as duas requeriam apenas cartolinas 

e pouco mais. Como tal, as ações puderam realizar-se sem problemas materiais.  

O balanço de ambas as ações é muito positivo, tendo mais uma vez este grupo levado a bom termo iniciativas 

que exigiram capacidade de planificação, organização e coordenação de trabalho entre vários membros. Para 
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tal, confirmou este grupo a sua experiência em articular e congregar esforços, numa perspetiva de trabalho 

em equipa, mais uma vez, bem conseguido. 

 

3.2.7.4. INGLÊS (3º CICLO E SECUNDÁRIO) 

O balanço global do trabalho desenvolvido pelo grupo disciplinar de inglês foi claramente positivo, no 

cômputo geral, apesar dos vários condicionalismos existentes atualmente.  

O facto de este ano letivo não ter sido atribuída no horário dos professores a hora semanal para trabalho de 

equipa condicionou e dificultou até certo ponto o trabalho colaborativo entre pares, que não deixou de ser 

feito, tendo contudo havido menos espaço para a partilha. Mesmo assim, na esmagadora maioria das 

situações, os professores tentaram conciliar os seus horários para procederem à elaboração conjunta das 

matrizes dos testes, dos próprios testes, em alguns casos, bem como à respetiva aferição dos critérios de 

classificação. Foi também necessário proceder a alguns ajustes nas planificações e a partilha de materiais, feita 

sobretudo informalmente, devido aos constrangimentos já referidos, foi uma constante. Não obstante, há que 

referir que esta comunicação, no geral, funcionou melhor no ensino secundário que no básico. Pode, não 

obstante, considerar-se que a partilha e entreajuda é, e sempre foi, um dos pontos fortes deste grupo 

disciplinar. O ponto fraco mais significativo será porventura a relutância da maioria dos professores em utilizar 

a plataforma Moodle, cuja utilidade e funcionalidade o grupo tem, na generalidade, dificuldade em ver.  

A nível dos resultados escolares, foi alcançado maior sucesso no ensino secundário, em que as metas foram 

largamente ultrapassadas, que no básico, por razões também inerentes à especificidade de cada ciclo. 

Assim, no que se refere ao 2º ciclo, as metas não foram atingidas em nenhum dos dois anos, tendo ficado 

aquém do definido em cerca de seis pontos percentuais. Tal facto fica a dever-se aos resultados obtidos pelas 

turmas de homogeneidade relativa. 

O mesmo se passou com o 7º ano de escolaridade, aquele que regista menor sucesso: 70,8%, devido às 

mesmas razões apontadas para o 2º ciclo. Aqui, contudo, a décalage é maior: cerca de 15% inferior à meta 

estabelecida. No 8º ano o sucesso alcançado superou a meta estipulada em 4% e no 9º ano os resultados 

globais foram ainda melhores: a meta de 75,8% foi superada em cerca de 12%. 

Relativamente ao ensino secundário, tal como já foi referido, as metas foram plenamente alcançadas, tanto 

nos Cursos Profissionais como nos cursos de Prosseguimento de Estudos, e até largamente superadas, no caso 

do 10º ano dos Cursos Científico - Humanísticos. 

Devido aos diversos condicionalismos, de ordem externa e interna, que têm vindo a transformar negativamente 

as condições de exercício da função docente, o grupo de inglês tem atualmente muito pouca disponibilidade 

e motivação para dinamizar atividades extracurriculares ou visitas de estudo. Desta forma, apenas uma 

atividade foi desenvolvida este ano letivo. No entanto, os professores continuaram a dar o seu melhor a nível 

do trabalho em sala de aula bem como do envolvimento em atividades dos respetivos conselhos de turma. 

 

3.2.8. Matemática 

Atividades 

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

Matemática 8 3 5 38% 0 3 
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Só uma atividade foi avaliada pelos proponentes 

 

 

 

 

2º CICLO 

Os resultados obtidos pelos alunos na avaliação externa ficaram aquém do desejável mas a distância relativa 

entre a média nacional e a média do Agrupamento manteve-se em relação ao ano anterior (-3,7%).  

Os professores sugeriram à Direção algumas medidas cujo objetivo será melhorar o aproveitamento dos 

alunos: coadjuvância em turmas com elevado insucesso e que será diferente em número de horas consoante 

as caraterísticas da turma/ano de escolaridade; a junção de duas horas semanais da disciplina, num mesmo 

dia, em que numa dessas horas haverá coadjuvância, de forma a realizar um trabalho mais prático e de 

consolidação de conhecimentos; apoio ao estudo de acordo com as necessidades evidenciadas turma a turma; 
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redistribuição de alunos no final do 1º período; finalmente, consertar em cada CT medidas que permitam evitar 

as situações de indisciplina recorrentes nesta escola, aplicando verdadeiramente o PAI.  

As planificações foram cumpridas e aplicados os critérios de avaliação aprovados em Departamento. 

A plataforma Moodle foi utilizada quase exclusivamente pela subcoordenadora como repositório de fichas de 

avaliação elaboradas ao longo do ano pelos pares pedagógicos e sugestões de alguns materiais a utilizar. 

Nas atividades realizadas o Campeonato de Jogos Matemáticos teve menos expressão do que em anos 

anteriores: embora previsto também para alunos do 3ºciclo, só se realizou numa turma do 8ºano; nem todas 

as turmas do 2º ciclo participaram e a final de escola realizou-se numa data pouco favorável – os professores 

estavam destacados como corretores/supervisor de provas finais e só dois colegas asseguraram este trabalho. 

Quanto à peça de teatro Matematicando a apreciação global decorrente da análise dos inquéritos foi 

considerada Suficiente pelos professores acompanhantes (porque os conteúdos matemáticos foram 

considerados superficiais, a sua abordagem era mais lúdica do que pedagógica) mas para os alunos foi de 

Muito Bom.  

 

3.2.8.2. 3º CICLO E SECUNDÁRIO 

Das seis conferências propostas no PAA, apenas foi possível realizar a conferência "Os amigos da axiomática 

nas letras de Sérgio Godinho", pois a responsável deslocou-se a Sesimbra a custo zero. As restantes 

conferências seriam realizadas por professores da zona norte do país, e tendo a fundação Ciência Viva deixado 

de financiar as suas deslocações o encargo para o Agrupamento seria excessivo. A conferência realizada 

explorou questões relacionadas com a clarificação de conceitos base e métodos utilizados na avaliação da 

validade das afirmações - tarefa muitas vezes descurada do dia a dia matemático – através da análise de 

poemas de Sérgio Godinho. Foi interessante, ainda que apenas alguns dos alunos presentes sentissem genuíno 

interesse por questões de ordem conceptual aqui abordadas, já que a maioria dos nossos alunos não estão 

sensibilizados para este tipo de atividades, o que nos exigirá um árduo trabalho educativo neste sentido. 

Nos 7º e 8º anos os resultados escolares ficaram aquém do desejado. Comparando os resultados finais com 

os resultados das provas globais verifica-se que no 8º ano estes são superiores aos resultados das provas 

globais. No caso do 7º ano as discrepâncias são menores uma vez que em três turmas os resultados das provas 

globais são superiores ou iguais aos resultados finais.  

Os resultados obtidos pelos alunos do 9º ano na avaliação externa ficaram aquém do desejável, tendo a 

distância relativa entre a média nacional e a média do agrupamento sido de 7,3%.  

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. (pontos fracos) 

 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. (pontos fortes) 

Através de reflexão conjunta e um trabalho colaborativo regular os professores irão procurar formas 

alternativas de incrementar a atenção dos alunos, a sua capacidade de trabalho e o valor dado ao 

conhecimento e à aprendizagem. Os aspetos a melhorar passam, inevitavelmente, pelo desenvolvimento de 

uma cultura de escola que valorize o objetivo fundamental e essencial da vinda do aluno à escola: APRENDER.  

É URGENTE a valorização estrutural e global da necessidade de trabalhar com autonomia e responsabilidade, 

atitudes que se observam na maioria dos alunos com melhores resultados escolares. 
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As planificações foram cumpridas, exceto nas turmas 7ºA e 7ºE tendo ficado por lecionar o tema "Tratamento 

de dados" e no 8º ano a resolução de sistemas de equações do 1º grau.  

Foram aplicados os critérios de avaliação aprovados em Departamento. 

O trabalho colaborativo realizou-se de acordo com as possibilidades de cada grupo de ano e, ainda no horário 

das reuniões de grupo disciplinar, visto não estar prevista a sua realização em horário atribuído para o efeito. 

Foram elaboradas as planificações e os critérios de avaliação no início do ano letivo. Durante o ano letivo os 

professores intervenientes reuniram-se com regularidade para elaboração de materiais (fichas de trabalhos, de 

avaliação, provas globais, etc.), para breves balanços de atividades em aula (materiais e conteúdos abordados), 

reformulação de estratégias de atuação e planificação de atividades a curto prazo.  

Seria importante rever os critérios de transição e as metas definidas pelo Agrupamento para o 3.º ciclo e criar 

condições de trabalho regular para equipas de ano ou ciclo. 

A plataforma Moodle foi utilizada a nível individual, para partilha de informação e de materiais. 

 

3.2.9. Português 

Atividades 

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

Português 6 4 2 67% 3 7 
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3.2.9.1. 2º CICLO 

A taxa de sucesso na disciplina de Português foi elevada. No 5º ano, apesar de 9 alunos terem obtido nível 2, 

pode considerar-se que este valor é bastante satisfatório. Desta forma, verifica-se que as medidas 

implementadas foram benéficas, nomeadamente o reforço de atividades, o recurso às tarefas extra-aula, o 

fomento à participação, a realização de momentos de reflexão sobre o processo de avaliação e o 

encaminhamento para outras ofertas de apoio. É de salientar que estes resultados se devem às ações realizadas 

pelos elementos do grupo, nomeadamente a articulação entre as colegas que resultou na conceção de meios 

de avaliação comuns, na partilha de experiências e recursos, no planeamento comum de tarefas e atividades, 

dando cumprimento ao programa previsto para o nível de ensino. 

No 6º ano o resultado das Provas Finais foi muito satisfatório nas turmas C e D. Nas turmas A e B, os resultados 

não foram tão satisfatórios, porém sem grandes discrepâncias em relação à avaliação interna, assim como em 

relação às outras disciplinas. A média nacional de positivas foi de 77% e a do agrupamento foi de 

76,2%.Também aumentou o número de níveis 5 atribuídos. Conclui-se que o trabalho colaborativo decorreu 

de forma muito positiva. Para além das atividades inicialmente desenvolvidas, houve um trabalho sistemático 

e cooperante de pares, no que diz respeito às turmas onde existiu coadjuvação. As docentes trabalharam 

sempre em sintonia, refletindo e implementando estratégias, consoante as dificuldades iam aparecendo.  

Tendo como referência os vetores estratégicos do Projeto Educativo, nomeadamente: tornar a escola um local 

de socialização e cultura / envolver a comunidade educativa na vida do Agrupamento, o grupo planificou e 

dinamizou as suas atividades, funcionando sempre como um todo. As atividades foram todas concretizadas e 

com avaliações muito positivas. Trabalhou-se em articulação com o PES, com a BE e com outras disciplinas. É 

de realçar que muitas atividades envolveram Encarregados de Educação: Festival de Poesia/ Semana da Leitura. 

Não se realizou nenhuma visita de estudo, porém uma companhia de teatro veio à escola. 

Houve a criação de um Blogue que ultrapassou as mil visualizações, divulgando textos exclusivamente escritos 

pelos alunos das várias turmas. 

Acresce realçar a solidariedade, o grupo envolveu-se na Festa de Final de Ano, dinamizando uma Feira do Livro 

e realizando quadras populares com os alunos. 

A disciplina na plataforma Moodle serviu para divulgar e registar os materiais do grupo, assim como as 

atividades e notícias relativas ao Português de 2º ciclo. 

 

3.2.9.2. 3º CICLO 

Ao longo do ano, a reflexão sobre os resultados escolares foi uma constante, bem como a procura de 

estratégias que pudessem conduzir à melhoria dos mesmos. Verifica-se que os resultados foram gradualmente 

melhorando, sendo que nos sétimos e oitavos anos o sucesso no final do terceiro período é muito bom (acima 

dos oitenta e nove por cento), enquanto no nono ano se situou no nível bom (setenta e cinco por cento), tendo 
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em conta apenas a avaliação interna. Apesar de não terem sido alcançados melhores resultados no nono ano, 

o trabalho das docentes visou a melhoria da qualidade das práticas educativas, através da implementação de 

estratégias/atividades diversificadas e ajustadas às dificuldades diagnosticadas. 

Para além das atividades inicialmente desenvolvidas (planificações, critérios de avaliação, entre outros), o 

trabalho colaborativo entre pares foi uma constante ao longo do ano. Nessas sessões de trabalho foram 

desenvolvidas diferentes atividades: planificação de aulas e definição de estratégias comuns; produção e 

partilha de materiais didáticos; elaboração de instrumentos de avaliação (fichas de trabalho, matrizes de testes, 

testes, guiões, etc.); debate de questões científico-didáticas; reflexão sobre as aprendizagens e os resultados 

dos alunos. 

A subcoordenadora mostrou-se sempre disponível, procurando responder às solicitações apresentadas. Foi 

criado um ambiente de trabalho calmo, propício à cooperação e à troca de experiências/materiais. Assim, um 

dos pontos fortes a destacar neste grupo disciplinar é o trabalho de equipa, de verdadeira partilha e 

cooperação. 

Por outro lado, um ponto fraco reside no facto de algumas docentes terem no seu horário diferentes anos e 

até níveis de ensino distintos (terceiro ciclo e secundário), o que, por vezes, dificultou a gestão do trabalho, 

tornando mais difícil a articulação com os diferentes grupos, dada a necessidade de desdobramento nas tarefas 

a realizar. 

Desta forma, uma sugestão que se apresenta como algo a melhorar será a questão de cada docente não ter 

mais de dois níveis diferentes e, preferencialmente, no mesmo ciclo.  

No que diz respeito ao Moodle, para além da disciplina já existente do Departamento (Português), de carácter 

mais abrangente com documentação fundamental para todos os docentes desta disciplina (legislação, 

planificações, critérios de avaliação, fichas e outros materiais, análise dos resultados, atas…), foi criada a 

disciplina "300 – Português do 3º ciclo", onde foram disponibilizados todos os materiais específicos deste 

grupo disciplinar.  

Foram propostas duas atividades pelo grupo disciplinar do 3º ciclo: Festival de Poesia, em parceria com o 

2ºciclo e Concurso Nacional de Leitura, em que participaram alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário. 

O balanço das duas atividades foi muito bom. 

Relativamente à primeira atividade, os alunos partilharam as suas leituras para a comunidade educativa, 

inicialmente na biblioteca da Escola Básica do Castelo e, na final, no Auditório do Centro de Estudos do Raio 

de Luz, contando com a presença de outros alunos, professores, pais e familiares.  

Quanto à segunda atividade, os alunos do terceiro ciclo tiveram uma ótima participação, chegando à fase 

distrital do concurso, em que uma aluna do nono ano se classificou nos cinco primeiros lugares, prestigiando 

o nome do Agrupamento.  

 

3.2.9.3.  SECUNDÁRIO 

Da análise efetuada, conclui-se que os resultados globais alcançados na disciplina de Português, no 3º ciclo e 

no Ensino Secundário, podem ser considerados satisfatórios. No 7º, no 8º e no 11º ano as taxas de sucesso 

ficaram acima das metas definidas no PAA. No 9º, no 10º e no 12º ano, as taxas de sucesso foram inferiores às 

definidas pela escola, embora haja a registar uma evolução muito significativa ao longo do ano letivo, no 

sentido da diminuição do insucesso. No 10º ano, identificamos como fator muito negativo o aumento do 

número de alunos por turma. Consideramos que este aumento contribui para o insucesso, já que impossibilita 

um ensino mais individualizado, que atenda aos diversos ritmos de aprendizagem. De salientar ainda que, 

neste ano letivo, a não atribuição de horas para apoio móvel no Ensino Secundário impediu um 

acompanhamento mais direto dos alunos com dificuldades.  
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O trabalho colaborativo decorreu de uma forma positiva, concretizando-se na preparação dos diferentes 

materiais pedagógicos e na elaboração conjunta de instrumentos de avaliação. No entanto, apesar do bom 

trabalho realizado, considera-se que ficou aquém das suas potencialidades, já que os horários dos docentes 

continuam a não contemplar tempo suficiente para um trabalho verdadeiramente colaborativo. A literatura 

científica atual reconhece o papel essencial do trabalho colaborativo e reflexivo no desenvolvimento de uma 

atitude analítica da ação e da prática profissional docente e identifica-o como o grande impulsionador da 

mudança e do desenvolvimento organizacional. É necessário, pois, que se criem condições para que esse 

trabalho colaborativo seja possível. Saliente-se que a implementação dos novos programas e metas 

curriculares de Português nos próximos anos letivos constitui um motivo acrescido para a criação de espaços 

de reflexão conjunta.  

No que concerne à formação contínua, o grupo lamenta que contrariamente ao estipulado por lei, que 

estabelece que os docentes têm direito a formação gratuita, cada vez mais sejam os próprios docentes a 

custear a sua formação. Para fazer face a esta situação, e porque cada vez a oferta é menor, o departamento 

envolveu-se numa proposta de formação na modalidade de TeamTeaching. O grupo propôs-se dinamizar uma 

oficina de formação denominada "Instrumentos de Avaliação: da conceção à aplicação". Esta oficina não se 

concretizou porque, lamentavelmente, apesar de serem os docentes, de forma voluntária, a organizar e a 

dinamizar toda a ação, ainda lhes seria exigido o pagamento de despesas administrativas, o que, obviamente, 

recusaram. 

Na plataforma Moodle, o e-dossier de departamento, criado no ano letivo anterior, foi sendo atualizado, mas 

ainda há alguma resistência à sua utilização. Infelizmente, o problema ocorrido com a base de dados do 

Moodle e a consequente perda de ligações aos ficheiros existentes na disciplina do departamento vieram 

aumentar ainda mais essa resistência.  

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. A não realização de duas das atividades previstas deveu-

se a motivos alheios ao departamento. 

 

3.3. Estruturas de Coordenação Educativa 

3.3.1. Coordenadores de Estabelecimento 

 

 

Atividades 

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

Coordenadores de Estabelecimento 42 40 1 95% 7 47 
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3.3.1.1. ESCOLA BÁSICA DO CASTELO 

As atividades propostas para este ano tiveram os seguintes pontos fortes:  

 Comemoração dos dias ou épocas festivas. Algumas das atividades foram organizadas pelos alunos do 

8ºano com o apoio da direção/coordenação de estabelecimento, de alguns diretores de turma e 

professores. Este ano considerou-se importante envolver os alunos do 8ºano de modo a promover-lhes: a 

responsabilidade, o trabalho em equipa, a autonomia, a organização, a criatividade e a solidariedade. O 

dinheiro angariado nestas atividades foram para adquirir comida para os peixes ou outros produtos 

necessários para a manutenção dos aquários e para ajudar a nossa aluna Catarina Santos. 

 Intervenção célere de alguns diretores de turma em relação às chamadas de atenção para a preservação e 

respeito pelos diversos espaços escolares. 

 A festa de encerramento do ano letivo, que tinha sido no início do ano planeada de outra forma, alterou-

se para a Festa Solidária do Agrupamento de Escolas de Sampaio a favor de Catarina Santos. Na Comissão 
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Organizadora fizeram parte as Associações de Pais do agrupamento, a professora Marília e a coordenadora 

de estabelecimento. Envolveu muitos professores, assistentes operacionais, alunos, encarregados de 

educação e outras pessoas que se voluntariaram para colaborar/participar nesta festa realizada com um 

grande esforço, dado que se estava no final do ano letivo, mas que foi considerada um sucesso. Conseguiu-

se alcançar o objetivo principal, ajudar a Catarina Santos, mas um outro objetivo também foi alcançado, 

envolver a comunidade educativa deste agrupamento que até este momento ainda não se tinha verificado. 

No entanto também há a considerar os seguintes pontos fracos:  

 Os avisos nas salas de aula foram muitas vezes desrespeitados no que concerne a não riscar as mesas; 

 Alguns alunos, os mais velhos, continuarem a não respeitar as constantes chamadas de atenção dos adultos 

da escola dando um péssimo exemplo aos mais novos. Alguns alunos não têm o mínimo de respeito pelos 

materiais da escola, destruindo-os inclusivamente. 

As atividades de sensibilização tiveram como objetivo melhorar o ambiente na escola, contribuir para a 

melhoria do seu espaço físico 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 diretores de 

turma que em Formação Cívica trabalhassem esta temática. Em vários momentos do ano letivo foi feito um 

balanço destas pequenas intervenções, transmitidas aos diretores de turma para que estes por sua vez as 

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 de dias ou épocas festivas, falta ainda realizar o habitual almoço de convívio entre 

professores e assistentes operacionais para encerramento do ano letivo desta escola.  

Vários professores colaboraram nas atividades que foram realizadas, no entanto, é necessário com 

antecedência lançar as propostas aos grupos disciplinares de modo que eles possam colaborar mais nas 

atividades propostas pelo coordenador de 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 atividades e as visitas contribuíram para o reforço das aprendizagens realizadas em sala de aula e, 

simultaneamente, permitir aos alunos a possibilidade de conhecerem e contactarem com outras realidades 

que não apenas as disponibilizadas nas aulas.  

A grande parte das ações foi realizada em simultâneo pelas duas turmas deste estabelecimento de ensino. 

Antecipadamente, em conjunto e em momentos informais, as docentes reuniram-se para definirem critérios, 

estratégias e o tipo de atividades a realizar de acordo com os perfis das turmas. Privilegiou-se o trabalho 

colaborativo e o trabalho de pares, de modo a permitir maior interação e partilha de saberes e experiências. 

O balanço das atividades e das visitas realizadas é bastante positivo. Procurou-se trabalhar de acordo com as 

necessidades dos alunos, tendo em atenção a falta de experiências enriquecedoras por parte de uma larga 

percentagem dos mesmos e as dificuldades comportamentais observadas.  

A plataforma Moodle foi utilizada, sobretudo, para consulta de documentos e atualização de informação. O 

facto de os computadores serem obsoletos e a internet muito rudimentar condicionou, muitas vezes, as 

estratégias a utilizar com os alunos e o próprio trabalho dos docentes. 
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3.3.1.3. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DA COTOVIA 

Todas as atividades cumpridas decorreram dentro da normalidade e de forma positiva não havendo pontos 

fracos a assinalar. Tiveram subjacente a missão, os valores e os vetores estratégicos definidos no PEA, 

envolveram a comunidade educativa e contribuíram sobretudo para "tornar a escola um local de socialização 

e cultura promovendo valores de cidadania e de vida saudável". 

Nas avaliações realizadas ao nível da coordenação de estabelecimento e pelos alunos, o balanço das atividades 

obteve sempre uma classificação "bom" e "muito bom". Sempre que existiu participação/colaboração dos 

encarregados de educação e de outros elementos da comunidade educativa o feedback foi bastante positivo. 

Como pontos fortes salienta-se: o entusiasmo e a forma como os alunos participaram nos projetos que lhes 

foram propostos; o envolvimento dos docentes e das assistentes, que se empenharam para que os mesmos 

fossem um sucesso; a recetividade dos encarregados de educação sempre que foram convidados a participar; 

a parceria com a Cercizimbra na " Ludoteca no recreio" que contribuiu positivamente na animação de recreios 

implementando novas dinâmicas; a disponibilidade demonstrada pela Junta de freguesia e pela Câmara 

Municipal de Sesimbra sempre que solicitados a colaborar com a escola na dinamização de atividades (e não 

só). 

Há ainda a referir outras entidades a nível concelhio que colaboraram com a escola e que foram importantes 

para o sucesso dos projetos nomeadamente: Escola Segura, Proteção Civil, Espaço Zambujal, Liansini, Centro 

de Yoga de Márcia Cruz, equipa Bootcamp, Sissi Cidade, empresas Stª Marta Caupers Lda. e Auto Verona.  

Temos consciência que sem o apoio, motivação e sem a colaboração de todos os acima referidos as nossas 

propostas seriam de difícil concretização e não teriam sido vividas de forma tão positiva. 

Foram integradas no PAA duas atividades não previstas inicialmente: a Formação Parental, proposto pela 

educadora Maria José Valente. Considera-se esta iniciativa bastante válida que concorre para a aproximação 

dos pais à escola e fomenta relações de confiança mútua entre docentes e famílias. 

O "Dia Mundial da criança no Castelo" foi posteriormente integrado no PAA e envolveu todas as turmas do 

primeiro ciclo, da nossa escola e da EB de Zambujal, todos os professores, diferentes parcerias e a participação 

dos pais. O feedback de todos os participantes e colaboradores foi bastante positivo. 

Enquanto aspeto a melhorar e da reflexão feita considera-se que, por vezes, a planificação das atividades foi 

dificultada pelo facto de as turmas não terem a mesma carga curricular diária. 

 

3.3.1.4. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DE SAMPAIO 

Todas as atividades realizadas mostraram-se adequadas às faixas etárias dos alunos. 

Salienta-se a colaboração dos pais/encarregados de educação, sempre que solicitados, bem como o empenho 

dos alunos. 

Como ponto fraco, salientamos a falta de um espaço interior, onde se possam realizar atividades conjuntas 

entre o Pré-Escolar e o 1º Ciclo (Magusto e Dia Mundial da Alimentação), bem como atividades que contem 

com a presença dos encarregados de educação do 1ºCiclo (Natal). 

 

3.3.2. Coordenação de Diretores de Turma 

 

Atividades 

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

Coordenadores de DTs 29 27 2 93% 0 27 
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3.3.2.1. 2º E 3 CICLOS 

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 e pontual/presencialmente 

sempre que os Diretores de Turma o solicitaram. Na utilização da plataforma Moodle, os objetivos pretendidos 

não foram alcançados como desejado quer na disciplina de CDT quer nos Conselhos de Turma, no que respeita 

a uma maior interação, planificação/articulação curricular e partilha através da mesma, pois continua-se a 

privilegiar os contactos estabelecidos através de correio eletrónico e presencialmente quando se proporciona. 

No entanto ressalva-se através da plataforma, no fórum "Espaço de debate e partilha", o trabalho desenvolvido 

com alguns Diretores de Turma para a definição de critérios de avaliação para a oferta complementar de 

Formação Cívica presentes posteriormente a Conselho Pedagógico, para além de sessões presenciais com os 

mesmos elementos para a elaboração dos necessários instrumentos de registo de observação, avaliação e 

autoavaliação dos alunos. Na disponibilização da documentação/informação necessária pelo Diretor de Turma 

nas disciplinas de Conselho de Turma, registou-se o cumprimento das orientações dadas, bem como em 

algumas turmas a partilha de atividades desenvolvidas com os alunos.  

As ações que previam a articulação com o projeto EPIS, realizaram-se através dos contactos necessários com 

a mediadora do projeto para a articulação com os Diretores de Turma. No que respeita à Orientação Vocacional 

os Diretores de Turma desenvolveram o seu trabalho de forma mais autónoma, uma vez que esta prática já é 

desenvolvida há mais tempo e com a sua própria dinâmica.  

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.  

Já não se sentiram os constrangimentos anteriores no que respeita à uniformização de procedimentos nas 

duas Escolas do Agrupamento no que respeita ao ensino básico, uma vez que naturalmente existe mais 

interação nos dois espaços e também porque o trabalho desenvolvido com os restantes coordenadores se 

baseia num trabalho de equipa baseado na confiança, respeito pelo trabalho e sugestões de cada um e espírito 

de cooperação na melhoria das práticas e procedimentos. A colaboração dos Diretores de Turma com a 
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coordenadora foi efetiva considerando-se positivo o respeito pelas orientações dadas e sugestões de melhoria 

nos mais variados aspetos.  

 

 

3.3.2.2. ENSINO SECUNDÁRIO (CCH) 

Pontos fortes: 

 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 Célia Batista, coordenadora 

dos diretores de turma dos cursos profissionais e Ângela Bandeira, coordenadora dos diretores de turma 

de 2º e 3º ciclo. 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 sempre atualizada na plataforma 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 chegasse de forma 

célere e editável a todos os diretores de turma. Uma mais-valia desta plataforma é de estar sempre 

disponível toda a informação sem restrições físicas ou de horários. 

 Foi prestado apoio aos diretores de turma através da existência de documentos, legislação 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 na resolução de problemas 

relacionados com disciplina, absentismo, abandono e outros, tendo um especial cuidado na orientação dos 

diretores de turma que nunca tinham desempenhado essas funções. Este apoio foi realizado 

presencialmente, na hora estabelecida para atendimento, e tantas vezes fora desta hora. Sempre que não 

era possível presencialmente, os esclarecimentos eram realizados via correio eletrónico ou via Moodle.  

 Em colaboração com as colegas coordenadoras do ensino profissional e do ensino básico houve a 

preocupação de, em tempo útil, informar e manter atualizados os colegas diretores de turma das alterações 

legislativas e normativas (legislação geral, legislação específica, informação de exames, etc.) e de outras 

informações pertinentes. 

 

Pontos fracos e sugestões: 

 Na construção do PTT, apesar de se estabelecer um modelo de escola, existiram dificuldades evidenciadas 

pelos diretores de turma na sua construção. As dificuldades prendem-se essencialmente na sua atualização, 

apesar de considerar que o modelo está simplificado. Poderá repensar-se uma remodelação de modelo de 

forma a agilizar processos. 

 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 diretores de turma 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 
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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. 

Poderá ser uma justificação para o não cumprimento dos prazos estabelecidos na entrega de 

documentação. Esse não cumprimento implica o adiamento de tarefas de outros grupos de trabalho que 

dependem dessa documentação. Deste modo, a atribuição da direção de turma deverá ser repensada 

quanto à acumulação de cargos. 

 

3.3.2.3. CURSOS PROFISSIONAIS 

Pontos fortes: 

 A articulação com outras estruturas nomeadamente a BE e a orientação vocacional, (na organização da 

semana das profissões), mas também com entidades externas: IEFP, Instituto Politécnico de Setúbal, Escola 

Básica Rodrigues Soromenho e Escola Básica de Azeitão tem sido bastante positiva e deve continuar.  

 O trabalho de articulação que se tem verificado entre os três coordenadores de ciclo tem sido bastante 

positiva. 

 A utilização da plataforma Moodle com os diretores de turma e de curso tem facilitado a coordenação e o 

trabalho dos diretores de turma e de curso. 

 

Pontos Fracos:  

 Existe alguma dificuldade em divulgar, junto dos professores que lecionam os cursos profissionais, 

informações e documentação pelo email institucional devido a este meio de comunicação não ser 

considerado como tal por parte de um número relevante de destinatários o que se reflete na harmonização 

de procedimentos a adotar. 

 

Aspetos a melhorar: 

 Sensibilizar para a utilização do email institucional como meio de comunicação e para a importância de se 

harmonizar procedimentos. 

 

3.3.2.4. CURSOS NOTURNOS 

Realização e dinamização das reuniões semanais da equipa de formadores, bem como, criação de momentos 

para esclarecimento de dúvidas aos formandos, acerca do funcionamento e dinâmica dos cursos EFA, 

principalmente, nas turmas EFA Tipo B3 e EFA Tipo NS, pelo facto de estarem a funcionar pela primeira vez. 

São destacadas as seguintes dinâmicas: verificação e correção de situações administrativas, relacionados com 

os formandos e formadores; acompanhamento e resolução das questões de funcionamento colocadas pelos 

formadores; organização de documentação que traduzisse graficamente os percursos formativos de cada 

turma; coordenação e articulação de estratégias de funcionamento dos cursos noturnos, com a direção do 

agrupamento. 

Manifesta-se como ponto forte a parceria estabelecida com a equipa de mediadores, no desenvolvimento de 

trabalho, visando a uniformização de procedimentos, bem como, adoção de procedimentos com o formador 

responsável pelo acompanhamento da Formação em Contexto de Trabalho, dos alunos do 3.º ano de Técnico 

de Turismo Ambiental e Rural. 
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Destaca-se o profissionalismo da equipa de formadores existentes e dos Serviços Administrativos do 

agrupamento, na estreita ligação criada para tornar célere a resolução das questões burocráticas do 

funcionamento dos cursos EFA. 

No futuro devem ser melhorados os seguintes aspetos: método para arquivo dos dados dos 

formandos/formadores, organização dos documentos de avaliação e sistemática atualização na plataforma 

SIGO, criação e adaptação de instrumentos uniformes que permitam a caracterização de cada percurso 

formativo das turmas que, no futuro, possam funcionar no agrupamento. 

 

3.4. Outras Estruturas 

Atividades 

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

Outras estruturas 41 41 0 100% 1 42 

 

 

3.4.1. Coordenação do Centro de Recursos Educativos (Bibliotecas Escolares) 

 Vide Anexo 6. 

 

3.4.2. Educação Especial – UEEA (Unidade de Ensino Estruturado para alunos com perturbação do espectro 

do Autismo) 

O balanço global das ações realizadas é positivo, salientando-se, como pontos fortes: 

 a diversidade das atividades propostas aos alunos apoiados, destacando-se a introdução de novas Oficinas 

que enriqueceram os CEI, tais como: Oficina de Teares, Oficina de TIC, Oficina de Atividade Físico-Motora e 

Oficina de Expressões. 

 a disponibilização de materiais e equipamentos adequados às necessidades individuais diagnosticadas, 

proporcionadas pela colaboração no projeto TJPL, em parceria com a BE. 

 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; 
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 a participação em atividades desenvolvidas no agrupamento: festival de poesia, formação sobre a Voz; festa 

solidária; projeto Brincar a Sério, em parceria com o IAC; sessão de teatro na escola, dinamização do blog 

criado na Oficina de TIC… 

 participação nas atividades desenvolvidas na comunidade: projeto Cores da Cidadania, desfile de Carnaval, 

Congresso do GISC e participação nas comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência; 

 dinamização de atividades extracurriculares, no período pós-letivo, incluindo-se o apoio a alunos das UEEA 

oriundos de outros agrupamentos do concelho; 

 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; 

 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 divulgação à comunidade educativa da participação dos alunos nas várias atividades promovidas pelo 

agrupamento, em colaboração com o curso profissional de Comunicação e Marketing e com o jornal do 

agrupamento; 

 o trabalho em equipa das docentes e assistentes operacionais das duas unidades da Escola Básica do 

Castelo e Escola Secundária de Sampaio; 

 

Salientam-se, os seguintes pontos fracos e aspetos a melhorar: 

 necessidade de melhorar os equipamentos e a sala da UEEA da Escola Básica do Castelo; 

 grande dificuldade em proporcionar tempos de trabalho individual suficientes com os alunos apoiados; 

 falta de respostas que permitam a concretização dos encaminhamentos dos alunos que terminam a 

escolaridade; 

 não dinamização da Oficina de Jardinagem, por falta de recursos humanos e materiais. 

 

3.4.3. Equipa PTE 

Todas as atividades previstas foram concretizadas, embora atividades como diagnóstico e manutenção de 

equipamentos sejam constantes e nem sempre previsíveis. Considera-se 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 e atividades letivas funcionassem normalmente e 

sem causar transtornos de maior. Foram ainda feitas todas as atualizações necessárias dos programas da JPM 

Abreu. 

Foram substituídos todos os computadores na escola do Zambujal e 6 computadores na escola da Cotovia, 

estes apresentavam 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. 

Manteve-se a manutenção e atualização/criação dos sítios Web: portal, jornal, e Moodle's (diferentes 

plataformas). Alimentação de conteúdos do portal. 

Pontos fortes: 
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 Dinâmica da equipa PTE no apoio e resolução de problemas no Agrupamento; 

 Percentagem de equipamentos em funcionamento ao longo do ano; 

 

Aspetos a melhorar: 

 Tentar solucionar algum vandalismo com o Equipamento Informático nas salas TIC. 

 

3.4.4. Núcleo de Avaliação Interna 

 

Pontos fortes: 

 A recolha, tratamento e divulgação de dados relativos aos resultados foi rápida, o que permitiu aos 

professores a discussão atempada e oportuna. 

 A aplicação das grelhas de tipificação do comportamento foi efetuada e foi feito o tratamento para 

posterior discussão o que mantém vivo o debate sobre a indisciplina. 

 

Pontos fracos: 

 Têm sido menos discutidos temas como o sucesso dos apoios ou o modo como funcionam as estruturas 

intermédias, ou porque não há dados ou porque não são organizados em tempo oportuno.  

 Tendo em conta o que foi apontado pela IGE na última avaliação da escola e aquilo que foi feito 

subsequentemente, dever-se-á repensar o que fazer após a reflexão realizada pelo CP. 

 

3.4.5. Núcleo de Formação Contínua 

No âmbito do núcleo de formação contínua de professores (NFC) todas as atividades previstas foram 

realizadas. No início do ano letivo o coordenador do NFC, em conjunto com os coordenadores e 

subcoordenadores, efetuaram um levantamento /atualização das necessidades de formação nos respetivos 

grupos de trabalho e nas várias dimensões científicas e pedagógicas e em áreas transversais, sobretudo as que 

constam do projeto educativo. Este trabalho permitiu a elaboração do Plano de Formação para o biénio de 

2014-2016 o qual foi aprovado na reunião do Conselho Pedagógico de outubro de 2014. O ponto mais forte 

a destacar no conjunto de atividades reside no facto de, neste momento, já se poder contar com uma ação 

aprovada, do conjunto das ações que foram propostas inicialmente no plano de formação. Essa ação fará parte 

da oferta formativa do Centro de Formação Ordem de Santiago (CFOS) para o próximo ano letivo. Também é 

de destacar a divulgação que houve da oferta formativa, sobretudo do CFOS, e da legislação mais recente ao 

longo do ano letivo, o mais atempada que foi possível, utilizando sobretudo o email. 

A disciplina do NFC na plataforma Moodle contém os principais documentos e ligações a ter em conta na 

formação de professores, desde a legislação mais atual até aos documentos orientadores do CFOS e do 

agrupamento. 

Houve duas reuniões do Conselho Pedagógico de Acompanhamento (COPA) do CFOS ao longo do ano letivo. 

Um dos pontos fracos está no facto do coordenador do NFC só ter podido participar na primeira reunião uma 

vez que a última foi marcada em cima da atividades letivas inadiáveis. Como o número de reuniões de trabalho 

é tão reduzido é conveniente que esta ligação aos agrupamentos / escolas seja preparado de forma a garantir 

a participação de todas e a não comprometer o trabalho conjunto. Outro aspeto menos positivo deriva de 

dificuldades diversas que impedem uma participação mais ativa dos professores e grupos de recrutamento em 

atividades de formação relacionadas com o processo de Team Teaching. Um deles está relacionado com o 
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facto das ações propostas terem de ser pagas pelos próprios organizadores ou professores envolvidos, o que 

tem inviabilizado algumas propostas (inclusive uma que consta do plano de formação). Este aspeto ainda pode 

ser reequacionado no âmbito do centro de formação de forma a permitir a apresentação de mais propostas 

de ações de formação. Também é de referir a morosidade do feedback do Conselho Científico-Pedagógico da 

Formação Contínua (CCPFC) às ações propostas pelo agrupamento, o que tem adiado exageradamente o seu 

desenvolvimento e limitado o número de ações acreditadas. Só recentemente foi recebida, pela primeira vez, 

uma resposta por escrito com orientações específicas a ter em conta no ajustamento do pedido de uma das 

ações. 

O plano de formação continuará a ser ajustado ao longo dos dois anos letivos tendo em conta os 

desenvolvimentos ao nível da construção, acreditação e aplicação das ações. 

 

4. CONSELHOS DE ANO / TURMA (PLANOS DE TRABALHO) 

4.1. 1º CICLO 

Ao longo do ano e de forma mais específica e sistematizada nas reuniões convocadas especialmente para esse 

efeito, foi realizada quer a análise e reflexão sobre os resultados escolares alcançados, quer a discussão e a 

articulação das diferentes estratégias de melhoria propostas e implementadas pelas diferentes equipas de 

Conselho de Ano, tendo como objetivo central o sucesso escolar de todos os alunos.  

O trabalho estatístico e respetiva análise realizada não revelaram a existência de discrepâncias dignas de nota, 

considerando-se a realidade específica de cada turma.  

É de salientar que em todas as turmas, mesmo as que têm todos os alunos matriculados no mesmo ano de 

escolaridade, as professoras veem-se confrontadas com diferentes níveis de aprendizagem, com ritmos de 

trabalho muito díspares que exigem uma atenção redobrada de forma a atingir o sucesso dos mesmos. 

Torna-se ainda necessário referir que um número significativo de alunos passa mais de oito horas na escola 

porque frequenta as Atividades de Enriquecimento Curricular (sendo estas de frequência facultativa) e muitos 

destes alunos permanecem antes e após o horário letivo no Complemento de Apoio à Família. Como 

consequência o extremo cansaço dos alunos é notório e a disponibilidade para as aprendizagens fica 

comprometida em todas as áreas letivas. Salienta-se também a falta de disponibilidade que algumas famílias 

revelam em acompanhar os seus educandos. 

De todo o trabalho colaborativo desenvolvido, resultou a partilha de informação e uma melhor articulação de 

esforços na consecução das metas curriculares e dos conhecimentos relativos aos conteúdos programáticos. 

No entanto, registou-se um grave constrangimento ao desenvolvimento do mesmo, devido à inexistência de 

oportunidade para as diferentes docentes se reunirem antes das dezoito horas. Destaca-se o esforço de todas 

as professoras para, após oito horas e trinta minutos de trabalho, ainda organizarem e construírem 

planificações, diversificados instrumentos de avaliação, critérios de classificação, atividades e visitas de estudo, 

entre outros, e avaliarem e refletirem sobre o desenvolvimento de todo o processo de ensino aprendizagem. 

Foram construídas no primeiro período e dinamizadas as disciplinas de Conselho de Ano na plataforma 

Moodle, para cada um dos anos de escolaridade, lamentando-se que no período de interrupção se tenham 

perdido documentos deste útil instrumento de trabalho, que tiveram que ser repostos. Recorreu-se, ainda, ao 

correio eletrónico, para a comunicação entre a comunidade escolar. 

Consideramos que, globalmente, as atividades e visitas de estudo realizadas favoreceram a melhoria das 

atitudes e comportamentos dos alunos, bem como as suas aprendizagens, constituindo-se, igualmente, como 
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veículos de promoção da divulgação das práticas desenvolvidas e de ligação ao meio. A interdisciplinaridade 

esteve presente no dia a dia das diferentes turmas. 

 

4.2. 2º CICLO 

4.2.1. Escola: Básica do Castelo 

 

 

5ºA Turma constituída por vinte e cinco alunos, integrou um aluno a repetir o quinto ano de 

escolaridade pela segunda vez. O aproveitamento global da turma foi considerado bom 

desde o primeiro momento de avaliação sumativa, não obstante ter sido necessário a 

aplicação de medidas pontuais em função das dificuldades evidenciadas por alguns alunos, 

desde o apoio ao estudo à elaboração de quatro planos de acompanhamento pedagógico. 

Dois alunos foram ainda acompanhados pela mediadora do projeto EPIS e uma aluna foi 

sinalizada para avaliação, tendo sido integrada no final do ano letivo na educação especial. 

Três alunas integraram o quadro de mérito, duas das quais desde o primeiro período letivo. 

O comportamento global foi sempre considerado satisfatório mas desde o início do ano 

obrigou à definição de regras comuns de atuação no que respeita à entrada e saída das 

salas de aula e ao saber estar em sala de aula, que não lograram no entanto melhorias que 

se consubstanciassem num comportamento avaliado em bom no final do ano. Aliás, 

pautou-se por oscilações constantes ao longo do ano, nos dois parâmetros atrás referidos. 

A turma participou em inúmeras atividades promovidas pelas diferentes disciplinas e em 

atividades promovidas pela Biblioteca Escolar e pelo projeto de Educação para a Saúde. 

Em interdisciplinaridade, na disciplina de Português e em Formação Cívica, foi panificado 

e desenvolvido o projeto de educação sexual da turma. Em articulação com o PES, em 

Formação Cívica e Português, a abordagem do tema "Educação Alimentar". Foi 

desenvolvida ainda em interdisciplinaridade entre as disciplinas de inglês e Educação 

Visual, a atividade de Natal no primeiro período letivo. Foi ainda desenvolvida em 

interdisciplinaridade entre Ciências Naturais e Português a abordagem do tema 

"Diversidade dos animais/As aves". Nas disciplinas de História e Geografia de Portugal e 

Educação Tecnológica foi criada e desenvolvida com os alunos ao longo do ano letivo a 

respetiva disciplina virtual na plataforma Moodle. 

Realizaram duas visitas de estudo, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais ao Jardim 

Zoológico e à ETAR Lagoa/Meco. Esta última, embora prevista pelo respetivo grupo 

disciplinar, por indefinição atempada do local da visita não foi indicada no Plano Anual de 

Atividades. 

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 pouco utilizados. As informações foram 

dadas preferencialmente em presença ou por escrito nos momentos de avaliação intercalar 

e sumativa de final de período. 
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5ºB As estratégias implementadas registaram um sucesso relativo uma vez que nove alunos 

transitam com dois ou mais níveis inferiores a três, o que representa 36% dos alunos. O 

comportamento e aproveitamento global da turma foram considerados Bom. Integraram 

o quadro de mérito dois alunos e saiu um. Os alunos participaram com interesse em todas 

as atividades e visitas de estudo realizadas. A colaboração do projeto EPIS, da equipa do 

ensino especial e do conselho de turma foi fundamental para a transição de todos os 

alunos. 

Alguns dos alunos da turma obtiveram boas classificações no corta-mato escolar, concelhio 

e regional, bem como nos torneios interturmas organizados na escola. Participaram em 

atividades dos vários clubes da escola, teatro, música, azulejo e desporto escolar. 

Realizaram apresentações no cineteatro GISC e na festa solidária do agrupamento. 

A plataforma Moodle foi utilizada por alguns docentes do conselho de turma e pelos 

alunos em algumas disciplinas. 

5ºC O comportamento global da turma foi considerado Bom e o aproveitamento global foi 

considerado Muito Bom.  

Dado que esta análise mostrou bons resultados o balanço é bastante positivo. As 

estratégias implementadas (planta de sala de aula B3 comum, estabelecendo parcerias para 

outras aulas/salas; comunicação de ocorrências à diretora de turma via documento no livro 

de ponto; vinculação de informações sobre a turma/alunos à diretora de turma e restantes 

professores do conselho de turma (utilização da plataforma Moodle, correio eletrónico); 

uso da caderneta do aluno, por parte de todos os docentes do conselho de turma, como 

meio privilegiado de comunicação entre a escola e a família; responsabilização dos alunos 

e seus encarregados de educação para o trabalho a desenvolver ao longo do ano letivo, 

relativamente ao desempenho e comportamento/atitudes, mantendo circulação de 

informação entre os diferentes elementos (escola/família/aluno); contactos frequentes com 

encarregados de educação de casos "especiais" por parte da diretora de turma; sinalização 

para serviço de psicologia e articulação com as psicólogas do agrupamento para os alunos 

que carecem/têm apoio nesse domínio) foram adequadas e permitiram a obtenção dos 

resultados antes referidos, lamentando-se apenas uma retenção, resultante de 

incumprimentos por parte do aluno e do encarregado de educação, apesar de a escola ter 

facultado ao aluno os apoios possíveis e ter recorrido à sinalização à CPCJ.  

As atividades previstas, quer do Plano Anual de Atividades quer em articulação, foram 

realizadas de acordo com a sua calendarização e o seu balanço geral é positivo, 

destacando-se porém a participação/seleção de alguns alunos para o corta-mato e a 

adesão de encarregados de educação na Semana da Leitura. 

As visitas de estudo previstas foram realizadas com uma avaliação muito positiva por parte 

dos alunos e professores envolvidos, revestindo-se de interesse para o grupo. 

Desenvolveram-se atividades pontuais que surgiram e se revestiam de interesse para o 

grupo: Visionamento da peça "O Rapaz de Bronze", pelo Clube de Teatro da EBC; 

Segurança na Praia, e Sismos, pela Proteção Civil e Polícia Marítima; Exposição de Ciências).  

Observou-se a interdisciplinaridade nas atividades de Natal (Português; Educação Musical; 

inglês; Educação Visual; História e Geografia de Portugal); nas propostas do Projeto de 

Educação para a Saúde (todas as disciplinas); no estudo da diversidade dos animais onde 

os trabalhos de avaliação oral sobre as aves foram comuns a Português e Ciências Naturais, 

aludindo às aves da obra "A Vida Mágica da Sementinha" (Ed. Literária) e aos conteúdos 

da disciplina de Ciências Naturais. 

Três alunos integraram o Quadro de Mérito. 

A articulação entre professores, formal e informal, foi constante, desde a utilização da 

disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle, que foi dinamizada pelos 

respetivos docentes, como também através do correio eletrónico, que foi também 

privilegiado. A partilha foi constante e construtiva. 
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5ºD O aproveitamento global da turma foi considerado satisfatório, três alunos não transitaram 

para o sexto ano, representando catorze por cento da turma. 

Onze alunos de um total de vinte e um não obtiveram níveis inferiores a três. 

Nenhum aluno com plano de acompanhamento pedagógico o cumpriu integralmente. 

A maioria dos alunos da turma revelou muitas dificuldades a Português e Matemática, 

dificuldades que os impediram de atingir muitas das metas estabelecidas e que se foram 

manifestando nas restantes disciplinas impossibilitando por vezes o sucesso. Um aluno 

com necessidades educativas especiais registou uma evolução positiva. 

Um apoio semanal de PLNM revelou-se manifestamente insuficiente para as dificuldades 

linguísticas manifestadas pelo aluno que dele beneficiou dada a crescente complexidade 

dos diversos conteúdos e da língua portuguesa. 

Uma aluna foi proposta para o Quadro de Mérito no segundo e terceiro períodos. 

O comportamento da turma de acordo com a grelha de tipificação de comportamentos foi 

considerado satisfatório, mas os parâmetros saber estar em sala de aula e organização 

foram claramente não satisfatórios. 

Observou-se interdisciplinaridade nas atividades do Projeto de Educação para a Saúde, 

Formação Cívica e Ciências Naturais. No estudo da diversidade dos animais onde o tema 

de trabalhos de avaliação oral sobre os ambientes naturais e animais (aves) em Português 

foram comuns a trabalhos realizados em Ciências Naturais.  

As atividades previstas, do Plano Anual de Atividades, foram realizadas de acordo com a 

sua calendarização. O balanço geral foi positivo, destacando-se a participação/seleção de 

alguns alunos para o corta mato em Educação Física, Festival de Poesia e a adesão de 

encarregados de educação na Semana da Leitura. 

Foi criada a disciplina virtual de Educação Tecnológica na plataforma Moodle. 

A disciplina de conselho de turma existente na plataforma Moodle funcionou apenas como 

repositório de materiais, disponibilizando a todo o conselho de turma as informações e 

documentos necessários. 

5ºE No decorrer do ano letivo foram implementadas diversas estratégias tendentes à resolução 

dos problemas que a turma apresentou, por forma a incentivar e valorizar a participação, 

na sala de aula, dos alunos com mais dificuldades; envio de mensagens para os 

encarregados de educação dos alunos que não realizaram o trabalho de casa ou revelaram 

outros incumprimentos; consolidação dos conteúdos nas aulas de apoio para os alunos 

com mais dificuldades e maior responsabilização e acompanhamento por parte dos 

encarregados de educação no controlo da pontualidade, do comportamento, estudo diário 

e trabalhos de casa. Estas estratégias tiveram impacto positivo no aproveitamento final da 

turma.  

As atividades programadas no plano de trabalho da turma foram realizadas e avaliadas 

merecendo a atribuição de bom. A turma participou também numa visita de estudo ao 

Jardim Zoológico. O envolvimento, participação e comportamento dos alunos foi meritório. 

Ao longo do ano a turma trabalhou na plataforma Moodle na disciplina de História e 

Geografia de Portugal. 

A disciplina de conselho de turma existente na plataforma Moodle funcionou apenas como 

repositório de materiais.  

5ºF O conselho de turma fez um balanço das estratégias implementadas ao longo do ano e 

concluiu que, não obstante os esforços por parte de todo o conselho de turma na aplicação 

e respeito pelas regras de sala de aula e, apesar das inúmeras advertências e registos nas 

cadernetas, de uma maneira geral os alunos tiveram, frequentemente, comportamentos 

inadequados para uma sala de aula, mostraram-se conversadores, distraídos e muito 

irrequietos e tiveram uma participação desordenada. Nas entradas na sala de aula, 

continuaram desorganizados e levavam algum tempo a sentarem-se e a organizarem-se 

para o início das aulas. 

O perfil sócio-económico dos discentes, pautando-se pela ausência de um 

acompanhamento familiar eficaz e os constrangimentos na aceitação e cumprimento 
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sistematizado de regras, levou-os à transposição de comportamentos pouco assertivos 

mas que se enquadram numa turma com a sua tipologia. O comportamento da turma 

considerou-se pouco satisfatório. 

As atividades do Projeto de Educação Sexual previstas pelas disciplinas de Português, 

Ciências Naturais e História e Geografia de Portugal foram cumpridas e concluídas. 

Fazendo o balanço do plano de trabalho da turma, nomeadamente no que diz respeito à 

articulação entre as disciplinas, há a salientar o desenvolvimento das seguintes atividades: 

a articulação entre Português e História e Geografia de Portugal para a elaboração de um 

mural sobre a tolerância, no âmbito do PES; a articulação entre Português e a Unidade para 

a elaboração da árvore dos afetos, de acordo com o PES; articulação entre Português, 

História e Geografia de Portugal e a Unidade para a elaboração de cravos e de um mural 

sobre o "25 de abril"; articulação entre rame Educação Física no desenvolvimento de jogos 

de diferentes deslocamentos, no âmbito do tema "Locomoção dos animais"; a articulação 

entre a Unidade, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia de Portugal e a 

Câmara Municipal de Sesimbra para a elaboração de brinquedos com material de 

desperdício, teatro com os fantoches elaborados, jogos tradicionais em diferentes países, 

jogos de outros tempos no Concelho de Sesimbra, apresentação à turma do seu brinquedo 

preferido, no âmbito da semana "Brincar a Sério". 

A plataforma Moodle permitiu aos docentes do conselho de turma o acesso fácil a toda a 

documentação, facilitando por isso a consulta de dados de forma rápida e organizada. 

6ºA No decorrer do ano letivo foram implementadas diversas estratégias tendentes à resolução 

dos problemas que a turma apresentou, nomeadamente incentivo e valorização da 

participação, na sala de aula, aos alunos com mais dificuldades; envio mensal de mensagem 

para os encarregados de educação dos alunos que não realizavam o trabalho de casa ou 

revelavam outros incumprimentos; consolidação dos conteúdos nas aulas de apoio para 

os alunos com mais dificuldades e maior responsabilização e acompanhamento por parte 

dos encarregados de educação no controlo da assiduidade, pontualidade, do 

comportamento, estudo diário e trabalhos de casa. Estas estratégias tiveram algum 

impacto positivo no aproveitamento final da turma, mas mostraram-se ineficazes no que 

diz respeito ao combate aos problemas de natureza comportamental. Das nove atividades 

programadas no plano de trabalho da turma, apenas uma não se concretizou, por opção 

da professora responsável. Todas as atividades foram avaliadas com bom ou muito bom e 

uma com suficiente. Sempre que foi solicitada a participar em atividades que envolviam 

outras turmas, a participação desta turma ficou aquém das restantes. A turma participou 

também em duas visitas de estudo, uma à Moagem de Sampaio e outra à Tapada e 

Convento de Mafra. Na primeira visita o envolvimento e participação dos alunos ficou 

abaixo do esperado no entanto, na segunda visita o comportamento e participação dos 

alunos foi bastante melhor. Ao longo do ano a turma esteve inscrita na plataforma Moodle 

nas disciplinas de História e Geografia de Portugal e de Educação Tecnológica, onde 

desenvolveu um trabalho abaixo do que era inicialmente espectável. 
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A disciplina de conselho de turma existente na plataforma Moodle funcionou apenas como 

repositório de materiais, uma vez que houve pouca disponibilidade em participar na 

mesma por parte da maioria dos elementos do conselho de turma. Face a este sentimento 

também o diretor de turma não encontrou motivação para dinamizar esta ferramenta. 

6ºB Grupo turma constituído por vinte e cinco alunos dos quais cinco a repetir o mesmo ano 

de escolaridade e sete que integravam o ensino especial. Um destes alunos foi sinalizado 

durante o segundo período.  

O aproveitamento da turma foi considerado pouco satisfatório sendo que dez alunos estão 

a aguardar a realização da segunda fase de provas de equivalência à frequência e/ou a 

segunda fase da realização de provas finais de ciclo. Um aluno ficou retido por excesso de 

faltas.  

O conselho de turma desde cedo, e atendendo às características do grupo, delineou 

estratégias bastante assertivas entre todos para ajudar os vários alunos a ultrapassar as 

suas dificuldades. A turma usufruiu de coadjuvância em Português e Matemática, apoio ao 

estudo em inglês e apoio pela parte da técnica do EPIS que ainda os orientou para a 

realização das provas finais de ciclo. A professora de Matemática e de modo regular 

implementou a realização de um exercício semanal sem aviso prévio para que os alunos se 

sentissem obrigados a estudar os conteúdos de modo sistemático. Esta necessidade surgiu 

porque os mesmos tendiam a não realizar os trabalhos de casa, embora os encarregados 

de educação fossem constantemente informados quer pela professora da disciplina quer 

pela diretora de turma. Dinâmica idêntica se utilizou para Português. Foi sempre feito o 

incentivo e valorização da participação na sala de aula, aos alunos com mais dificuldades. 

Não houve alunos a integrar o Quadro de Mérito. 

O grupo turma participou em várias atividades ao longo do ano com articulação entre 

diferentes disciplinas: Português e Formação Cívica -realização de textos alusivos ao Natal; 

Formação Cívica e atividades promovidas pela biblioteca escolar; Ciências Naturais e PES -

preparação de alimentos; Português e Educação Visual -realização de cartazes; Formação 

Cívica e projeto EPIS, Clube de Yoga e Educação Física. Realizou atividades em que houve 

divulgação à comunidade: audição de natal e no final de ano letivo em Educação Musical; 

exposição de postais, pintura de telas alusivo ao tema Natal; exposição de cartazes: 'Dia da 

paz e da não-violência'- articulação entre EV e PES. Realizaram uma Visita de Estudo ao 

Convento e Tapada de Mafra - articulação entre História e Geografia de Portugal e Ciências 

Naturais e à Moagem de Sampaio – enquadrada nos conteúdos trabalhados em Educação 

Tecnológica. 

Na disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle, foram colocados os vários 

documentos informativos dos alunos, bem como outros documentos relativos ao trabalho 

desenvolvido em algumas disciplinas. 
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6ºC As estratégias implementadas para colmatar as dificuldades e necessidades diagnosticadas 

foram definidas e desenvolvidas de acordo com o perfil da turma. Assim sendo, o conselho 

de turma trabalhou em grupo, num diálogo próximo e constante com a diretora de turma 

que por sua vez articulou com os encarregados de educação. O uso de uma grelha de 

registo diário de ocorrências ajudou a dinamizar e rentabilizar este processo. Todos os 

alunos transitaram de ano (sem nenhum nível inferior a três na disciplina de Português, nas 

provas finais), à exceção de um aluno retido por faltas. Todos os períodos houve alunos 

propostos para Quadro de Mérito. No terceiro período houve sete alunos propostos para 

Quadro de Mérito e dois alunos propostos para Quadro de Valor. Os alunos foram assíduos 

às aulas de apoio pedagógico e houve dois alunos com plano de acompanhamento 

pedagógico. O comportamento foi sempre avaliado com Bom, não houve problemas de 

comportamento a assinalar, à exceção do aluno que ficou retido por faltas. Neste caso, 

todas as estratégias delineadas confrontaram-se com obstáculos decorrentes de uma 

situação sociofamiliar difícil e interesses divergentes. 

Um aluno teve plano de acompanhamento pedagógico, medidas de recuperação e 

integração e medidas disciplinares aplicadas pela Direção e Conselho de Turma. Tudo foi 

feito pelo aluno que contou com o apoio da técnica responsável pelo Projeto EPIS, dentro 

da sala de aula, em algumas disciplinas. O diálogo com a encarregada de educação foi 

constante e o trabalho e esforço desenvolvidos foram reconhecidos pela mesma. 

Os alunos participaram com empenho em todas as atividades realizadas. Houve articulação 

curricular: na comemoração do Dia da Alimentação, entre Português, Ciências Naturais, 

Formação Cívica e o PES; na comemoração do Dia da Paz e Não Violência Escolar entre 

Português, Formação Cívica e PES; no tratamento da temática "Educação Ambiental - 

Planeta Ideal" entre Formação Cívica, Português e Matemática. Na visita de estudo à 

Tapada e Convento e Palácio de Mafra houve interdisciplinaridade entre História e 

Geografia de Portugal e Ciências Naturais. 

Os alunos participaram ativamente e sempre em lugares de destaque em atividades 

propostas para o Plano Anual de Atividades como desportivas, Jogos Matemáticos, Festival 

de Poesia, atividades musicais e atividades da Biblioteca Escolar.  

Os alunos e encarregados de educação participaram ativamente na Semana da Leitura, 

atividade que contou com a parceria da Biblioteca Escolar. Houve partilha de leituras com 

outras turmas, com professores e encarregados de educação. Os alunos decoraram as 

portas de algumas salas de aula com mensagens de incentivo à leitura. No Blogue 

castelodepalavras2 há vários textos da autoria de alunos desta turma. Uma aluna ganhou 

o segundo lugar a nível nacional, no concurso " Um conto que contas", tendo o apoio das 

professoras de Matemática e Português. 

Os alunos trabalharam na plataforma Moodle nas disciplinas de Educação Tecnológica e 

História e Geografia de Portugal. A diretora de turma disponibilizou na plataforma os 

documentos necessários, promovendo as atividades e assuntos de interesse da turma, num 

fórum. 

6ºD A turma obteve no final do ano resultados globais bastante satisfatórios no que ao 

aproveitamento diz respeito, uma vez que apenas se registam três casos de alunos em 

situação de não aprovação. Quanto ao comportamento, e no sentido de otimizar o 

rendimento escolar dos alunos, as estratégias definidas inicialmente foram implementadas, 

tendo sido intensificados e privilegiados os contactos frequentes com os encarregados de 

educação. A este propósito, é de salientar que os alunos revelaram neste período um 

comportamento que obrigou a uma intervenção mais efetiva e enérgica junto da turma. 

Não obstante, a turma obteve a menção de Bom. O aproveitamento foi também 

considerado Bom, uma vez que apenas um aluno ficou não aprovado, além dos dois alunos 

que já se encontravam retidos por excesso de faltas injustificadas. 

Cinco alunos integraram o Quadro de Mérito no terceiro período. 

A turma participou entusiasticamente na visitas de estudo à Moagem de Sampaio e à 

Tapada e Convento e Palácio de Mafra, tendo demonstrado os conhecimentos adquiridos 

sobretudo no âmbito das disciplinas de Educação Tecnológica, História e Geografia de 

Portugal e Ciências Naturais. 

Os alunos revelaram assinalável empenho na generalidade das atividades promovidas ao 

longo do ano, sendo de destacar a Feira da Saúde, o Festival de Poesia, Jogos Matemáticos 

e manifestações de caráter cultural e desportivo de vária ordem, assim como a Festa 

solidária no final do ano letivo. 

Em Formação Cívica, a turma teve oportunidade de trabalhar temas das áreas da saúde e 

da sustentabilidade, entre outras, que permitiram o desenvolvimento de competências 

diversas, a mobilização de saberes e a realização de atividades de caráter interdisciplinar 

que envolveram nomeadamente as disciplinas de Português e Ciências Naturais. 

A diretora de turma disponibilizou toda a documentação referente à turma, de acordo com 

as orientações dadas pela coordenação na disciplina de conselho de turma na plataforma 

Moodle e promovendo, desse modo, o acesso e a participação de todos os membros desse 

conselho, nomeadamente através do Fórum. Esta plataforma foi também utilizada no 

trabalho desenvolvido na disciplina de História e Geografia de Portugal. 
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4.3. 3º CICLO 

4.3.1. Escola: Básica do Castelo 

 

 

 

6ºE O aproveitamento global da turma foi considerado satisfatório, visto que apenas três 

alunos ficaram em situação de não aprovados, representando onze por cento da turma e 

igual percentagem de alunos (três) integraram o Quadro de Mérito. 

Relativamente ao comportamento, este foi considerado satisfatório com destacando-se os 

parâmetros de pontuação mais baixa: "saber estar na aula", "entrada e saída das aulas" e 

"organização", e o item com maior pontuação o da "pontualidade". 

Podemos concluir que as estratégias implementadas foram surtindo os seus efeitos, no 

entanto, foram sempre sentidas dificuldades ao nível do cumprimento de regras, hábitos e 

métodos de trabalho e organização do estudo. 

A turma participou com interesse e empenho nas várias atividades 

planificadas/desenvolvidas nas diferentes disciplinas e nas propostas pelo PES, 

nomeadamente: Dia Mundial da Alimentação; Dia do Não Fumador; Aula de Yoga. 

A turma participou na visitas de estudo à Moagem de Sampaio no âmbito da disciplina de 

Educação Tecnológica e à Tapada e Convento e Palácio de Mafra, no âmbito das disciplinas 

de História e Geografia de Portugal e Ciências Naturais. 

Os alunos trabalharam na plataforma Moodle na disciplina de História e Geografia de 

Portugal. 

Todos os materiais/documentos elaborados relacionados com os alunos/turma foram 

disponibilizados para consulta na disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle. 

7ºA O aproveitamento da turma foi considerado satisfatório. Apesar de apenas não terem 

transitado quatro alunos, em algumas disciplinas, nomeadamente, Inglês e Matemática, os 

alunos apresentaram muitas dificuldades em atingir os objetivos mínimos propostos. Os 

alunos foram pouco empenhados e muito conversadores, o que afetou o aproveitamento 

geral. O comportamento foi considerado satisfatório. 

Fazendo o balanço das estratégias adotadas ao longo do ano letivo, nomeadamente: 

reorganização da planta da sala de aula; exigência na entrada na sala de aula de forma 

calma e ordeira; controlo rigoroso do cumprimento das regras de conduta em sala de aula; 

envio de recados na caderneta escolar a alerta dos 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 houve reincidência no 

incumprimento das regras, considerou-se que as mesmas surtiram um efeito positivo uma 

vez que os parâmetros "Pontualidade", "Relação com os colegas" e "Organização" 

melhoraram ligeiramente. 
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Desenvolveram-se em articulação com diferentes disciplinas as seguintes atividades: entre 

História e Formação Cívica realizaram-se trabalhos de grupo no âmbito do tema "A 

importância da "Mulher" ao longo da História; entre Português, História e tecnologias da 

informação e comunicação trabalhou-se em sala de aula, a importância da figura do 

"cavaleiro" na obra literária de Sofia de Melo Breyner e ao longo da História, enquanto 

prestígio/estatuto social. 

Realizou-se uma visita de estudo no âmbito das disciplinas de Português e História a fim 

de assistirem à peça de teatro "O Cavaleiro", pela companhia "O Sonho" e visitarem a 

exposição Antigo Egipto no Museu de Arqueologia. O balanço foi positivo. 

A turma não usufruiu do Programa do Centro de Aconselhamento e Orientação de Jovens 

(CAOJ) de Setúbal por questões de incompatibilidade de horário entre a turma e o horário 

dos formadores da ação. 

A plataforma Moodle permitiu aos docentes do conselho de turma o acesso fácil a toda a 

documentação, facilitando por isso a consulta de dados de forma rápida e organizada. 

7ºB O conselho de turma fez um balanço das estratégias implementadas ao longo do ano e 

concluiu que sempre que houve uma maior pressão do conselho de turma perante os 

alunos verificou-se uma mudança de atitude dos mesmos e um melhor cumprimento das 

regras. A aplicação das questões de aula na disciplina de Matemática permitiu melhorar a 

concentração dos alunos e que estes realizassem um estudo mais contínuo. Foi também 

muito importante e eficaz para alguns alunos a intervenção e o acompanhamento 

constante dos seus encarregados de educação no seu percurso educativo. A comunicação 

constante entre os professores e/ou diretora de turma com os encarregados de educação 

também foi em algumas situações muito eficaz. 

Foi realizada uma visita de estudo ao Museu Nacional de Arqueologia para visualizar a 

coleção permanente sobre o Egipto e Roma, que obteve uma avaliação com menção de 

Bom e uma ida ao teatro O Sonho para visualizar a dramatização da peça "O Cavaleiro" 

com articulação entre as disciplinas de Português e História. 

Foi visualizada a peça de teatro: "Like? Um clique pode mudar a tua vida.", com articulação 

entre as disciplinas de inglês e Formação Cívica. As disciplinas de Matemática e Formação 

Cívica articularam as atividades desenvolvidas no âmbito da Educação alimentar (cálculo 

do Índice da massa corporal). Foram elaborados slogans ilustrados com imagens, na 

abordagem do tema Prevenção de Comportamentos Aditivos e Dependências, com 

articulação entre as disciplinas de Educação Visual e Formação Cívica. 

Uma aluna foi referenciada para o Quadro de Mérito nos três períodos letivos. 

A utilização da disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle permitiu de uma 

forma mais rápida aceder às informações sobre a turma e disponibilizar os documentos de 

uma forma mais organizada. 

7ºC Do balanço das estratégias implementadas, concluiu-se que alguns alunos nem sempre 

souberam aproveitar todas as propostas do conselho de turma como forma de superação 

das suas dificuldades, por exemplo, a frequência da Sala de Estudo a Matemática ou do 

apoio móvel de ciências físico-químicas. Já a Sala de Estudo a Ciências Naturais, o apoio 

móvel a inglês, as sessões de trabalho extra-aula e a avaliação quinzenal de TPC a 

Português contaram com a participação regular dos alunos e com o seu empenho de forma 

satisfatória. Verificou-se proveitosa a existência de uma planta da sala de aula, desde o 

início do ano letivo assim como o contacto com os encarregados de educação através da 

caderneta, email ou telefone, sempre que se justificou. A colaboração e acompanhamento 

dos mesmos também não ficou aquém. A promoção do trabalho em grupo como forma 

de cultivar as relações interpessoais notou-se satisfatória. Na disciplina de Matemática, a 

realização de questões de aula com alguma frequência, como forma de promover a 

concentração e um estudo mais contínuo, foi positiva.  

Houve momentos de interdisciplinaridade, aquando do estudo da obra "O Cavaleiro da 

Dinamarca". Português articulou com História, na abordagem do conceito de "cavaleiro" e 

seu valor simbólico, com Geografia (dados geográficos da Dinamarca), com Educação 

Visual (ilustração da capa/contracapa) e com TIC (pesquisa de elementos biográficos da 

autora). Na abordagem de diferentes temáticas em Formação Cívica/PES, articulou-se com 

Português (Bullying e Comemoração do Dia Escolar da Paz e da Não Violência; análise dos 

poemas "Lágrima de preta" de António Gedeão, "Amigo" de Alexandre O´Neill e 

"Urgentemente" de Eugénio de Andrade - discriminação social e relações interpessoais; 

reportagem "Portugal, um retrato ambiental" - problemas ambientais; apresentação dos 

trabalhos de grupo sobre "A Água", "Resíduos", "Ar", "Poluição Sonora"); História 

(Diferenças de género ao longo da História – o papel da mulher nas diferentes sociedades) 

e TIC (Pesquisa de anúncios publicitários relativos ao tema "Alimentação, publicidade e 

consumo"; consequências da dependência do jogo e da internet). 

A turma participou em duas atividades que contou com a presença de elementos da 

comunidade escolar, a saber: sessão sobre a "Prevenção do Tabagismo" dirigida pela 

enfermeira Ana Rosa do Centro de Saúde de Sampaio e Projeto "Educação pelos Pares", 

no âmbito do PES, que contou com a parceria do Centro de Aconselhamento e Orientação 

de Jovens de Setúbal e a colaboração, em regime de voluntariado, de dois alunos do 11ºA 

da Escola Secundária de Sampaio. 

Um aluno foi referenciado para o Quadro de Mérito, no terceiro período. Um aluno 

representou a escola no Concurso Nacional de Leitura, em Almada. Três alunas 

conquistaram o 1º lugar por equipas no escalão infantis-feminino no Corta-Mato escolar 

distrital. Uma aluna participou com representatividade no Congresso GISC, pelo Clube de 

Teatro da Escola Básica do Castelo, na apresentação da peça "Com-tato" bem como na XI 

Mostra de Teatro Escolar – Cineteatro Municipal João Mota – na dramatização da 

adaptação da peça "O Rapaz de Bronze". 

Foi planeada e concretizada a visita de estudo ao Museu Nacional de Arqueologia para 

visualizar a coleção permanente sobre o Antigo Egipto e os vestígios romanos em Portugal 
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e a ida ao teatro "O Sonho" para se assistir à dramatização da peça "O Cavaleiro" 

(articulação das disciplinas de Português e História), sendo a avaliação muito boa. Saliente-

se, ainda, a elaboração e exposição, junto à Biblioteca, de cartazes alusivos ao "Dia Mundial 

do Não Fumador" bem como exposição de um cartaz "10 Passos para a Paz" aquando da 

Comemoração do Dia Escolar da Paz e da Não Violência, sendo a avaliação boa. 

A utilização da disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle permitiu de uma 

forma mais rápida aceder às informações sobre a turma, as quais foram disponibilizadas 

em "Sobre Alunos…" e "Articulação Curricular". Permitiu sobretudo, disponibilizar os 

documentos de uma forma mais organizada.  

7ºD O comportamento dos alunos foi considerado satisfatório. Os parâmetros " Relação com 

os colegas" e "Saber estar em sala de aula" foram os que, ao longo do ano, obtiveram uma 

pontuação mais baixa. As estratégias implementadas no decurso do ano letivo, produziram 

ténues efeitos, apesar dos esforço do conselho de turma e do diretor de turma para alterar 

a postura dos alunos. Estes problemas foram objeto de reflexão nas aulas de Formação 

Cívica, tratados através de contactos estabelecidos pelo diretor de turma com 

encarregados de educação e das estratégias concertadas entre os professores.  

Atendendo ao facto de ficar retido um aluno e de apenas trinta e nove porcento dos alunos 

não apresentarem níveis inferiores a três, o conselho de turma considerou o 

aproveitamento global como satisfatório. No entanto, considera que existe uma grande 

disparidade de resultados entre os alunos desta turma. Houve dois alunos propostos para 

Quadro de Mérito e sete alunos com plano de acompanhamento pedagógico dos quais 

apenas um cumpriu totalmente o seu plano. Estes resultados poderiam ter sido muito 

melhores se não fosse o comportamento agitado e pouco adequado de alguns alunos, que 

influenciam de forma negativa o seu próprio aproveitamento e o dos restantes colegas. 

Foram dinamizadas algumas atividades na turma, em interdisciplinaridade, nomeadamente 

a comemoração do dia escolar da paz e da não violência, uma atividade relacionada com 

a violência interpares, uma visita de estudo ao Museu Nacional de Arqueologia e ida ao 

teatro a fim de se assistir à dramatização da peça de teatro "O Cavaleiro" baseada na obra 

"O Cavaleiro da Dinamarca". Esta visita de estudo, prevista do plano anual de atividades, 

permitiu aplicar/dinamizar conteúdos das disciplinas de História e Português, tendo-se 

registado um grande interesse por parte dos alunos. Foi avaliada com muito bom. Foram 

ainda produzidos, pelos alunos, modelos de aparelhos vulcânicos que foram expostos para 

visita, por parte da comunidade escolar, na Escola Básica do Castelo. 

No grupo turma destacaram-se dois alunos pelos resultados obtidos, tendo sido propostos 

para integrar o Quadro de Mérito. 

Durante o ano letivo foi dinamizada a utilização da disciplina de conselho de turma na 

plataforma Moodle, tendo sido disponibilizados variados documentos aos elementos do 

conselho de turma para rápida consulta. 

7ºE O aproveitamento melhorou relativamente ao primeiro e segundo períodos pois as 

estratégias propostas foram bem-sucedidas com a aplicação de minifichas, questões de 

aula e maior comprometimento dos alunos na maioria das disciplinas. 

Das diversas estratégias implementadas com vista à melhoria do comportamento, 

salientam-se uma contínua reformulação da planta de sala de aula, o registo das 

ocorrências diárias, comunicadas semanalmente aos Encarregados de Educação, via email, 

a que se juntaram contactos telefónicos constantes, paralelamente a ações concertadas 

entre os docentes do conselho de turma, numa tentativa de resolução de problemas que 

diariamente ocorriam. 
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 Apesar das tentativas moralizadoras por parte dos docentes, poucas melhorias se 

verificaram, tendo um conjunto de nove alunos piorado o comportamento no final do ano 

letivo.  

As disciplinas de Português e Formação Cívica articularam no desenvolvimento do tema 

discriminação social e relações interpessoais. As disciplinas de inglês e Formação Cívica 

articularam nas atividades da temática do Bullying. Nas disciplinas de Ciências Naturais e 

Formação Cívica a articulação verificou-se na temática da saúde sexual e das infeções 

sexualmente transmissíveis. 

A delegada da turma desempenhou de forma excelente a sua tarefa. Uma aluna integrou 

o Quadro de Mérito nos dois últimos períodos letivos.  

A plataforma Moodle permitiu aos docentes do conselho de turma o acesso fácil à 

documentação da turma, facilitando acima de tudo a consulta de atas. 

Foi também criada a disciplina 7º E naquela plataforma para apoio aos alunos na disciplina 

de Português. Nela figuram planos para a realização de trabalhos, correções de exercícios 

e links importantes. 

8ºA As estratégias implementadas relativamente ao comportamento resultaram de forma 

satisfatória para a maioria dos alunos, mas para outros não, pois nem com recurso a 

mediação com psicóloga escolar e ambos os progenitores se verificou alteração de 

comportamentos. 

Relativamente ao aproveitamento, as estratégias resultaram parcialmente, pois verificou-

se que apenas seis alunos transitaram sem nenhum nível inferior a três; só ocorreu uma 

retenção. 

A turma desenvolveu uma atividade que envolveu a comunidade escolar - ocorreu a Festa 

de Carnaval - solidariedade com a Catarina Santos. 

 Um aluno integrou o Quadro de Mérito e um aluno foi proposto para Quadro de Valor. 

Realizou-se uma visita de estudo ao Museu de Eletricidade e Palácio de Queluz em parceria 

com História, Português e Geografia, avaliada positivamente. 

A utilização da plataforma Moodle foi reduzida por parte do conselho de turma, pois 

durante um período de tempo esteve com materiais inacessíveis por falha da plataforma; 

como meio de divulgação de materiais a ser utilizados em Formação Cívica, resultou 

positivamente. 

8ºB As estratégias propostas pelo conselho de turma, no decorrer do ano letivo, 

nomeadamente a reformulação da planta de sala de aula, o contacto regular com os 

Encarregados de Educação e a frequência dos alunos ao apoio móvel existente nas várias 

disciplinas, permitiram melhorar o comportamento e aproveitamento da turma. De facto, 

o conselho de turma foi unânime em considerar que esta turma se destaca pela positiva 

na postura, atitude e empenho na realização das atividades propostas em sala de aula. 

Relativamente às atividades desenvolvidas/dinamizadas na turma salientam-se: "Dia das 

Ciências"; "Semana da Leitura" – visualização do filme – A rapariga que roubava livros"; 

palestra sobre "Biodiversidade e conservação de espécies"; Projeto da Assembleia 

Municipal de Jovens, contando com a presença de seis alunos; "Festival de Poesia" tendo 

participado 4 alunas; atividade" A ordem Coríntia e a puberdade", no âmbito da disciplina 

de Educação Visual; "Jogos InterTurmas", de futsal; palestra ministrada por dois médicos 

espanhóis do centro de saúde de Sesimbra no sentido de abordar a temática: "Trastornos 

de la conducta alimentaria"; "Festa Solidária para com a aluna Catarina Santos", que contou 

com a participação de alguns alunos da turma. 

Foi realizada uma visita de estudo ao Museu da Eletricidade e ao Palácio Nacional de 

Queluz, no âmbito das disciplinas de Geografia e História, avaliada positivamente. 

Duas alunas foram propostas para o Quadro de Mérito. 

A utilização da plataforma Moodle foi reduzida por parte do conselho de turma, pois 

durante um período de tempo não fui inscrito na plataforma como diretor de turma; como 

meio de divulgação de materiais a ser utilizados em Formação Cívica, resultou 

positivamente. 
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8ºC O aproveitamento e comportamento global da turma foram considerados satisfatórios. 

Dois alunos não transitaram de ano. Destacou-se pela negativa, um aluno que foi suspenso 

das atividades letivas por duas vezes. Contudo também se destacaram pela positiva, dois 

alunos que foram indicados para Quadro de Mérito.  

 Feito o balanço das estratégias implementadas para melhorar o aproveitamento e 

comportamento da turma, constatou-se que as mesmas foram eficazes. Foram elaborados 

planos de acompanhamento pedagógico para todos os alunos que, ao longo do ano, deles 

necessitaram. Para além disso, os professores procuraram responsabilizar os alunos pelas 

suas aprendizagens e tarefas, nomeadamente a realização e apresentação de trabalhos e 

o cumprimento do prazo de entrega dos mesmos. Procurou-se também intensificar os 

trabalhos de casa para sistematização dos conteúdos lecionados. Para os alunos que 

revelaram maiores dificuldades de aprendizagem também foram desenvolvidas estratégias 

diferenciadas. Para colmatar as atitudes de indisciplina que muitas vezes, se verificaram por 

parte de alguns alunos, os professores adotaram algumas estratégias comuns de atuação, 

nomeadamente a exigência no cumprimento das regras de conduta em sala de aula, a 

separação dos alunos mais indisciplinados e/ou mais conversadores, a utilização, com 

maior frequência, da caderneta do aluno, a comunicação imediata das ocorrências à 

diretora de turma e a utilização da grelha de registo de ocorrências referente a 

comportamentos inadequados. Sempre que se verificaram situações preocupantes, que 

prejudicaram o normal funcionamento das aulas, ou de conflito entre os alunos, a diretora 

de turma procurou sempre o apoio das psicólogas da escola e da direção, que se 

mostraram sempre disponíveis e cooperantes na resolução dos problemas. 

Em interdisciplinaridade foram dinamizadas as seguintes atividades: Comemoração do "Dia 

Mundial da Alimentação"; Comemoração do Dia Mundial da Luta contra a SIDA"; 

Comemoração do "Dia Mundial do Não Fumador"; Comemoração do "Dia da Não Violência 

Escolar e da paz", - Consumo de Substâncias Psicoativas. 

 A atividade "Exposição final de ano", prevista no PAA, não se realizou, sendo substituída 

pela festa de solidariedade para com uma aluna da escola. Os alunos realizaram as 

decorações para a referida festa. 

Foi realizada uma visita de estudo ao Palácio Nacional de Queluz e ao Museu da 

Eletricidade no âmbito das disciplinas de História e Geografia. O balanço foi positivo na 

medida em que os alunos revelaram interesse e um comportamento adequado na visita. 

Por lapso foi assinalada no PAA uma visita de estudo à Tapada de Mafra que se destinava 

aos alunos do segundo ciclo 

A disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle foi sendo atualizada, com toda a 

documentação referente a esta turma para ser consultada por todos os docentes. 

8ºD O aproveitamento da turma globalmente foi considerado Muito Bom. Os dois alunos com 

plano de acompanhamento pedagógico empenharam-se na sua recuperação face ao 
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segundo período, transitando assim de ano de escolaridade. As estratégias delineadas 

foram assim consideradas adequadas face às situações diagnosticadas.  

As estratégias desenvolvidas para controlar os comportamentos perturbadores que foram 

surgindo, passou muito pelo contacto frequente com os encarregados de educação. 

Algumas das atividades realizadas em Formação Cívica passaram pela reflexão dos 

comportamentos pouco ajustados que os alunos tinham em sala de aula. Contudo as 

estratégias não surtiram totalmente o efeito desejado, uma vez que os alunos tinham 

dificuldades em acatar as correções que lhes eram feitas, respondendo de forma 

displicente aos docentes, revelando uma falta de assertividade em sala de aula. 

Das atividades realizadas destacam-se duas: "Análise de documentos sobre problemas 

ambientais" e "Debate sobre gestão sustentável dos recursos naturais" realizadas em 

parceria entre as disciplinas de Ciências Naturais e Formação Cívica. 

Quatro elementos da turma estiveram envolvidos em atividades propostas para o PAA, no 

âmbito do departamento de Português (Concurso Nacional de Leitura e Festival de Poesia), 

tendo demonstrado muito interesse e empenho nessa participação. Um elemento da turma 

esteve envolvido na Assembleia Municipal de Jovens revelando muito interesse e um 

grande empenho nesta atividade. Seis alunos da turma envolveram-se na festa solidária, 

manifestando um espírito cooperante e um bom caráter cívico. 

Dois alunos foram indicados para integrar o Quadro de Mérito.  

A turma participou na visita de estudo ao Museu da Eletricidade e ao Palácio de Queluz, 

no âmbito das disciplinas de História e Geografia. A visita foi avaliada positivamente. 

A disciplina de conselho de turma da plataforma Moodle foi utilizada para consulta de 

documentação. Os assuntos inerentes ao conselho de turma foram tratados 

presencialmente entre os diferentes elementos.  

8ºE O aproveitamento global da turma foi satisfatório, uma vez que todos os alunos 

transitaram de ano, apesar de haver alguns alunos com registo de níveis inferiores a três. 

Os planos de acompanhamento foram parcialmente cumpridos.  

O comportamento global da turma foi considerado satisfatório ao longo do ano letivo. As 

relações entre pares foi trabalhada com os alunos no sentido de melhorarem os conflitos 

registados. Os alunos revelaram classificações mais baixas nos parâmetros das entradas e 

saídas da sala de aula, saber estar na sala de aula e relação entre colegas. Sugere-se que 

no próximo ano letivo os alunos continuem a realizar tarefas para a melhoria das relações 

interpessoais nas aulas de Formação Cívica. 

Foram desenvolvidas atividades de interdisciplinaridade entre Formação Cívica e Geografia, 

no âmbito do PES. As atividades planificadas foram cumpridas e o balanço foi positivo.  

No âmbito das disciplinas de Geografia e História realizou-se uma visita de estudo ao 

Museu da Eletricidade e ao Palácio Nacional de Queluz. O balanço foi positivo para os 
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alunos e professores, na medida em que a turma revelou interesse e teve um 

comportamento adequado na visita. 

Ao longo do ano letivo nenhum aluno foi proposto para o Quadro de Mérito. 

A disciplina de Conselho de Turma, na Plataforma do Moodle foi pouco utilizada pela 

maioria dos docentes, tendo-se revelado pouco útil como ferramenta de trabalho.  

Registou-se uma maior utilidade da plataforma no que concerne à utilização da disciplina 

de Coordenação da Direção de Turma, para leitura e consulta de documentação. 

8ºF O aproveitamento da turma foi considerado satisfatório já que sete alunos realizaram todos 

os módulos e apenas uma aluna não acompanhará a turma no próximo ano letivo 

concluindo-se que as estratégias implementadas revelaram-se adequadas, mas ainda 

subsistiram alguns problemas de carácter disciplinar pelo que o comportamento foi pouco 

satisfatório. Foram dinamizadas em interdisciplinaridade as atividades: Dia de La 

Hispanidad; (Artes Visuais e Espanhol); Participação no GISC; (Artes Visuais, Atividades 

Rítmicas e Expressivas, Artes Performativas e Português) ; Participação no Dia Mundial da 

Pessoa com Deficiência; (Artes Visuais,  Atividades Rítmicas e Expressivas, Artes 

Performativas e Português). 

Foram cumpridas 160 horas de Prática Simulada, durante o ano para as quais foram 

contabilizadas todas as visitas de estudo realizadas durante o ano, escolhidas 

criteriosamente de acordo com o tema das artes performativas, muitas vezes oportunidade 

do momento. Os alunos continuaram, após o fim das aulas, a cumprir as horas sobrantes 

de pática simulada (total de 210h). 

O contacto entre os docentes da turma realizou-se nas reuniões convocadas, por correio 

eletrónico e encontros informais em virtude de a plataforma Moodle ter bloqueado 

aquando das reuniões de conselho de turma da Páscoa. 

8ºG O resultado das estratégias implementadas, nomeadamente adaptações aos conteúdos 

planificados assim como aulas práticas para motivar a aprendizagem, surtiram efeito 

positivo no desempenho escolar dos alunos. No entanto, o comportamento a turma 

revelou-se pouco satisfatório, pese embora todos os esforços realizados pelos professores 

na aplicação de estratégias redutoras de conflitos entre alunos, tais como: mudança de 

lugares; apoio diferenciado; comunicação direta ao diretor de turma de faltas disciplinares, 

etc. O diretor de turma sempre que foi possível, entrou em contato com os encarregados 

de educação para que estes pudessem atuar em tempo útil. Esta turma de características 

especiais, tem que ser constantemente reavaliada para definir as melhores medidas e 

estratégias a adotar. 

De salientar que grande parte dos professores do conselho de turma, perante o 

comportamento da turma inconstante e um pouco rebelde, não sentiu este ano letivo, 

garantidas as condições mínimas de segurança para realizar visitas de estudo.  

Foram adicionados todos os documentos na disciplina de conselho de turma na plataforma 

Moodle. 

9ºA Apesar de todas as estratégias implementadas, o aproveitamento da turma foi considerado 

não satisfatório. Dadas as dificuldades diagnosticadas na maior parte dos alunos, desde o 

sétimo ano de escolaridade, a turma revelou este ano dificuldade em conseguir 
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acompanhar os conteúdos mais complexos em algumas disciplinas. Apesar de todo o 

esforço realizado e dos apoios complementares oferecidos pela escola, estes continuaram 

a apresentar fraco aproveitamento nas disciplinas de Português e Matemática. 

O comportamento da turma foi frequentemente inadequado, no entanto, houve uma 

ligeira melhoria ao longo do ano letivo. 

A disciplina de Educação Visual desenvolveu em interdisciplinaridade durante o ano letivo 

atividades realizadas noutras disciplinas, especialmente criação de ilustrações e cartazes, 

com Português e Geografia.  

Os alunos realizaram uma visita de estudo, que incluiu uma visita à exposição "7 Mil 

Milhões de Outros", Museu da Fundação Calouste Gulbenkian e às instalações da Fundação 

Calouste Gulbenkian. Esta visita decorreu conforme o esperado, tendo os alunos 

apresentado um comportamento correto e mostrando interesse em todas as atividades 

desenvolvidas.  

Na disciplina de conselho de turma, na plataforma Moodle, foram colocados todos os 

documentos relevantes. No entanto, a utilização desta ferramenta por parte do conselho 

de turma foi residual, tendo a maior parte dos professores optado por outros meios de 

comunicação, por ventura mais expeditos. 

9ºB  As estratégias implementadas visando a melhoria quer do aproveitamento quer do 

comportamento revelaram-se adequadas, ainda que tenham subsistido alguns problemas 

de carácter disciplinar com quatro alunos da turma. Globalmente o aproveitamento foi 

satisfatório já que todos os alunos foram admitidos às provas finais, contudo, o 

desempenho em Português e Matemática não correspondeu, por fraco empenhamento 

dos alunos. 

Foram dinamizadas em interdisciplinaridade as atividades:  produção de cartazes 

alusivos à "Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos" (Geografia e 

Educação Visual); produção de cartazes para o Concurso Nacional do Cartaz Eco-Código 

(Formação Cívica e Educação Visual). 

A turma produziu em Formação Cívica trabalhos no âmbito do Projeto Eco-Escolas que 

serão divulgados no início do próximo ano letivo. 

A visita de estudo à Exposição "Sete Mil Milhões de Outros" no Museu da Eletricidade, 

Lisboa, e/ou atividade de atelier no Museu da Coleção Berardo, no C.C.B. não se 

concretizou por não haver outra turma com quem se pudessem dividir as despesas de 

transporte que oneravam excessivamente os alunos. 

A diretora de turma, disponibilizou toda a documentação necessária aos professores 

através da disciplina de conselho de turma na plataforma. Não houve no entanto interação 

nomeadamente na utilização dos fóruns. 
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9ºC O aproveitamento global da turma foi considerado bom. Os alunos empenharam-se na sua 

recuperação face ao segundo período: os dez alunos abrangidos por planos de 

acompanhamento pedagógico no final do segundo período reuniram condições para 

serem admitidos às provas finais de Português e Matemática. As estratégias delineadas 

foram assim consideradas adequadas face às situações diagnosticadas.  

As estratégias desenvolvidas para controlar os comportamentos perturbadores que foram 

surgindo, passou muito pelo contacto frequente com os encarregados de educação, pelos 

quais estes ainda mostram bastante respeito e reconhecimento pela sua autoridade e 

algumas tarefas cívicas, aplicadas pela diretora de turma, atribuídas nas áreas críticas onde 

se revelaram os desrespeitos. 

Das atividades realizadas destacam-se duas: "A Aia" (ilustração) - da qual resultou uma 

exposição de trabalhos realizados em parceria entre as disciplinas de Educação Visual e 

Português; "Direitos Humanos" (ilustração) - da qual resultou uma exposição de trabalhos 

realizados em parceria entre as disciplinas de Educação Visual e Geografia. 

Seis elementos da turma estiveram envolvidos em atividades propostas para o PAA, no 

âmbito do departamento de Português (Concurso Nacional de Leitura, Concurso "Herrar?! 

Eu? Nunca!" e Festival de Poesia), tendo demonstrado muito interesse e empenho nessa 

participação. 

Foram indicados para integrar o Quadro de Mérito dois alunos. Um destes alunos foi 

proposto também para integrar o Quadro de Valor, devido à participação no Campeonato 

Regional de Xadrez, onde se sagrou Vice-Campeã em Iniciados. 

A turma participou na visita de estudo ao Museu da Eletricidade, no âmbito das disciplinas 

de físico-química, Geografia e Formação Cívica. A turma visitou a antiga Central Tejo, onde 

foram exploradas as transformações de energia que ocorrem numa central termoelétrica, 

assim como a exposição "7 mil milhões de outros". A visita foi avaliada positivamente. 

A disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle foi sendo atualizada pela diretora 

de turma com a documentação solicitada. Destaca-se pela positiva, o facto de todos os 

documentos relevantes referentes à turma estarem sempre acessíveis a todos os docentes 

do conselho de turma. Relativamente aos fóruns estes nunca foram dinamizados pelos 

docentes, preferindo-se a reunião presencial e/ou a utilização do email. 

9ºD O comportamento e o aproveitamento globais da turma foram considerados satisfatórios.  

As estratégias delineadas, desde o primeiro período, quer nos planos de acompanhamento, 

quer a nível global, foram consideradas adequadas para fazer face às situações 

diagnosticadas, dado que surtiram algum efeito, tendo havido melhorias a nível da 

assiduidade/pontualidade, comportamento e aproveitamento, no entanto ficaram aquém 

das expectativas dos docentes. Alguns alunos não se empenharam de forma significativa 

numa recuperação efetiva, daí que os resultados alcançados não sejam os desejados. 

De entre todas as atividades desenvolvidas, destacam-se as de caráter interdisciplinar que 

tiveram como objetivo a motivação e a consolidação de conteúdos lecionados nas mesmas, 

mas também a promoção de diferentes competências transversais. Salientam-se duas 

dessas atividades que resultaram num produto final bastante apelativo: a ilustração do 

conto "A Galinha" e a Exposição de "Comemoração do Dia Mundial dos Direitos Humanos". 

Os alunos demonstraram interesse e empenho, tendo a globalidade das atividades 

recebido a avaliação de bom. 

A turma participou na visita de estudo à Fundação Calouste Gulbenkian, Arquitetura e 

CAM/ Museu da Eletricidade, no âmbito das disciplinas de História e Educação Visual. 

Globalmente, a visita foi avaliada com muito bom. 

Cinco elementos da turma estiveram envolvidos em atividades propostas para o PAA, no 

âmbito do departamento de Português (Concurso Nacional de Leitura, Concurso "Herrar?! 

Eu? Nunca!" e Festival de Poesia), tendo demonstrado muito interesse e empenho nessa 

participação. 

Neste grupo turma, apesar de não existirem alunos propostos para o quadro de mérito, 

existem três alunos que se destacaram pela sua postura adequada e bom comportamento.  

A disciplina de conselho de turma no Moodle foi sendo atualizada com toda a 

documentação necessária para ser consultada por todos os docentes. O facto de toda a 

documentação referente aos alunos estar acessível digitalmente para todo o conselho de 

turma é o aspeto positivo que se destaca. Por outro lado, essa documentação pode tornar-

se tão volátil que a maioria dos docentes continua a preferir outros meios de comunicação 

em detrimento dos fóruns para a partilha de dúvidas e/ou informações. 

9ºE O aproveitamento da turma foi considerado satisfatório. As estratégias aplicadas 

resultaram numa evolução positiva no aproveitamento apesar de existirem duas disciplinas 

com insucesso superior a trinta por cento (Matemática e inglês). 

Realizado o balanço dos treze planos de acompanhamento pedagógico ficaram não 

aprovados três alunos. Os restantes alunos, cumpriram parcialmente o respetivo plano e 

foram admitidos às provas de final de ciclo. Um aluno foi proposto para o Quadro de 

Mérito.  
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A turma foi considerada como tendo um comportamento globalmente satisfatório, porém 

com piores resultados no saber estar em sala de aula e nas entradas e saídas da mesma. 

Os alunos que beneficiaram de acompanhamento psicológico devem continuar a usufruir 

do mesmo no próximo ano letivo.  

Os alunos participaram ativamente no encontro com a escritora Beatriz Lima, no âmbito da 

semana da leitura da biblioteca escolar assim como na organização da exposição de 

trabalhos de ilustração realizados em interdisciplinaridade entre as disciplinas de 

Português e História.  

Foi realizada uma visita de estudo ao Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste 

Gulbenkian. De acordo com os alunos e professores, esta visita contribuiu para a 

aprendizagem dos conteúdos das disciplinas de Educação Visual e História e, por isso, 

avaliaram a visita com o nível Bom.  

A docente de Matemática recorreu à plataforma para disponibilizar materiais para a turma 

e como estratégia nos planos de acompanhamento pedagógico. 

A utilização da disciplina de conselho de turma, na plataforma Moodle permitiu organizar 

a informação relativa à turma e partilhá-la com os docentes do conselho de turma. 

9ºF As estratégias comuns de atuação por parte do conselho de turma, implementadas no 

decurso do ano letivo, não produziram os efeitos desejados, apesar dos esforço do 

conselho de turma e do diretor de turma para alterar a postura dos alunos. Estes problemas 

foram trabalhados/refletidos nas aulas de Formação Cívica, através de contactos 

estabelecidos pelo diretor de turma com encarregados de educação e das estratégias 

concertadas entre os professores, definidas ao longo do ano. Contudo, nesta turma há a 

destacar positivamente uma aluna proposta para o Quadro de Valor.  

 Atendendo a que todos os alunos foram admitidos às provas finais, o conselho de turma 

considerou o aproveitamento global como satisfatório. No entanto, considera que existe 

uma grande disparidade de resultados entre os alunos desta turma. Há três alunos 

propostos para Quadro de Mérito e oito alunos com planos de acompanhamento 

pedagógico e que apenas os cumpriram parcialmente. Estes resultados poderiam ter sido 

muito melhores se não fosse o comportamento agitado e pouco adequado de alguns 

alunos, que influenciaram de forma negativa o seu próprio aproveitamento e o dos 

restantes colegas.  

Estiveram envolvidos no projeto "Assembleia Municipal de Jovens" cinco alunos da turma. 

Um deles foi eleito líder de bancada. 

Os alunos participaram numa visita de estudo ao Centro de Arte Moderna da Fundação 

Calouste Gulbenkian. Os alunos e os professores avaliaram a atividade com a classificação 

de Bom, tendo contribuído para a aprendizagem dos conteúdos das disciplinas de 

Educação Visual e História. 

A plataforma Moodle revelou-se de grande utilidade, pois permitiu partilhar informação 

referente à turma entre os docentes. Não foi possível uma utilização mais frequente desta 

plataforma e explorar mais funcionalidades que a mesma proporciona visto que o tempo 

atribuído à direção de turma é manifestamente insuficiente para permitir a sua utilização 

com maior frequência. Salienta-se, contudo, que o balanço final da sua utilização é positivo. 

9ºG O comportamento da turma foi considerado pouco satisfatório, especialmente no que se 

refere a "saber estar em aula" e "organização". A turma apresentou grandes dificuldades 

no respeito pelas regras, atitudes perturbadoras, falta de empenho, de interesse e de 

atenção, ao longo de todo o ano letivo. Um grande número de alunos da turma manteve 

de forma persistente e continuada atitudes instáveis, perturbadoras, desobedientes e 

desafiadoras.  

No sentido de minorar os problemas relativos ao cumprimento de regras, o conselho de 

turma definiu estratégias comuns de atuação, desde o início do ano e que foi reformulando 

ao longo do mesmo. Muitos encarregados de educação mostraram-se pouco presentes e 

interventivos, tendo-se verificado mudança efetiva de comportamento apenas em 

situações pontuais. 
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4.4. ENSINO SECUNDÁRIO 

4.4.1. Escola: Secundária de Sampaio 

 

Relativamente ao aproveitamento e tendo em consideração os resultados obtidos no final 

do primeiro período, foram elaborados planos de acompanhamento pedagógico e no final 

do segundo período procedeu-se à reformulação de alguns deles. Na generalidade os 

alunos não cumpriram o seu plano, não materializaram as ações da sua responsabilidade, 

assinaladas nos respetivos planos. Revelaram despreocupação na sua recuperação e falta 

de empenho e compromisso face às medidas pedagógicas definidas.  

No final do segundo período procedeu-se à sinalização de dois alunos da turma para 

integração no Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF). 

Apesar do descrito, o aproveitamento global da turma, no final do terceiro período, foi 

considerado satisfatório. Estes resultados mostraram uma evolução positiva no terceiro 

período, consequência da mudança de postura dos alunos. Alguns reconheceram a 

importância do esforço individual e manifestaram maior investimento na sua recuperação.  

Foram dinamizadas na turma três atividades em interdisciplinaridade: exposição 

"Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos", no âmbito das disciplinas de 

Geografia e Educação Visual. O balanço da atividade foi considerado bastante satisfatório 

atendendo aos trabalhos apresentados; "Comemoração do Dia Mundial do Ambiente", no 

âmbito das disciplinas de Geografia e Educação Visual. Os alunos realizaram com empenho 

trabalhos alusivos ao tema com ilustrações do conto "A galinha" de Virgílio Ferreira, no 

âmbito das disciplinas de Educação Visual e Português. As ilustrações traduziram-se em 

peças de cerâmica realizadas a pares, tendo a maioria dos alunos aderido com grande 

empenho.  

No âmbito da disciplina de História realizou-se a visita de estudo ao "Museu das 

Comunicações – Casa do Futuro". No cômputo geral a visita teve uma apreciação global 

de bom. 

A disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle foi dinamizada e atualizada, ao 

longo do ano letivo, tendo em consideração as orientações recebidas. Foram colocados à 

disposição dos professores todos os documentos necessários ao funcionamento do 

conselho de turma. A dinamização dos fóruns não se concretizou uma vez que os 

professores valorizaram o contacto direto para tratar os assuntos relativos à turma. O 

correio eletrónico foi outro meio de comunicação escolhido para a comunicação entre 

pares. 

9ºH Com vista à melhoria da aprendizagem dos alunos e ao controlo do comportamento, foi 

decidido que os professores teriam um colega coadjuvante. 

Os professores geriram a problemática comportamental, do dia a dia, contando com a 

colaboração do diretor de turma e dos elementos da Direção, na resolução imediata de 

problemas disciplinares. 

Com o objetivo de combater o insucesso escolar, os elementos do conselho de turma, com 

a concordância da Direção, decidiram que os alunos, que não obtiveram aproveitamento 

nos módulos das diversas disciplinas, tivessem a oportunidade de recuperar esse atraso 

nas semanas que antecederam as interrupções letivas e no final do ano letivo. 

A disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle foi pouca utilizada devido às 

características da turma e ao facto do diretor de turma se encontrar presente em quase 

todas as aulas das diversas disciplinas, pelo que a informação corria rapidamente por todo 

o conselho de turma e Direção. 

9ºPIEF A maioria dos alunos em medida PIEF carateriza-se por ter uma atitude desafiadora face à 

autoridade, especialmente a do professor. Estes jovens raramente aceitam as indicações 

que lhes são dadas e apresentam grande resistência em corresponder ao que lhes é 

solicitado. Foi fundamental que nas primeiras aulas se criasse empatia com os alunos, de 

forma a conquistá-los e ganhar a sua confiança. Depois, à medida que o tempo foi 

passando, sempre foram dados reforços positivos pelas competências adquiridas, de 

forma a transmitir-lhes segurança e afeto.  

Jamais se conseguirá o que quer que seja pela força. Essa prática apenas origina revolta e 

esta por sua vez… violência e agressividade.  

Utilizando metodologias mais apelativas, programas mais flexíveis e docentes mais 

tolerantes o balanço será inequivocamente positivo. 

Muitos dos alunos não cumprem regras e são incapazes de estar atentos, distraindo-se 

facilmente. O papel do professor, além de lhes incutir regras de convivência… é ouvi-los 

sem agressividade, sem exigir, explicando pacientemente como devem agir para conseguir 

os seus objetivos. É claro que não podemos ser sonhadores, não vamos consegui-lo à 

primeira, nem à segunda…mas não devemos desistir… 

A equipa considera que o balanço é bastante positivo, uma vez que dos dezanove alunos 

que integraram a turma ao longo do ano (doze eram de continuidade), dez foram 

Certificados, dois anularam a matrícula e os restantes continuarão a frequentar a medida 

PIEF no próximo ano letivo. 

10ºA As estratégias transversais do conselho de turma preconizadas para a turma incidiram em 

diferentes vertentes: (a) controlo de situações comportamentais perturbadoras das 

aprendizagens; (b) apoio extra-aula prestado aos alunos no âmbito das disciplinas que 
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registavam maior taxa de insucesso - Português, Física e Química A e Matemática A; (c) 

reorientação do percurso escolar de alguns alunos.  

No terceiro período, o aproveitamento global da turma foi qualificado de bastante 

satisfatório - dos vinte e sete alunos que compunham a turma, vinte alunos transitam de 

ano e progridem a todas as disciplinas do plano de estudos; destes vinte alunos, apenas 

dois registam uma ou duas classificações inferiores a dez. Os sete alunos que não transitam 

de ano configuram casos de alunos que vão optar por outro percurso escolar.  

A análise do relatório estatístico da avaliação do terceiro período permite constatar que 

não se registam situações de elevado insucesso ou de grande disparidade de resultados 

entre as disciplinas.  

O comportamento global da turma situa-se no nível satisfatório No entanto, à semelhança 

do primeiro e segundo períodos, no parâmetro "saber estar na aula" a média permanece 

ainda negativa.  

As estratégias implementadas pelo Conselho de Turma durante o ano letivo permitiram o 

controlo de algumas situações comportamentais mais problemáticas. Contudo, a mudança 

de atitudes e comportamentos ficou aquém do desejável, refletindo-se no aproveitamento 

de alguns alunos que não potenciaram as suas capacidades. Os contactos com os 

encarregados de educação permitiram encaminhar alunos para outras vias de 

prosseguimento de estudos.  

A turma desenvolveu com qualidade as atividades inerentes ao Projeto de Educação Sexual 

da Turma. 

A turma participou nas atividades do Dia das Ciências Naturais, qualificando-se o seu 

envolvimento de Muito Bom.  

Destacou-se um aluno na turma, que foi proposto para o Quadro de Mérito.  

A utilização da disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle permitiu organizar 

a informação relativamente à turma e partilhá-la com os docentes do conselho de turma. 

10ºB O comportamento global da turma apresenta, desde o início do ano, uma classificação de 

bom, sendo o aspeto mais positivo, a "relação com os colegas" e o menos favorável, o 

"saber estar na aula". 

Dos vinte e oito alunos da turma transitaram para o ano seguinte vinte e três alunos dos 

quais vinte e um obtiveram classificações positivas a todas as disciplinas. Cinco alunos não 

transitaram. O empenho dos alunos ao logo do ano esteve relacionado com o seu grau de 

maturidade, mas evoluiu no terceiro período de modo a responsabilizarem-se 

efetivamente por melhores resultados escolares. A turma, constituída por vinte e oito 

alunos, dificultou um trabalho, dentro do possível, mais individualizado, para além dos 

alunos apresentarem dificuldades de gerirem adequadamente o seu comportamento 

individual no grupo turma. Considera-se no entanto, que o aproveitamento global da 

turma foi razoável e que as estratégias implementadas foram adequadas e com um balanço 



 
142 

 

final positivo apesar de não ter sido possível explorar todo o potencial dos alunos, 

especialmente devido ao seu elevado número na turma. Foram implementadas as 

seguintes estratégias: incentivo à frequência da sala de estudo e do apoio disponibilizado 

pelos professores das várias disciplinas especialmente nas que registaram maior taxa de 

insucesso ao longo do ano, Português, Física e Química A e Matemática A; incentivo ao 

trabalho autónomo e mais frequente; incentivo ao trabalho de casa com envio de fichas 

diversas com resolução; reforço do trabalho em sala de aula recorrendo a fichas de trabalho 

e questões de aula; articulação da informação entre professores da turma e diretora de 

turma; solicitação da cooperação dos encarregados de educação pela diretora de turma.  

Cinco alunos não transitaram. Estas situações foram devidamente ponderadas, quanto às 

suas consequências ao nível da transição de ano de escolaridade, tendo o conselho de 

turma decidido pela manutenção das diversas propostas de classificação. A análise destes 

casos revelou ainda que as classificações negativas incidiram sobre as disciplinas 

específicas, o que levou a que o conselho de turma tenha sugerido uma reformulação de 

opções académicas no caminho educativo destes alunos. 

Foram propostos três alunos para o Quadro de Mérito. Um aluno foi também proposto 

para o Quadro de Valor, por ter obtido o primeiro lugar na Final Nacional de Xadrez do 

Desporto Escolar. 

Cumpriu-se com sucesso a atividade desenvolvida pela turma e proposta no PAA : visita 

de estudo ao Museu Nacional de História Natural e ao Museu da Ciência. Esta atividade 

decorreu de acordo com as expectativas pedagógicas que nortearam a sua proposta  

Os alunos da turma também participaram numa palestra proferida pelo Professor Fernando 

Reboredo da F.C.T./U.N.L. subordinada ao tema "A floresta, fonte alternativa de energia" e 

no âmbito da dinamização do Dia das Ciências". 

Cumpriu-se com sucesso o projeto de Educação Sexual da Turma, todas as atividades 

foram realizadas, sendo o seu balanço positivo. 

O Plano de Trabalho de Turma e todas as atas que resultaram das reuniões do conselho de 

turma, foram colocados na respetiva disciplina de conselho de turma na plataforma 

Moodle. 

10ºC A turma é heterogénea mas com bons resultados o que se pode verificar por ter cinco 

alunos que não transitaram e quatro alunos propostos para quadro de mérito. O 

comportamento foi considerado Bom ao longo de todo o ano letivo. 

De um modo geral, todos os professores consideram que os alunos são pouco 

interventivos/participativos em sala de aula. Quanto às estratégias implementadas ao 

longo do ano, os professores concluíram que, nem todas foram concretizadas na sua 

totalidade, com sucesso. A frequência da sala de estudo e apoio móvel, nas disciplinas de 

Português e Matemática ficou aquém do desejado. Os alunos devem tornar-se mais 

autónomos, utilizando com mais regularidade os recursos mencionados anteriormente, 

bem como outros, que os professores de cada disciplina disponibilizam nas diversas 
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plataformas online (Moodle e outras). Mas pode concluir-se que as estratégias 

implementadas ao nível do aproveitamento e comportamento foram bem sucedidas.  

Um grande grupo da turma participou voluntariamente e de forma bastante positiva em 

todas as atividades desportivas fomentadas pela escola e previstas no PAA. Todos os 

alunos da turma participaram na visita de estudo ao Museu Nacional de História Natural e 

Ciência. 

A utilização da disciplina de conselho de turma, na plataforma Moodle permitiu organizar 

a informação relativa à turma e partilhá-la com os docentes do conselho de turma. 

10ºD O comportamento da turma foi considerado pouco satisfatório, salientando-se como 

parâmetros mais negativos a "Pontualidade" e o "Saber estar na aula". Perante a 

persistência dos resultados pouco satisfatórios registados ao longo dos três períodos, os 

docentes do conselho de turma consideraram que as estratégias implementadas não 

surtiram o efeito desejado, uma vez que os alunos continuaram a adotar um atitude 

desajustada ao contexto de sala de aula, nomeadamente no que concerne ao 

comportamento e à falta de empenho e de hábitos de estudo. Nem a atitude firme e 

rigorosa, por parte dos professores, na aplicação das regras em sala de aula nem a 

colaboração de alguns encarregados de educação na responsabilização dos seus 

educandos, permitiram verificar melhorias a nível do comportamento e do aproveitamento 

da turma. Na realidade, os docentes consideraram que o comportamento piorou 

comparativamente com o primeiro e segundo períodos. Tal situação resultou, 

essencialmente, do clima de desmotivação geral, da falta de trabalho individual por parte 

dos alunos, dos problemas de pontualidade e assiduidade registados neste último período 

e do facto de um número razoável de alunos ter manifestado a intenção de mudar de área 

de estudos. 

Foram realizadas as seguintes visitas de estudo: visita ao Campo Cereja Aventura 

dinamizada pela disciplina de Educação Física; visita ao Museu de História Natural 

dinamizada pelas disciplinas de Biologia e Geologia e Física e Química A e visita a Sevilha 

dinamizada pela disciplina de Espanhol. As visitas referidas foram avaliadas de muito bom 

pelas docentes dinamizadoras. 

No que concerne ao projeto de Educação Sexual, no fim do segundo período foram 

realizadas apenas quatro das seis sessões previstas pelo projeto de educação pelos pares 

dinamizado pelo CAOJ, dado que num dos dias agendados houve greve e as duas outras 

datas não foram possíveis de agendar devido à incompatibilidade de horário da turma. 

Simultaneamente foram desenvolvidos os conteúdos inicialmente definidos no projeto 

pelas disciplinas intervenientes (Português, Filosofia e Biologia e Geologia)  

Uma aluna reuniu as condições necessárias para entrar no Quadro de Mérito. 

A disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle não foi dinamizada. 
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10ºE O aproveitamento foi globalmente classificado como bom, destacando-se um número 

elevado de alunos sem negativas (dezassete) e mais dois alunos propostos para o quadro 

de mérito no terceiro período. Os resultados poderiam ter sido melhores, se não fosse 

alguma resistência ao trabalho, por parte de alguns alunos, que persistiu ao longo do ano. 

O comportamento global da turma foi satisfatório, mas há que continuar a trabalhar e a 

melhorar futuramente o saber estar na sala de aula. Contudo, este aspeto assim como o 

das entradas e saídas da sala, registaram algumas melhorias, que podem estar relacionadas 

com a implementação de uma planta de sala comum às várias disciplinas e com uma 

distribuição de lugares criteriosamente escolhidos. 

 A turma participou na atividade "Venha conhecer a lota de Sesimbra". Esta atividade foi 

positiva para os alunos. No entanto, a professora de Geografia considerou que poder-se-

ia ter tirado um partido maior da visita se a organização, por parte das entidades que 

oferecem a atividade, estivesse mais bem organizada. Como se trata de uma oferta de 

atividade recente é previsível que a qualidade vá aumentando com a experiência.  

Destaca-se a realização de uma atividade de abordagem da diferenciação segundo o 

género, desenvolvida no âmbito do PES na disciplina de Economia A, segundo dados dos 

"censos de 2011", a nível nacional, por região e por setor de atividade, em relação ao salário 

médio e no concelho/freguesia, em termos demográficos. Os alunos produziram reflexões, 

em trabalho de pares, que traduziram a sua compreensão da temática apresentada, sobre 

as diferenças ainda existentes.  

Relativamente à visita de estudo efetuada às empresas Coca-Cola /Refrige e Lima Fortuna, 

na Quinta do Anjo, dinamizada pela diretora de turma e pelo professor de Economia A, 

tanto os alunos como os professores classificaram a visita com a notação global de muito 

bom. Os alunos classificaram com muito bom os itens relacionados com a informação 

fornecida pelo guião da visita, com o apoio dos professores e com o comportamento dos 

alunos. Classificaram ainda com bom os itens relacionados com a diversidade da atividade 

e com o conhecimento para a disciplina. Os dois professores consideraram a visita como 

muito importante para os alunos da área de economia e como tendo cumprido todos os 

objetivos que levaram à sua realização.  

Um aluno esteve envolvido nas atividades do Clube de Teatro da Escola. Outro aluno 

participou, no lugar de um colega que se lesionou, na atividade, "três x três" de basquete 

tendo a equipa sido apurada para a fase final.  

 Na disciplina do conselho de turma na plataforma Moodle, ao longo do ano foram 

disponibilizadas as atas de todos os conselhos de turma realizados e a grelha do Projeto 

de Educação Sexual da turma atualizada.  

10ºF A turma revelou um comportamento pouco satisfatório, sendo que o parâmetro, "saber 

estar em sala de aula", é não satisfatório, tendo piorado no terceiro período. Daí que, apesar 

das estratégias implementadas, o aproveitamento ainda foi pouco satisfatório tendo 

havido muitos alunos a passar com duas negativas. Reprovaram no entanto, somente dois 

alunos. 

A turma realizou somente uma visita de estudo a Évora.  

Um aluno participou com o grupo de Teatro na peça "O menino e a burra" apresentada na 

XI Mostra de Teatro Escolar no Cineteatro João Mota, em Sesimbra. Quatro alunos 

participaram no concurso "Herrar!? Eu? Nunca!". Dois alunos participaram no Corta-Mato 

concelhio. 

Apenas uma aluna da turma foi proposta para Quadro de Mérito no segundo e terceiro 

períodos. 

A disciplina de concelho de turma na plataforma Moodle foi utilizada para publicação de 

documentação relativa à turma. 

10ºG O aproveitamento global da turma foi considerado pelo Conselho de Turma como 

Satisfatório. Dos trinta alunos que constituíram a turma dezasseis não obtiveram 

classificações inferiores a 10, doze alunos transitaram com uma ou duas classificações 

inferiores a 10, e dois alunos não transitaram. As estratégias implementadas (realização de 
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mais momento formais de avaliação, realização de fichas de trabalho, apresentações orais) 

surtiram efeito na maioria das disciplinas. Apenas MACS obteve uma percentagem de 

insucesso mais elevada.  

O comportamento foi considerado satisfatório e os parâmetros menos valorizados foram 

"Saber estar na sala de aula" e "Entradas e saídas das aulas". As medidas tomadas ao longo 

do ano letivo para melhorar o comportamento (alterações na planta da sala de aula, 

aplicação rigorosa do Regulamento Interno) surtiram o efeito pretendido. 

Foram realizadas visitas de estudo a Évora, no âmbito da disciplina de História, na qual 

participaram todos os alunos, e a Espanha, no âmbito da disciplina de Espanhol, em que 

participaram dois alunos da turma. 

Não estava inicialmente contemplada no PAA da turma a palestra "Os amigos da 

axiomática nas letras de Sérgio Godinho e a palestra subordinada ao tema "Constituição e 

Estado de Direito", no âmbito do projeto «Promover a Cidadania entre os Jovens», 

dinamizado pela Assembleia Municipal de Sesimbra. Ambas foram avaliadas de forma 

bastante satisfatória pelos docentes envolvidos. 

Três alunas reuniram as condições para integrar o Quadro de Mérito. 

Alguns alunos da turma participaram em atividades no âmbito do desporto escolar, 

nomeadamente corta-mato e modalidades coletivas, e num concurso de ortografia 

("Herrar? Eu? Nunca!") no âmbito da disciplina de Português. Neste concurso, um aluno 

obteve o 3º lugar, e uma aluna ficou em 5º lugar. 

O Diretor de Turma colocou na disciplina da turma na plataforma Moodle todos os 

documentos relevantes produzidos nos conselhos de turma. Apesar de estarem inscritos, 

os docentes não acederam com frequência a esta disciplina.  

10ºH As estratégias implementadas para contrariar os resultados negativos (frequência da sala 

de estudo, reforço do trabalho em sala de aula, cooperação dos encarregados de 

educação), tiveram um efeito positivo e o aproveitamento da turma foi considerado 

satisfatório. 

O contacto permanente com os encarregados de educação e a postura rigorosa dos 

professores em sala de aula, permitiram controlar as atitudes desajustadas evidenciadas 

por alguns alunos desta turma e permitiu que o comportamento fosse considerado 

satisfatório.  

As visitas de estudo propostas em conselho de turma (Museu de Arte Contemporânea e 

Museu de Eletricidade; Sevilha; Convento da Arrábida e Ruínas de Troia; Jardim Zoológico) 

foram concretizadas e o balanço foi bastante positivo tendo em conta a participação e o 

empenho dos alunos (devem continuar a realizar-se de forma a motivar, estimular, 

enriquecer e dar sentido às aprendizagens em aula).  

Relativamente à participação da turma em atividades previstas no Plano Anual de 

Atividades, diversos alunos realizam atividades propostas pelo departamento de Educação 
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Física, designadamente, Corta mato, Megas, Torneios de Basquetebol, Voleibol, Andebol e 

Futebol. Alguns alunos, ainda participaram ativamente na realização de cartazes para uma 

atividade do grupo de Espanhol (Sevilhanas). 

O diretor de turma colocou sempre à disposição dos restantes membros do conselho de 

turma toda a informação essencial (PTT, Projeto de Educação Sexual, pautas, atas, PEIs dos 

alunos), na disciplina de direção de turma na plataforma Moodle. 

11ºA O aproveitamento e comportamento global da turma foi considerado muito bom. As 

estratégias definidas e implementadas desde o primeiro período, insistindo na participação 

ativa e no envolvimento dos alunos nas atividades desenvolvidas em sala de aula, assim 

como no trabalho que os mesmos deveriam efetuar fora dos tempos letivos, de forma a 

colmatar as suas dificuldades, mostraram-se frutíferas. Nas aulas de reforço, mais do que 

estarem presentes, alguns alunos realizaram o trabalho solicitado, rentabilizando este 

recurso. 

Cinco alunos participaram na atividade extracurricular Masterclasses Internacionais em 

Física de Partículas - "Ser Cientista por um dia…com as mãos nas partículas!" – que decorreu 

no Instituto Superior Técnico, tendo sido acompanhados pelo professor de física e química. 

Visitaram as indústrias fabris (Alcobaça/ Marinha Grande) e a Expo FCT 2015, no âmbito da 

disciplina de Física e Química A e Roteiro Queirosiano, no âmbito da disciplina de 

Português. As atividades foram realizadas com sucesso, com bastante empenho e 

envolvimento por parte dos alunos. Os objetivos foram alcançados. 

Os alunos participaram no "Dia das Ciências Físicas e Naturais" e na "Palestra sobre 

Comunicações" de forma muito envolvente e ativa. 

Cinco alunos frequentaram uma formação dinamizada pelo CAOJ no âmbito de educação 

sexual com vista a darem formação aos seus pares. Estas atividades foram desenvolvidas 

com sucesso por parte deste grupo de alunos, tendo os mesmos intervindo em turmas de 

7º ano.  

Cinco alunos participaram no projeto Comenius.  

Oito alunos reuniram as condições para integrar o Quadro de Mérito. Para além destes, 

quatro alunos obtiveram médias superiores a quinze vírgula cinco valores. 

A disciplina de conselho de turma no Moodle foi sempre atualizada com dados referentes 

à turma em questão, dados estes emanados das reuniões realizadas e documentação 

atualizada/reformulada. Porém, considero que este recurso não foi muito utilizado pelos 

professores do conselho de turma. De qualquer forma, trata-se de um recurso que oferece 

mais-valias face à disponibilidade do mesmo. 

11ºB O balanço das decisões tomadas pelo Conselho de turma é positivo porque só uma aluna 

não transitou (anulações de matrículas) e três estão dependentes dos resultados dos 
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exames nacionais. Verificou-se ainda no terceiro período que não havia disciplinas com 

trinta por cento de classificações inferiores a dez valores. Deste modo, considera-se que as 

estratégias implementadas foram cumpridas e eficazes tanto a nível do comportamento 

como do aproveitamento.  

As atividades propostas no PAA, incluindo as visitas de estudo (indústrias fabris de 

Alcobaça/Marinha Grande; Expo FCT e "Roteiro Queirosiano"), foram cumpridas com uma 

avaliação global de muito bom, sendo que os professores do conselho de turma 

destacaram a responsabilidade demonstrada pelos alunos em todas as tarefas 

desenvolvidas. É de destacar a dedicação da maioria dos alunos da turma, seja no 

cumprimento das atividades do PAA, no comportamento adequado nas visitas de estudo 

realizadas, assim como a frequência constante dos apoios/sala de estudo, sem nunca 

descurar o horário das aulas. 

Duas alunas integraram sucessivamente nos três períodos letivos o Quadro de Mérito.  

Foram colocados na plataforma Moodle, na disciplina, todos os documentos relativos à 

direção de turma após cada conselho de turma, permitindo a cada um dos seus elementos 

a sua consulta.  

11ºC Globalmente, o aproveitamento foi considerado satisfatório. Apenas uma disciplina 

ultrapassou os trinta por cento de insucesso (física e química A) mas verificou-se uma 

melhoria dos resultados relativamente ao segundo período. As estratégias definidas em 

conselho de turma foram aplicadas mas não se verificou uma mudança significativa na 

postura dos alunos, pelo que estas foram avaliadas satisfatoriamente.  

O comportamento foi considerado satisfatório. Os alunos continuaram a revelar problemas 

de pontualidade e saber estar na sala de aula e a revelar comportamentos menos 

adequados, tendo em conta a sua faixa etária. No entanto, verificou-se uma ligeira melhoria 

em relação ao segundo período, pelo que se considera que as estratégias globais definidas 

e aplicadas tiveram sucesso. 

No âmbito da disciplina de física e química A, realizou-se a visita ao dia aberto da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Esta atividade obteve a avaliação 

de muito bom. Na disciplina de Português, realizou-se a visita de estudo a Sintra (roteiro 

Queirosiano), obtendo também esta atividade a menção de muito bom. 

Durante o ano letivo foram realizadas todas as visitas de estudo previstas para esta turma. 

Participaram também na atividade saída de campo (prevista mas que não consta do PAA) 

da disciplina de Biologia e Geologia, e nas atividades desportivas no final de cada período 

(prevista no PAA). Foram avaliadas com muito bom a totalidade das atividades realizadas 

este ano letivo. 

A utilização da disciplina de conselho de turma, na plataforma Moodle permitiu organizar 

a informação relativa à turma e partilhá-la com os docentes do conselho de turma. 
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11ºD O aproveitamento e o comportamento global da turma foi considerado Bom. 

Fazendo um balanço das estratégias implementadas e do trabalho realizado ao longo do 

ano, o Conselho de Turma evidenciou como aspetos positivos a relação entre colegas, o 

controlo da assiduidade e da pontualidade e a monitorização dos hábitos de trabalho. A 

este nível a maioria dos discentes evidenciou relativamente às atividades desenvolvidas em 

sala de aula, empenho e uma devida consolidação em termos das tarefas de casa e dos 

hábitos de estudo.  

No que diz respeito às atividades e visitas de estudo realizadas no decorrer deste ano letivo 

(Percurso Queirosiano - Sintra na disciplina de Português e visita ao Porto de Lisboa e 

percurso pela Lisboa Antiga na disciplina de Geografia), o conselho de turma considerou a 

avaliação muito boa ao nível da aquisição de conhecimentos e das atitudes de civismo. 

Foram referenciados três alunos para o Quadro de Mérito. 

A utilização da disciplina de direção de turma na plataforma Moodle serviu para a 

colocação de todos os documentos que foram elaborados ao longo do ano letivo. A 

diretora de turma colocou sempre à disposição dos restantes membros do conselho de 

turma toda a informação essencial (atas, pautas, grelhas do comportamento, PTT, PES e 

outros). Há ainda que referenciar que esta disciplina foi de grande utilidade para a partilha 

de documentos e dados entre as diferentes diretoras de turma que, por motivo de doença 

da diretora de turma titular, ocuparam o referido cargo. 

11ºE Relativamente ao aproveitamento e comportamento da turma salienta-se que transitaram 

para o décimo segundo ano doze alunos; a transição de três alunos encontra-se 

dependente do resultado de exames; não transitaram quatro alunos, para o décimo 

segundo ano em virtude de ter anulado a matrícula e/ou terem reprovado por faltas; 

nenhum aluno da turma reuniu condições para ser proposto para o Quadro de Mérito.  

O comportamento da turma foi globalmente avaliado como satisfatório, sendo que o 

parâmetro com uma avaliação superior foi a "relação entre os colegas" e os parâmetros 

que dizem respeito à "pontualidade", ao "saber estar em aula" e à "organização" 

globalmente considerados os menos satisfatórios. De forma a melhorar estes 

comportamentos a diretora de turma alterou inúmeras vezes a planta da sala de aulas, pois 

a relação entre os vários elementos da turma era muito boa, o que potenciava a 

conversação interpares. Outra estratégia implementada foi o maior rigor no cumprimento 

do PAI, nomeadamente no que diz respeito à pontualidade, considerado um dos pontos 

fracos da turma. 

Um aluno foi avaliado ao abrigo do Decreto-Lei nº3/2008. Considerou-se que as medidas 

e apoios propostos no programa educativo individual foram mobilizados e considerados 

adequados. No próximo ano letivo, o aluno estará já fora da escolaridade obrigatória, pelo 

que termina este ano o seu percurso escolar, tendo sido efetuados inúmeros contactos 

com diversas entidades para o encaminhamento do aluno, dos quais se aguarda resposta.  

No que diz respeito às atividades previstas no Plano Anual de Atividades, realizou-se uma 

visita de estudo a Sintra "Roteiro Queirosiano", no âmbito do estudo da obra "Os Maias", 

na disciplina de Português, atividade que contribuiu para a compreensão do romance e foi 

avaliada pelos alunos e professora com muito bom. Foram ainda realizadas duas atividades 

no âmbito do PES, sob orientação da equipa de Saúde Escolar. Os temas abordados foram 

os escolhidos pelos alunos da turma, ou seja, "métodos contracetivos" e " a violência no 

namoro", nas aulas de Filosofia e História. Os alunos avaliaram estas atividades com a 

qualificação de muito bom. Foi ainda comemorado o "Dia de los enamorados", no âmbito 

do tema dos valores e afetos, com a criação de mensagens/corações, na disciplina de 

Espanhol, também avaliada com muito bom. Na disciplina de Educação Física foi 

desenvolvida a unidade didática de dança – rumba quadrada. Foram lecionadas seis aulas 

durante o período, onde, em paralelo com os conteúdos do tema, se abordou a interação 

através da linguagem corporal, quer dos seus corpos quer dos seus parceiros, destacando-

se a relação interpessoal, interação física, cooperação, respeito mútuo e integração. Esta 

abordagem pretendeu promover uma articulação da sexualidade com a atividade prática 

da dança, tendo os resultados sido positivos. 

A utilização da disciplina de conselho de turma, na plataforma Moodle permitiu organizar 

a informação relativa à turma e partilhá-la com os docentes do conselho de turma. 

11ºF Os professores do conselho de turma consideraram que as estratégias implementadas 

pelos mesmos, tanto a nível de aproveitamento como de comportamento, permitiram aos 

alunos alcançar níveis satisfatórios, nas diversas disciplinas. Contudo, os resultados 
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poderiam ter sido melhores se houvesse, por parte dos alunos, uma dedicação constante, 

empenho e maior cumprimento das tarefas solicitadas. Exemplo disso é o facto de na 

disciplina de MACS apenas um aluno ter frequentado a sala de estudo de forma isolada. 

Alunos e dos E.E. foram alertados para a importância de efetuar trabalhos de casa e estudo 

sistemático e contínuo. Foram marcadas aulas de apoio ao estudo com os alunos nas 

disciplinas em que se vai realizar exame nacional. 

O comportamento foi considerado satisfatório sendo que o parâmetro "Saber estar na 

aula" foi o que registou uma pontuação mais baixa.  

Dentro das temáticas escolhidas pelos alunos e de acordo com o plano inicialmente 

formulado, foram concluídas as atividades que estavam planificadas no PES. Assim, na 

disciplina de Português, foi feito um debate no âmbito do estudo da obra "Os Maias" e na 

disciplina de História foi abordado o tema "A família e o casamento no séc. XIX". Por último, 

foi efetuada uma sessão sobre comportamentos aditivos e as suas consequências, por 

técnicos de saúde espanhóis.  

Realizou-se no âmbito da disciplina de Português a visita de estudo a Sintra, à Quinta da 

Regaleira, com a avaliação de muito bom. 

Uma aluna foi proposta para Quadro de Mérito.  

Na disciplina, na plataforma Moodle a diretora de turma colocou sempre à disposição dos 

restantes membros do conselho de turma toda a informação essencial (atas, pautas, grelhas 

do comportamento; PEIs dos alunos; PTT e Projeto de Educação Sexual). 

11ºG As estratégias implementadas, tanto a nível de aproveitamento como de comportamento, 

permitiram aos alunos alcançar níveis satisfatórios e, por vezes, bons nas diversas 

disciplinas. Contudo, os resultados poderiam ter sido melhores se houvesse, da sua parte, 

dedicação e empenho constantes e um maior cumprimento das tarefas solicitadas.  

Todas as visitas de estudo previstas (Convento da Arrábida e Ruínas de Troia, "Percurso 

Queirosiano", Campo Cereja Aventura) foram realizadas com êxito uma vez que 

desenvolveram-se as competências pretendidas. 

No que respeita à disciplina de conselho de turma na plataforma do Moodle, os 

documentos estiveram sempre disponíveis para consulta.  

12ºA Na elaboração do plano de trabalho da turma considerou-se como área forte o bom 

comportamento dos alunos e o bom ambiente de trabalho daí resultante.  

Os problemas diagnosticados, e que obrigavam à definição de estratégias de melhoria, 

eram as dificuldades de aprendizagem e falta de interesse e de trabalho efetivo de um 

número significativo de alunos assim como a falta de assiduidade. A tudo isto acrescia que 

muitos destes alunos tinham uma ou duas disciplinas de 11º ano por fazer, o que 

aumentava os problemas e dificultava a implementação de estratégias, como por exemplo 
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a frequência da sala de estudo. Em parte devido a estas razões e também pela falta de 

exigência dos encarregados de educação, não se verificaram grandes melhorias ao longo 

do ano, nem ao nível da assiduidade, nem do aproveitamento. Alertados frequentemente 

do absentismo dos seus educandos, os pais justificavam essas ausências e mostravam-se 

bastante complacentes relativamente à falta de trabalho dos seus educandos. Por outro 

lado, o facto de frequentarem o 11º ano deixava-lhes pouco tempo para procurar apoio 

em sala de estudo (que disponibilizou poucos tempos para a Matemática) uma vez que 

tinham um horário sobrecarregado. 

Apesar de tudo isto a Biologia, Psicologia, Educação Física e Português todos obtiveram 

aprovação ou foram admitidos a exame. 

O insucesso é evidente na disciplina de Matemática onde, do conjunto de onze alunos que 

frequentavam várias disciplinas (porque sete só frequentavam Matemática) apenas foram 

admitidos a exame seis. Porém o insucesso a Matemática dos alunos que a frequentavam 

no 12º ano acrescido do facto de alguns alunos terem esta mesma disciplina em atraso, fez 

com que, dos alunos que frequentavam o 12º ano pela primeira vez, apenas cinco tivessem 

concluído o ensino secundário.  

O comportamento global da turma considerou-se no nível Muito Bom.  

Os alunos estiveram sempre disponíveis para participar nas atividades propostas.  

Destacaram-se dois alunos que obtiveram a média necessária para enquadrar o quadro de 

mérito. 

É de referir ainda que, dois alunos foram acompanhados pelos serviços de Psicologia da 

escola, revelando-se os processos de intervenção, de grande benefício para os mesmos.  

Sobre a utilização da disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle, não se 

obtiveram grandes proveitos, uma vez que a maioria dos documentos aí disponibilizados 

eram do conhecimento de todos os professores e da psicóloga. Por outro lado, é evidente 

que a comunicação direta é muito mais eficaz. 

12ºB O conselho de turma considerou que o balanço do aproveitamento da turma é bastante 

positivo, uma vez que existem nove alunos propostos para o quadro de mérito e apenas 

nas disciplinas de Português e de Matemática existem níveis inferiores a dez, mas em 

nenhum dos casos atingiu os trinta por cento. 

Fazendo um balanço das estratégias implementadas e do trabalho realizado ao longo do 

ano, o conselho de turma considerou como aspetos positivos a manutenção de um 

comportamento adequado em sala de aula, o controlo da assiduidade e da pontualidade 

(onde houve que debelar alguns problemas), e a monitorização dos hábitos de trabalho. A 

este nível, a maioria dos discentes evidenciou relativamente às atividades desenvolvidas 

em sala de aula, empenho e uma devida consolidação em termos das tarefas de casa e dos 

hábitos de estudo. Houve, igualmente, uma concertação entre professores no sentido de 

ser possível a realização de testes, no mesmo horário, para as turmas do décimo segundo 

ano, na disciplina de Matemática A.  
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No que diz respeito às atividades e às visitas de estudo realizadas (Caves de José Maria da 

Fonseca – Azeitão; Palácio Nacional de Mafra; Futurália e Teatro "Felizmente há Luar"; 

Desportos Aventura (Golf e Kart), no decorrer deste ano letivo, o conselho de turma 

considerou a avaliação excelente ao nível da aquisição de conhecimentos e das atitudes de 

civismo. No final do ano letivo, a turma colaborou numa festa solidária realizada no nosso 

agrupamento, sendo o balanço bastante positivo pois os alunos confecionaram os 

alimentos vendidos em proveito da ação solicitada (cooperaram no próprio dia na venda 

dos produtos). 

Na disciplina, na plataforma Moodle a diretora de turma colocou sempre à disposição dos 

restantes membros do conselho de turma toda a informação essencial (atas, pautas, grelhas 

do comportamento; PEIs dos alunos; PTT e Projeto de Educação Sexual). 

12ºC O aproveitamento e comportamento global da turma foi Bom. 

O conselho de turma fez o balanço das estratégias implementadas no primeiro e segundo 

períodos, tendo sido consideradas 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. 

Pretendeu-se com estas estratégias, potenciar as capacidades dos alunos tentando que 

estes atingissem os objetivos propostos nas diferentes disciplinas. 

Todas as atividades da turma foram planificadas de forma interdisciplinar nas reuniões de 

conselho de turma. As 3 visitas de estudo prevista no PAA (Visita à Futurália na FIL com 

possibilidade de ida ao teatro ver a peça "Felizmente há luar", Palácio Nacional de Mafra 

(no âmbito do estudo de "Memorial do Convento") e Participação no dia 

aberto FCT /UNL foram realizadas e avaliadas positivamente. 

A utilização da disciplina na plataforma Moodle serviu para a colocação de todos os 

documentos que foram elaborados ao longo do ano letivo. 

12ºD O conselho de turma após uma análise final do comportamento global da turma, 

considerou-o Bom. Também o aproveitamento foi considerado Bom. O conselho de turma 

entendeu que as estratégias implementadas, no global, resultaram, mas que um conjunto 

minoritário de alunos apresentou um comportamento pouco adequado, nomeadamente 

falta de pontualidade, assiduidade, responsabilidade e particularmente recetividade para o 

cumprimento das estratégias a implementar. Pela análise estatística é possível verificar que 

não existem, nas diferentes disciplinas, situações a salientar. 

Foram realizadas duas visitas de estudo previstas no PAA: Futurália e Teatro "Felizmente há 

luar", avaliadas com muito bom. 
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4.5. ENSINO PROFISSIONAL 

 

4.5.1. Escola: Secundária de Sampaio 

As atividades previstas inicialmente para esta turma foram integralmente realizadas com 

destaque para o projeto de educação sexual com a participação da disciplina de Português, 

Psicologia, Sociologia e História. 

Duas alunas foram indicadas para Quadro de Mérito.  

Ao longo do ano letivo a disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle foi 

atualizada disponibilizando-se a documentação necessária aos professores. 

12ºE O comportamento da turma foi considerado muito bom. O aproveitamento da turma foi 

considerado pelo conselho de turma satisfatório. Considerou-se que as estratégias 

implementadas foram bastante positivas. 

Todas as atividades inicialmente propostas no PAA foram realizadas. 

A turma participou em três visitas de estudo, enriquecedoras para os alunos, cuja avaliação 

foi de Muito Bom, e em que a turma participou de forma bastante positiva. 

Um aluno reuniu as condições para Quadro de Mérito. 

Ao longo do ano letivo a disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle foi 

atualizada disponibilizando-se a documentação necessária aos professores. 

12ºF Na elaboração do plano de trabalho da turma considerou-se como área forte os alunos 

revelarem-se, em geral, interessados e participativos, registando porém, dificuldades na 

disciplina de Português e a falta de hábitos regulares de estudo, iniciativa e autonomia.  

Nas restantes disciplinas o desempenho foi positivo e contínuo e ao longo do ano o 

aproveitamento da turma foi considerado como globalmente Bom. As estratégias 

implementadas permitiram um sucesso relativo ao nível dos conhecimentos e 

competências, registando-se uma evolução positiva no domínio dos conteúdos 

gramaticais e na interpretação de textos literários. O comportamento global da turma 

considerou-se no nível Muito Bom.  

Os alunos estiveram sempre disponíveis para participar nas atividades propostas, 

nomeadamente as previstas de articulação curricular, as aulas no exterior e as visitas de 

estudo realizadas. Salienta-se o envolvimento da turma na campanha de angariação de 

fundos para a Associação Abraço, através da realização de "Livros esculpidos" (parceria da 

disciplina de Oficina de Artes com o Projeto de Educação para a Saúde), bem como nas 

exposições realizadas no espaço escolar.  

Destacaram-se duas alunas que obtiveram a média necessária para enquadrar o quadro de 

mérito nos três períodos letivos.  

É de referir ainda que, quatro alunos foram acompanhados pelos serviços de psicologia da 

escola, revelando-se os processos de intervenção, de grande benefício para os mesmos.  

Por último, uma nota sobre a utilização da disciplina de conselho de turma na plataforma 

Moodle. Embora a informação estivesse sempre disponível e facultasse a consulta 

necessária, neste reduzido conselho de turma as comunicações e intervenções diretas 

mostraram-se mais eficazes, dado tratar-se de apenas quatro professores nas várias 

disciplinas.  

10ºPC O aproveitamento foi avaliado como pouco satisfatório, devido ao elevado número de 

alunos com módulos em atraso. O comportamento foi classificado de satisfatório. 

Devido ao elevado número de faltas, foram aplicadas mais de cem Medidas de 

Recuperação e Integração a dezanove alunos. Apenas seis alunos não tiveram necessidade 

de realizar estas medidas. 

Destacaram-se dois alunos, por serem os únicos que não deixaram módulos em atraso e 

não ultrapassaram nenhum limite de faltas injustificadas. 

As estratégias propostas ao longo do ano letivo foram produzindo alguns efeitos positivos, 

levando a uma ligeira melhoria do aproveitamento e comportamento da turma.  
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Apenas foi realizada uma visita de estudo ao Freeport e Fórum Montijo. As restantes visitas 

foram canceladas, uma por questões de preço, outra devido às características da turma.  

A participação em atividades do PAA, por parte dos alunos da turma foi sempre muito 

reduzida, demonstrando desinteresse nas atividades desenvolvidas na escola, sempre que 

estas foram de caráter facultativo. 

Na disciplina da direção de turma na plataforma Moodle, foi publicada, oportunamente, 

toda a informação que foi solicitada pela coordenadora dos cursos profissionais. Não 

houve outro tipo de utilização da disciplina pelo Conselho de Turma. 

10ºPI De um modo geral, os professores consideraram que a turma, apesar de grande, teve um 

comportamento global bom. Não existiram casos graves ou muito graves em termos de 

comportamento. É uma turma muito heterogénea que apresenta alunos com muitas 

capacidades/competências e que conseguem bons resultados, e outros que apresentam 

muitas dificuldades de aprendizagem refletidos em classificações menos positivas. Esta 

heterogeneidade é também reflexo dos percursos distintos dos vários alunos da turma. De 

qualquer modo é uma turma simpática com que se trabalhou bem revelando empenho nas 

atividades propostas. Em algumas disciplinas (Matemática, física e química, Português) os 

alunos revelaram falta de pré-requisitos, facto que os prejudicou no desempenho e no 

aproveitamento. De qualquer forma, em termos de avaliação, o desempenho global da 

turma foi bastante positivo, pois apenas dois alunos não irão acompanhar o grupo turma 

e as taxas de conclusão de módulos foram bastante elevadas nos que seguem para o 

segundo ano do curso. Alguns professores consideraram que a dinâmica de trabalho da 

turma foi muito boa, facto que não é muito habitual nas turmas dos Cursos Profissionais. 

Houve evoluções positivas ao longo do ano, nomeadamente ao nível do cumprimento de 

prazos na entrega de trabalhos e na apresentação de trabalhos em plenário, onde os alunos 

revelaram alguma preocupação na sua preparação. 

Dois alunos foram propostos para Quadro de Mérito, no entanto é de realçar o trabalho 

desenvolvido por outros dois alunos. 

No que concerne à disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle, apenas foi 

utilizada como repositório de informação. 

10ºPM O Conselho de Turma desde o segundo período que deixou de definir estratégias para o 

aproveitamento / comportamento global da turma, uma vez que na sua maioria se 

verificou um aproveitamento bom e o comportamento foi satisfatório. 

 A turma participou em várias visitas de estudo: durante o primeiro período no âmbito das 

disciplinas de CPC e CGAV realizou-se a visita de estudo a Lisboa à Cinemateca Júnior e 

ao Museu da Marioneta. No período letivo seguinte as disciplinas de HCA e CGAV, 

organizaram uma visita de estudo a Évora, no âmbito da temática: Antiguidade Clássica; 

organizou-se, em igual período letivo uma visita de estudo a Alcochete, ao Freeport, 

organização que ficou a cargo das disciplinas de CPC, Marketing e TPRPP. No final do 
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período em questão a disciplina de Espanhol organizou uma visita de Estudo a Sevilha. Já 

no terceiro período as disciplinas de CPC, CGAV e Marketing, orientaram a visita de estudo 

à Lagoa de Albufeira, sob a designação de «Safari Fotográfico». Todas as atividades 

desenvolvidas e /ou planificadas na turma tiveram sucesso e o nível de desempenho dos 

alunos foi considerado bom. Quanto às atividades dinamizadas na turma e propostas para 

o PAA, refira-se que a sua consecução foi muito boa. 

 Destacaram-se pela positiva vários alunos da turma pelo seu aproveitamento, ainda que 

não atingissem a classificação prevista para Quadro de Mérito. 

A disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle teve uma utilização regular. 

10ºPT Atitude de relutância ao trabalho, indisciplina em sala, uso abusivo de telemóveis e elevado 

índice de absentismo. Manter-se-á um diálogo motivacional e de responsabilização com 

os alunos, envolvendo os respetivos encarregados de educação. O professor de Geografia 

destacou a importância de haver uma oferta para absorver os alunos que vêm de percursos 

alternativos e com problemáticas diagnosticadas. A professora de Área de Integração 

propôs a criação de clubes em diversas áreas culturais onde os alunos possam descobrir 

motivações e desenvolver interesses que os atraiam para o contexto escolar. 

As estratégias propostas no final do segundo período foram implementadas com sucesso, 

permitindo que o aproveitamento e comportamento da turma, fosse um pouco melhor. 

No entanto, o elevado índice de absentismo condicionou a obtenção de melhores 

resultados. Todas as atividades que foram propostas foram concretizadas, com exceção da 

visita à Moagem, que por negligência dos alunos na apresentação das autorizações, foi 

cancelada, não tendo sido possível a sua recalendarização. 

Apesar do deficitário aproveitamento da turma e da sua enorme heterogeneidade, 

destacaram-se alguns alunos pelo seu bom desempenho e uma aluna proposta para 

Quadro de Mérito.  

A utilização da disciplina de conselho de turma na plataforma do Moodle por parte dos 

professores foi praticamente nula. 

 

 

11ºPD O aproveitamento e o comportamento foi globalmente satisfatório. O balanço dos 

resultados obtidos e das estratégias implementadas, no aproveitamento e comportamento 

da turma foi positivo. Os alunos cumpriram, regra geral, os objetivos.  

Todas as atividades desenvolvidas foram planificadas e a turma participou nas atividades 

propostas para o PTT e PAA. Realizaram-se duas visitas de estudo, Museu das 

Telecomunicações e Escola de Formação do Sporting (Alcochete), avaliadas com muito 

bom. Foram atingidos os objetivos previstos e as visitas foram do agrado dos alunos, tendo 

os mesmos sido ordeiros e participativos ao longo da mesma. 
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A diretora de turma publicitou, oportunamente, na disciplina de conselho de turma na 

plataforma Moodle, toda a informação que lhe foi solicitada pela coordenadora dos cursos 

profissionais. 

11ºPI Apesar da média das classificações atribuídas ser satisfatória, os professores consideraram 

que a percentagem de concretização de módulos foi boa. O grupo turma revelou, desde o 

primeiro 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 espírito de iniciativa extraordinário, 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. 

As estratégias utilizadas para a resolução/superação dos problemas disciplinares, 

obtiveram algumas alterações positivas, o que permitiu, a alguns alunos, superar 

dificuldades de aprendizagem resultantes da sua forma de estar nas aulas. Procurou-se 

sensibilizar os alunos para a conveniência de serem assíduos e pontuais, tendo obtido 

resultados positivos. 

O projeto "Dr. PC", "Dia das Tecnologias", "Jogos em Rede" e o "Concurso de programação" 

correu muito bem. Estes projetos foram realizados com a colaboração da turma 11 PI 

dentro das competências e saberes adquiridos dentro do ano em causa. Considerou-se 

que se deve dar continuidade ao que se faz bem, existindo uma crescente solicitação pelos 

docentes do grupo de informática para a solução de questões relacionadas com a área. 

A turma teve apenas um aluno no Quadro de Mérito no primeiro período, no entanto é de 

realçar o trabalho desenvolvido por outros dois alunos. 

No que concerne à disciplina de conselho de turma na plataforma moodle, apenas foi 

utilizada como repositório de informação. 

11ºPM O aproveitamento e comportamento global da turma foram considerados satisfatórios. 

Quatro alunos não transitaram de ano. Destacou-se pela positiva um aluno que foi 

indicado para quadro de mérito.  

 Feito o balanço das estratégias implementadas para melhorar o aproveitamento e 

comportamento da turma, constatou-se que as mesmas foram eficazes. Os professores 

procuraram responsabilizar os alunos pelas suas aprendizagens e tarefas, nomeadamente 

a realização e apresentação de trabalhos e o cumprimento do prazo de entrega dos 

mesmos.  

Em interdisciplinaridade foram dinamizadas as seguintes atividades: cartazes alusivos à 

recolha de tampas, no âmbito da campanha solidária para com a Maria Inês; colaboração 

no jornal da escola, nomeadamente, através da cobertura de uma sessão do Ensino 

Estruturado, relacionada com a terapia da fala; produção de postais alusivos ao Dia 

Mundial da Luta Contra a SIDA; ida a uma palestra dinamizada por elementos do canal 

televisivo Mais Educativa, como forma de sensibilização para o jornal da escola; 

participação nos preparativos da festa e angariação de fundos do agrupamento de Escolas 

de Sampaio para a Catarina, que incluiu a elaboração de cartazes; colaboração com o 

jornal escolar; construção de jogos e cartazes para a atividade "Jogos e Matemática" 

Foi realizada uma visita de estudo à Cinemateca Júnior e ao Museu da Marioneta no 

âmbito das disciplinas de CGAV do 10º, 11º e 12º ano. O balanço foi considerado bastante 

positivo. 

Foi realizada uma visita de estudo ao Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste 

Gulbenkian no âmbito das disciplinas de CGAV e CPC. O balanço foi positivo na medida 

em que os alunos revelaram interesse e um comportamento adequado na visita. 

A disciplina de conselho de turma na plataforma moodle foi sendo atualizada, pela DT, 

com toda a documentação referente a esta turma para ser consultada por todos os 

docentes. 

 

11ºPT A turma terminou o ano letivo com um aproveitamento e um comportamento satisfatórios.  

Ao longo do ano letivo foram desenvolvidas várias atividades com a turma nomeadamente: 

realização de uma visita ao Castelo e ao Centro Histórico de Sesimbra; organização de um 

Peddy Paper; visita ao Posto de Turismo de Sesimbra, ao Sesimbra Hotel and Spa e à 

Agência de Viagens Turibolsa, em Sesimbra; colaboraram na organização de uma 

campanha solidária de recolha de bens para a associação "No Meio do Nada"; participaram 

no Corta Mato; nas atividades de interturmas e colaboraram na Festa Solidária do 

Agrupamento. 

As atividades decorreram como previsto e foram avaliadas pelos professores com nota 

positiva destacando-se o empenho e interesse mostrado pelo grupo turma. Realizou-se 

com a turma a Visita de estudo ao Pólo da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal e ao 
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Troia Design Hotel, como consta no PAA. A visita de estudo ao Palácio de Queluz e Sintra 

- Percurso Queirosiano, que consta no PAA, não se realizou porque o número de alunos 

que manifestou interesse em participar na atividade não foi suficiente para tornar a mesma 

acessível em termos económicos. A turma sempre que solicitada participou nas atividades 

propostas no PAA. 

Destacam-se três alunos na turma pelo seu aproveitamento e comportamento e que foram 

propostos para Quadro de Mérito.  

A disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle esteve sempre atualizada e 

disponível para ser consultada pelos professores. 

12ºPD O aproveitamento foi satisfatório, de um modo geral e o comportamento Bom. O balanço 

dos resultados obtidos e das estratégias implementadas, no aproveitamento e 

comportamento da turma foi positivo. Os alunos cumpriram, regra geral, os objetivos 

propostos. Não foi possível frequentar da sala de estudo em horário compatível com o 

horário da turma, devido ao facto deste último ter uma elevada carga horária.  

Todas as atividades desenvolvidas foram planificadas e a turma participou nas atividades 

propostas para o PTT/PAA. 

Cinco alunos não tiveram módulos em atraso (um deles ao abrigo do Dec.Lei 3/2008) no 

final do ano letivo (antes do estágio), mas não reuniram os requisitos para o Quadro de 

Mérito e Valor. 

A visita de estudo, Desportos Aventura, foi substituída por Passeio Pedestre até à Serra do 

Risco (Arrábida) e esta por sua vez, por uma atividade de golf na Quinta do Perú. A primeira 

não se realizou porque o custo financeiro era elevado para a maioria dos alunos. A 

atividade cumpriu os objetivos pretendidos uma vez que os alunos tiveram oportunidade 

de abordar de forma direta uma das modalidades específicas do módulo treze. 

A diretora de turma publicitou, oportunamente, na disciplina de conselho de turma na 

plataforma Moodle, toda a informação que lhe foi solicitada pela coordenadora dos cursos 

profissionais. Não houve outro tipo de utilização da disciplina referida. 

12ºPI O aproveitamento da turma foi considerado satisfatório, nove alunos concluíram o curso e 

sete ficaram com módulos em atraso. 

O conselho de turma considerou que uma semana para a recuperação de módulos em 

cada período só beneficia os alunos com problemas de assiduidade fomentando este tipo 

de comportamento. As estratégias implementadas ao nível de comportamento foram as 

adequadas às especificidades da turma uma vez que não houve incidentes disciplinares 

registados.  

Foram realizadas as visitas de estudo previstas à Expo FCT, Instituto Politécnico de Setúbal 

e ao Palácio Nacional de Mafra com avaliação de Bom. 

Quatro alunos participaram no projeto "Desdramatizar", como protagonistas dum filme 

sobre a guerra colonial. Quatro alunos integraram o Quadro de Mérito, dois deles nos três 

períodos letivos. 

A utilização da disciplina de conselho de turma, na plataforma Moodle permitiu organizar 

a informação relativa à turma e partilhá-la com os docentes do conselho de turma. 

12ºPM O comportamento global da turma foi satisfatório. O parâmetro "Relação entre colegas" 

obteve o resultado menos positivo. Relativamente ao aproveitamento, este também foi 

considerado satisfatório.  
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5. VISITAS DE ESTUDO 

5.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

11 11 0 0 100% 0 11 

 

Realizaram-se 11 visitas de estudo, estando envolvidas 27 turmas, num total de 615 alunos. Verifica-se que cada aluno 

participou em média em 2 visitas durante este ano letivo. 

 

Nº total de participações: 1216 Nº total de não participações: 102 
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Os encarregados de educação consideraram em reunião final de conselho de turma que 

o balanço geral foi positivo e a delegada considerou que houve uma evolução positiva a 

nível das relações interpessoais e do aproveitamento da turma ao longo dos três anos do 

curso agradecendo a todos os professores o que fizeram por ela pessoalmente e pela 

turma em geral. 

Realizou-se uma visita de estudo ao Palácio Nacional de Mafra, dinamizada pela disciplina 

de Português, que foi avaliada de Muito Bom por alunos e professores. Relativamente ao 

Audioguia da Vila de Sesimbra, este foi concluído com exceção da sua publicação online 

que será posteriormente realizada. 

No que respeita ao Projeto de Educação Sexual, as atividades previstas para o terceiro 

período não foram realizadas devido à baixa médica da professora dinamizadora que após 

retorno destinou as suas aulas à preparação dos trabalhos das provas de aptidão 

profissional dos alunos. Desta forma procedeu-se a um reajuste da planificação inicial. Na 

disciplina de Português foram lecionadas mais duas horas no âmbito do módulo doze 

Memorial do Convento com reflexão sobre a vivência do amor no século XVIII e no século 

XXI; na disciplina de Espanhol os alunos assistiram a uma Palestra sobre Planeamento 

Familiar e Métodos Contracetivos. As restantes cinco horas foram ocupadas pela disciplina 

de CGAV com edição de vídeo. 

Relativamente à disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle, esta foi utilizada 

pelos professores apenas para consulta de informação. 

12ºPT A turma terminou o ano letivo com um aproveitamento satisfatório e um comportamento 

Bom.  

Ao longo do ano letivo foram desenvolvidas várias atividades, nomeadamente: realização 

de uma visita ao Castelo e ao Centro Histórico de Sesimbra; organização de um Peddy 

Paper; visita ao Posto de Turismo de Sesimbra, ao Sana Park Hotel e à Agência de Viagens 

Turibolsa, em Sesimbra; organização de uma campanha solidária de recolha de bens para 

a associação "No Meio do Nada"; colaboração na organização da palestra do "Dia Mundial 

da Luta Contra à Sida"; organização do Corta-Mato e participação nos InterTurmas Mega 

Sprint.  

As atividades decorreram como previsto e foram avaliadas pelos professores com nota 

positiva destacando-se o empenho e interesse mostrado pelo grupo turma. As atividades 

que se realizaram na turma e que constam no PAA foram a Visita de estudo ao Pólo da 

Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal e ao Troia Design Hotel, assim como a visita ao 

Palácio Nacional de Mafra. Realizou-se também a visita: Desportos de Contacto com a 

Natureza – Golfe que não constava no PAA. 

A turma sempre que solicitada participou nas atividades do PAA.  

Destacam-se duas alunas na turma pelo seu aproveitamento e comportamento, que foram 

propostas para Quadro de Mérito.  

A disciplina de conselho de turma na plataforma Moodle esteve sempre atualizada e 

disponível para ser consultada pelos professores. 



 
158 

Resultados dos Questionários aplicados aos alunos: 
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Tratamento dos questionários aplicados aos alunos 

5.2. 2º CICLO 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

9 7 0 2 78% 0 7 

 

Realizaram-se 9 visitas de estudo, estando envolvidas 11 turmas, num total de 226 alunos. Verifica-se que cada aluno 

participou em média em 2,5 visitas durante este ano lectivo. 

 

Nº total de participações: 582 Nº total de não participações: 25 

58 58

47

0 0

11

0

10

20

30

40

50

60

70

Previstas no PAA Visa a
contextualização
dos conteúdos da

disciplina

Envolvimento das
diferentes
disciplinas

Sim Não

1

14

1

19

28

1715 14

28
23

2

12

0
5

10
15
20
25
30

Preparação da
Visita de Estudo

Qualidade do
guião

apresentado

Avaliação global
da Visita

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

1 0 0 0

17

0 0 1

28

3 5

16
12

55 53

41

0

10

20

30

40

50

60

Avaliação da
Organização

Avaliação dos Alunos Avaliação dos
Professores

AVALIAÇÃO GLOBAL

AVALIAÇÃO GLOBAL DA VISITA

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom



 
160 

 
 

 

Resultados dos Questionários aplicados aos alunos: 
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Tratamento dos questionários aplicados aos alunos 
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5.3. 3º CICLO 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

11 5 2 2 45% 2 9 

 

Realizaram-se 7 visitas de estudo, estando envolvidas 16 turmas, num total de 405 alunos. Verifica-se que cada aluno 

participou em média numa visita durante este ano letivo. 

 

Nº total de participações: 357 Nº total de não participações: 24 

 

 

 

 

Resultados dos Questionários aplicados aos alunos: 
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Tratamento dos questionários aplicados aos alunos 
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5.4. ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

17 14 0 3 82% 4 18 

 

Realizaram-se 18 visitas de estudo, estando envolvidas 21 turmas, num total de 554 alunos. Verifica-se que cada aluno 

participou em média em 2 visitas durante este ano lectivo. 

 

Nº total de participações: 877 Alunos que não participaram: 133 

 

 
 

 

Resultados dos Questionários aplicados aos alunos: 
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Tratamento dos questionários aplicados aos alunos 

5.5. ENSINO PROFISSIONAL 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 
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Realizaram-se 12 visitas de estudo, estando envolvidas 11 turmas, num total de 256 alunos. Verifica-se que cada aluno 

participou em média numa 1 visita durante este ano letivo. 

 

Nº total de participações: 329 Nº total de não participações: 74 

 

 
 

 

Resultados dos Questionários aplicados aos alunos: 
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Tratamento dos questionários aplicados aos alunos 
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6. PROJETOS 

Atividades 

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

Projetos 72 68 4 94% 10 78 

 
 

 

6.1. (Des)Dramatizar 

O projeto (Des)Dramatizar tem vindo a aumentar o número de participantes. No presente ano, estiveram 

envolvidos no projeto 37 alunos de 18 turmas dos diferentes níveis de ensino: 18 alunos do ensino básico, 13 

alunos do ensino secundário e 6 alunos dos cursos profissionais. 

Todas as ações previstas para o ano letivo 2014/2015 foram realizadas com sucesso, com exceção do encontro 

com o autor Luís Campião: 

 Reposição da peça " D. Quixote" na cerimónia de Entrega dos Diplomas; 

 Ensaios da peça "O Menino da Burra"; 

 Ensaios da peça " O Rapaz de Bronze" 

 Participação na XI Mostra de Teatro Escolar promovida pela C.M.S. 

Apesar do convite endereçado ao autor Luís Campião, o mesmo não pôde comparecer em virtude dos seus 

compromissos profissionais, tendo, no entanto, acompanhado o processo de adaptação do texto e as 

propostas de encenação apresentadas pelas docentes. 

Quanto às ações realizadas não previstas: 

 foi feita uma apresentação da Peça " O rapaz de Bronze" na Escola Básica do Castelo no dia 11 de 

junho para algumas turmas da escola; 
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 a Mais Educativa TV filmou a apresentação da peça " O Menino da Burra" no dia 29 de maio, o 1º 

dia da Mostra de Teatro Escolar e entrevistou os alunos e os docentes envolvidos. 

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. 

 

6.2. 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 42 crianças no jardim de infância de Cotovia 

e 89 no jardim de infância de Sampaio. Quanto ao prolongamento de horário, o grupo do JI de Cotovia era 

constituído por 24 crianças e o grupo do JI de Sampaio por 55 crianças. Este número foi sofrendo alterações 

ao longo do ano, dado situações específicas colocadas à autarquia pelos encarregados de educação e que 

originou a frequência do prolongamento de horário apenas durante algum tempo.  

A falta de assistentes operacionais no jardim de infância de Sampaio, levou a que inicialmente apenas fossem 

considerados na entrada para as AAAF as crianças cujos progenitores estivessem empregados. Com a 

colocação de mais um assistente vinculado à autarquia e de elementos inseridos nos CEI (contrato de emprego 

e inserção), foi possível abrir a frequência das atividades a todos os agregados familiares interessados.  

Quanto à colocação destes elementos, embora sejam um reforço no acompanhamento e apoio às crianças, 

não podem, por informação da autarquia, permanecer sozinhos com as mesmas e participar nas atividades 

exteriores à escola (visitas de estudo/ aulas de exterior), o que dificulta por vezes uma gestão eficaz e coerente 

do pessoal, dado o vínculo que as crianças estabelecem com cada um dos elementos. 

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 das mesmas, com as assistentes, da 

sua supervisão e 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. Em ambos os jardins-de-

infância foram realizadas atividades de culinária, jardinagem (Cotovia) e dinamização da horta (Sampaio), bem 

como atividades no âmbito da expressão plástica com a construção de jogos e decorações recorrendo ao uso 

de material reciclável. Quer num quer noutro jardim de infância as capas para guardar os trabalhos realizados 

pelas crianças foram feitas também com o recurso a este tipo de material. As equipas de AAAF estiveram 

também envolvidas nas festas de natal e de final de ano. 

A expressão motora foi assegurada uma vez por semana, em cada jardim de infância, por um técnico da 

autarquia. No JI de Sampaio a falta de um espaço coberto para dinamizar esta atividade, durante os meses de 

inverno, levou a que outros espaços (salas de aula e refeitório) tivessem que ser reorganizados para o efeito, 

dificultando a limpeza dos espaços. 
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No jardim de infância de Cotovia foram dinamizadas atividades relacionadas com o Kit do mar, o que não se 

verificou em Sampaio, dado ter sido dinamizado pela autarquia o projeto "Crescer a direito", que colidiu com 

o período destinada ao desenvolvimento das atividades relacionadas com o Kit do mar. 

O JI de Sampaio participou no projeto "O Barro como arte na Educação e na Cultura", dinamizado por técnica 

da autarquia, tendo participado na exposição realizada na Escola Básica Integrada na Quinta do Conde. Com 

o apoio da autarquia, na cedência de transporte, foi possível fazer a visita a essa exposição. 

 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, qualidade e confeção dos 

alimentos melhorou com a vinda de nova firma de alimentação.  

O encontro concelhio de educação pré-escolar, foi este ano organizado em parceria com a autarquia e o 

Agrupamento de Escolas de Sampaio. Após a receção feita aos participantes na Escola Básica de Sampaio, foi 

vivenciado por todos um momento de aula aberta dinamizada pela professora Maria Simas, tendo no Raio de 

Luz, sido apresentado pelas equipas, dos cinco agrupamentos de Escolas do concelho, o trabalho desenvolvido 

durante o ano nas AAAF. Foi um momento de partilha que enriqueceu dinamizadores e participantes. 

Em relação à articulação com a Câmara Municipal considerou-se que deveria ser disponibilizada formação 

específica aos assistentes tendo presente o seu conteúdo funcional. Considerou-se, 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, ao longo do ano, com as crianças 

(ioga, reiki, linguagem gestual…) foi outro ponto que se considerou ser importante analisar. 

Quanto aos projetos propostos e/ou dinamizados pela autarquia, é consensual que os mesmos deveriam ser 

apresentados no inicio do ano letivo, permitindo às equipas inserir os mesmos nas planificações ao longo do 

ano, evitando o acumular de atividades num curto espaço de tempo. 

O balanço final do projeto foi positivo, tendo-se considerado que o mesmo correspondeu aos objetivos 

delineados. 

 

6.3. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – 1º Ciclo 

 Vide Anexo 2. 

 

6.4. Assembleia Municipal de Jovens 

O projeto envolveu neste ano letivo 26 alunos, 7 da Escola Secundária de Sampaio e 19 da Escola Básica do 

Castelo.  

Todas as atividades previstas foram realizadas, nomeadamente: as reuniões com os outros docentes 

responsáveis pelo projeto e a 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 o aluno Simão Amigo (8ºD) como primeiro secretário da AMJ; a visita de estudo 

ao Porto de Setúbal e ao Comité Olímpico de Portugal com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre 

o tema em debate na 12ª edição do projeto, «O mar se Sesimbra na Europa e no mundo»; a realização da 12ª 

Assembleia Municipal de Jovens que decorreu no dia 9 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 função, a 

Assembleia Municipal de Sesimbra voltou a dinamizar a atividade intitulada "Eleito por um dia", na qual três 



 
172 

alunos do Agrupamento (Simão Amigo, Andreia Leal e Raquel Cascais) tiveram a oportunidade de passar um 

dia com a Presidente da Junta de Freguesia de Santiago, Ana Cruz.  

No âmbito da exposição de trabalhos do 8º Concurso «As Cores da Cidadania», o Agrupamento de Escolas de 

Sampaio apresentou dois cartazes sobre projetos que aqui decorreram, nomeadamente, o «Comenius», o 

«(Des)Dramatizar» e o «Eco-Escolas», para o qual contámos com a colaboração dos professores Viriato 

Rodrigues, Dulce Carvalho e Manuela Isidro. 

Todas as atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto foram fonte de grande motivação para os alunos. 

Para os que participaram pela primeira vez, este ano foi um ano de aprendizagem e tomada de conhecimento 

sobre o desenrolar do projeto. No entanto, manifestaram vontade de no próximo ano letivo terem uma 

participação ainda mais ativa. 

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 compreensão dos seus deveres e direitos de cidadão, através do levantamento dos 

problemas, recolhas de informação e propostas de soluções. As várias etapas de realização do projeto 

permitiram o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre os alunos de diversas escolas.  

O projeto tem permitido criar uma aproximação entre os jovens do Agrupamento e os órgãos autárquicos 

através da sua participação direta numa sessão de assembleia municipal, na qual desempenham todas as 

funções inerentes ao seu funcionamento, desde a direção dos trabalhos à bancada escolar. A sua intervenção 

em decisões que se prendem com o seu futuro imediato, através da identificação dos problemas, e a 

participação ativa nas opções que melhor servem os interesses do concelho onde vivem e estudam, tornam a 

Assembleia Municipal de Jovens uma mais-valia na formação para a cidadania. 

 

6.5. Clube de Basquetebol da Escola Secundária de Sampaio (CBESS) 

O clube de basquetebol envolve atualmente 63 alunos/jogadores federados distribuídos por quatro escalões. 

Participou em todos os quadros competitivos da Associação de Basquetebol de Setúbal "ABS" tendo 

participado na fase final do campeonato regional de sub 16. O clube organizou atividades de treino nos 

períodos de férias escolares, levou alunos a frequentar o curso de árbitros e oficiais de mesa da ABS e 

possibilitou a realização de um estágio de treinador de nível I que não tinha clube onde o fazer. 

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 interturmas de basquetebol organizado pelo grupo de Educação Física. 

Realizou em parceria com a direção da escola/curso profissional de informática, a autarquia e o mundo 

empresarial do concelho, ações de promoção do clube que em simultâneo proporcionaram a realização das 

PAPs e estágios profissionais. 

O clube foi divulgando no jornal da escola e na sua página do facebook (cerca de 1000 visitantes) a sua 

atividade, participou no IV Sarau do movimento associativo do concelho de Sesimbra.  

Como aspeto fundamental temos de salientar o envolvimento dos pais e encarregados de educação, no 

acompanhamento e desenvolvimento das atividades do clube. 
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6.6. Clube de Dança 

O Clube de Dança funcionou no presente ano letivo com quarenta e seis alunos sendo dezasseis das unidades 

de ensino integrado do Agrupamento, dez alunas do 5º e 6º ano da Escola Básica do Castelo e vinte alunos do 

8ºF área vocacional de expressões. Relativamente aos alunos do 1ºciclo foram realizadas sessões semanais em 

grupo e trabalho individualizado de acordo com as características dos alunos. Relativamente às unidades da 

Escola Básica do Castelo e da Escola Secundária de Sampaio, foram realizadas sessões semanais e 

apresentações no cineteatro João Mota no Dia Mundial dos Deficientes (4 de dezembro), no congresso GISC 

(15 de Maio), na festa solidária realizada no agrupamento dia 13 de Junho e uma apresentação aos 

Encarregados de Educação. Iniciamos também um grupo equipa com alunas de 5º e 6º ano, que realizaram 

treinos semanais às 3ª e 5ª feiras e participaram no encontro do desporto escolar, organizado pelo 

Agrupamento no Pavilhão Municipal de Sampaio no dia 6 de Junho. Relativamente aos alunos do 8ºF para 

além das aulas semanais, assistiram a todas as atividades organizadas pelo serviço educativo no cineteatro 

João Mota. Os restantes alunos do clube assistiram apenas as atividades planeadas. Os pontos fortes deste 

projeto foi o trabalho de integração dos alunos das unidades de ensino estruturado do Agrupamento e o 8ºF, 

apresentado no Cineteatro João Mota no Dia Mundial dos Deficientes, as apresentações no congresso GISC e 

na festa solidária realizada no Agrupamento. O ponto fraco foi a falta de espaço específico para a realização 

de treinos, uma vez que o ginásio da Escola Básica do Castelo é partilhado com as aulas de Educação Física e 

sujeito a rotação de espaços. A Cercizimbra colaborou na cedência de um espaço fora da escola e uma sala de 

arrumos no Pavilhão de Municipal de Sampaio. Penso que no próximo ano seria importante utilizar o 

polidesportivo da Escola Básica de Sampaio para o funcionamento do Clube de Dança e o ginásio da Escola 

Básica do Castelo pois são os únicos espaços do Agrupamento para o funcionamento de aulas de dança. 

 

6.7. Clube de Música 

No presente ano letivo, o Clube da Música teve treze inscrições de alunos do segundo ciclo e três do terceiro 

ciclo. 

O grupo inicial foi dividido em vários subgrupos de trabalho, que desenvolveram atividades distintas mas 

articuladas entre si. O objetivo centrava-se na constituição de uma classe de conjunto Tutti com pequenas 

formações associadas (duos, trios e quartetos). 

Ao longo das sessões do clube, utilizaram-se diversos percursos e níveis teórico-práticos, através da exploração 

sonora dos instrumentos, aquisição de domínio técnico-instrumental, da prática musical Orff e da integração 

destas aquisições num repertório musical. 

Atividades musicais desenvolvidas: 

 Seleção e planificação de peças de orquestra Orff a trabalhar pelos conjuntos; 

 Exercícios de reprodução rítmico/melódica em instrumentos de lâminas e de percussão de altura 

indefinida; 

 Aprendizagem de acordes básicos em guitarra clássica; 

 Aprendizagem de acordes básicos em teclado; 

 Aprendizagem de melodias com a voz; 

 Aprendizagem de esquemas rítmicos de acompanhamento em bateria; 

 Conhecer e tocar todas as vozes integrantes das obras musicais em estudo; 

 Treino de passagens difíceis no que respeita à técnica vocal e instrumental; 
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 Execução integral das obras em conjunto; 

 Prática instrumental diversificada; 

 Exercícios de grau progressivamente superior nas lâminas; 

 Exercícios aplicados à técnica de batentes de xilofones com execução simultânea de acordes com 

dois e três batentes em cada mão; 

 Exercícios de improvisação; 

 Apreciação de obras e crítica musical na Internet. 

O repertório selecionado considerou sempre as características do grupo e nas temáticas exploradas tentou 

corresponder às motivações dos alunos em articulação com o programa da disciplina de Educação Musical. As 

tarefas práticas foram as mais motivantes e obtiveram maior recetividade, permitindo cruzar e aprofundar os 

conhecimentos aprendidos na disciplina de Educação Musical ao longo do presente ano letivo. 

Os trabalhos musicais produzidos contribuíram muito positivamente para a formação dos alunos nas áreas 

abordadas. Assim, as soluções orquestrais utilizadas tentaram sempre rentabilizar os recursos existentes na 

escola, estimulando a criatividade e explorando o sentido lúdico dos alunos.  

Os eventos previstos no PAA (Audição de Natal, Audição de Primavera e Festa de Final de Ano do 

Agrupamento) tiveram uma presença significativa de Encarregados de Educação e de toda a Comunidade 

Escolar, ultrapassando as expectativas iniciais. 

A organização destas audições (realizadas na Biblioteca da Escola, na sala de Música e no exterior) pretenderam 

sempre conseguir reflexos no grupo destinatário e na Comunidade Educativa em que se insere. 

Foi particularmente estimulante a forma como a generalidade dos participantes assumiu as funções que lhe 

foram designadas (execução musical, apoio à montagem, apoio de produção). Esse esforço foi notável na 

preparação e realização da Festa Solidária do Final de Ano do Agrupamento onde revelaram um empenho, 

disponibilidade e sentimento solidário muito forte que se refletirá na sua formação pessoal e na relação futura 

com os colegas. 

 

6.8. Clube de Pintura em Azulejo 

Este ano letivo inscreveram-se 23 alunos que frequentaram semanalmente o clube. Tratou-se de um grupo 

que tinha muitos alunos de iniciação. 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.  

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. 

Este ano letivo não se realizou a exposição dos painéis, no final de ano, uma vez que está prevista a sua 

colocação na fachada do pavilhão B, durante o mês de julho, ficando assim expostos permanentemente para 

toda a comunidade. Este trabalho vai ser desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Sesimbra. 

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 educandos neste tipo de 

atividade. 
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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 expetativas, uma vez 

que este ano, o grupo era demasiado grande com alunos de iniciação que necessitavam de muito apoio e 

atenção da minha parte. Contudo, com o seu empenho e dedicação, os alunos conseguiram, para além dos 

seus projetos pessoais, realizar, em grupo, 2 painéis de grandes dimensões, sendo um para ser colocado numa 

parede da Escola Básica do Castelo e outro na Escola Básica de Sampaio, que certamente, contribuirá para 

valorizar e embelezar o espaço escolar. 

 

6.9. 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 

(4- 9º B + 4 – 9ºG + 4- 8º F); 

 Realização de peças novas e restauro das antigas, para o presépio da Escola ( 4- 9º B + 4 – 9ºG); 

 Montagem e desmontagem do presépio; Comemoração do Natal. Este ano alargámos a iniciativa 

até à BE da Escola Secundária. Os presépios foram ambos montados nas BE, (4- 9ºD); 

 Organização de material necessário ao funcionamento do Clube, (4-8ºF); 

 Realização de frutos em cartolina para a Comemoração do Dia Mundial da Alimentação em 

parceria com o grupo de Português e o PES, (4-8ºF); 

 Realização de um cigarro gigante para o Dia Mundial do Não Fumador, (5-8ºF); 

 Conclusão do projeto "Concurso de Cartaz para o Ecocódigo 2015 em parceria com o Eco escolas. 

(4- 9º B); 

 Conclusão dos trabalhos para a exposição "Direitos do Homem" em parceria com o grupo de 

Geografia (11 – 9º A + 3 – 9º D); 

 Conclusão dos trabalhos para a exposição "Ambiente" em parceria com o grupo de Geografia (5 

-9º A); 

 Realização de adereços para o Clube Desdramatizar (1 – 10ºH); 

 Realização de decorações para a Festa da Catarina (8º F); 

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 projetos visando a produção de diversos materiais necessários ou resultantes de atividades 

pedagógicas realizadas no âmbito interdisciplinar e concretizar projetos solicitados por outras estruturas da 

escola – outros Clubes, projetos (PES) e áreas disciplinares; 

- Contribuir para a divulgação/representação/visibilidade/aproximação da Escola ao meio participando em 

várias iniciativas cujo objetivo integrava elementos da Comunidade.  
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6.10. Clube da Proteção Civil 

Algumas das atividades desenvolvidas pelo Clube envolveram toda a Comunidade Educativa, como foi o caso 

dos exercícios de Evacuação das Escolas.  

Outras atividades foram dinamizadas para faixas etárias específicas. 

As atividades desenvolvidas foram: 

 Exercícios de Evacuação realizados duas vezes, durante o ano letivo, em cada uma das escolas do 

Agrupamento, exceto na escola Secundária de Sampaio; 

 Ações de sensibilização sobre:  

 atuação em exercícios de evacuação (por turma); 

 sismos, prevenção e autoproteção (122 alunos); 

 prevenção de incêndios (44 alunos); 

 malefícios do Sol e segurança na praia (190 alunos); 

 prevenção civil – uma tarefa de todos (40 alunos); 

 primeiros socorros (175 alunos) 

A elaboração do Projeto Segurança das Escolas Secundária de Sampaio e Básica do Castelo continua em 

construção, pelo que deverá ter continuidade no próximo ano letivo. 

Consciente da importância de um trabalho em parceria, o Clube de 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. 

As deficiências detetadas, nos exercícios de evacuação realizados, foram devidamente sinalizadas, para que 

sejam corrigidas. 

Algumas atividades foram realizadas em sala de aula, em contexto curricular.  

O conjunto destas atividades contribuíram para a formação integral do aluno, pelo que não temos dúvidas 

que virão a ter impacto nas suas atitudes como cidadãos. 

 

6.11. Comenius 

A concretização e divulgação das atividades propostas no âmbito do projeto Comenius Like Grandparents, 

Like Grandchildren: Generation Bonding in Europe, mobilizou uma equipa de oito professores e doze alunos. 

Tal como previsto, a finalização do projeto correspondeu à concretização das seguintes atividades: 

 Mobilidade a Nordhorn – Alemanha. 

 Apresentação do calendário alusivo a acontecimentos relevantes do ano de 1965. 

 Avaliação do produto (calendário). 
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 Visita e registo fotográfico e videográfico da exposição alemã subordinada aos temas: vida 

familiar; mundo do trabalho; habitações; jogos e passatempos; vestuário e moda; festividades; 

comunicações e transportes; namoro. 

 Avaliação da visita e desenvolvimento do projeto. 

 Mobilidade a Rianxo (Espanha). 

 Apresentação no Prezi dos trabalhos das escolas parceiras subordinados à temática da vida das 

mulheres nos anos 60, a partir dos seguintes temas: família; vestuário/moda; trabalho e direitos 

das mulheres. 

 Avaliação do produto (apresentação temática). 

 Visita e registo fotográfico e videográfico da exposição Espanhola subordinada aos temas: vida 

familiar; mundo do trabalho; habitações; jogos e passatempos; vestuário e moda; festividades; 

comunicações e transportes; namoro. 

 Avaliação da visita e desenvolvimento do projeto. 

 Produção da apresentação final no Prezi "Generation Bonding in Europe", sobre a concretização 

do projeto. 

 Inscrição dos produtos do projeto na base de dados EST (European Shared Treasure). 

Num âmbito mais estrito e de acordo com a temática do projeto, a parceria multilateral estabelecida constituiu 

um contributo efetivo para a comunicação e compreensão mútua entre as diferentes gerações, sobretudo 

entre os alunos e os seus avós, e os diferentes países parceiros. 

De uma forma mais alargada, este projeto contribuiu para: 

 Desenvolver o conhecimento e o trabalho colaborativo entre as várias comunidades educativas 

no que respeita à diversidade de culturas, línguas e valores. 

 Promover a mobilidade dos alunos entre os estados membros da UE. 

 Estreitar parcerias entre escolas europeias na concretização de atividades comuns. 

 Ajudar os alunos a adquirir as aptidões e as competências básicas de vida, necessárias ao seu 

desenvolvimento pessoal, à sua futura vida profissional e a uma cidadania europeia ativa. 

 Promover a participação das famílias dos alunos na concretização de um projeto do agrupamento. 

Para além do exposto, os alunos tiveram, igualmente, condições para melhorar as suas competências 

linguísticas e comunicacionais, tanto na sua língua materna, como na língua comum do projeto. As suas 

competências digitais foram também reforçadas, uma vez que as equipas recorreram às tecnologias de 

informação e comunicação para desenvolver as suas pesquisas, apresentar propostas e compartilhar as suas 

descobertas. 

Todos os objetivos propostos foram plenamente alcançados, tendo concorrido, para tal, a cooperação entre 

os países parceiros. As mobilidades realizadas revestiram-se de especial importância para que os alunos e os 

professores dos quatro países europeus vissem reunidas as condições para uma melhor compreensão mútua 

e pudessem conhecer in loco as regiões e as comunidades locais de cada uma das escolas parceiras. 
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6.12. Desporto Escolar 

 Vide Anexo 3. 

 

6.13. Eco-Escolas 

Mobilizaram-se na execução de trabalhos 70 alunos (9º B, 9º A e 7º B ).  

Em sessões informativas sobre o ruído na escola participaram 95 alunos de 9º ano.  

Foram envolvida as turmas 8º B e 9ºA nas auditorias ambientais da EB Castelo e da ES de Sampaio.  

Desenvolveram-se as seguintes atividades:  

1 – Execução dos Planos de Ação Eco-Escolas para cada uma das escolas (EB Castelo e Secundária de Sampaio). 

Ambos os planos foram enviados para a ABAE/Eco-Escolas.  

2- Auditoria ambiental à Escola Secundária de Sampaio. 

3 - Auditoria Ambiental à Escola Básica do Castelo. As tabelas resultantes das duas auditorias foram enviadas 

para a ABAE/Eco-Escolas. Os resultados de ambas as auditorias serão apresentados após orientação da 

ABAE/Eco-Escolas para a elaboração de uma síntese dos múltiplos itens. 

4 - Reunião, estabelecimento de parceria e elaboração de um plano de trabalho conjunto com as técnicas de 

Saúde Ambiental da Unidade de Saúde Pública do Pólo de Sesimbra (Centro de Saúde de Sesimbra), para 

estudo do impacto do ruído nos alunos e nos professores, em ambas as escolas. 

5 - Aplicação de um inquérito da autoria daquela Unidade de Saúde "Ruído na Escola" a alunos e professores 

das escolas Básica do Castelo e Secundária de Sampaio 

6 – Tratamento dos inquéritos pela coordenadora do Projeto Eco-Escolas (inquiridos 150 alunos e 25 

professores), cujos resultados e respetivas conclusões serão apresentados, se autorizado, em Conselho 

Pedagógico. 

7 - Realização de 4 sessões informativas (9º A, B, C e D) pela técnica de Saúde Ambiental Inês Lopes, da Unidade 

de Saúde Pública do Pólo de Sesimbra, sobre os efeitos do ruído na saúde humana. As sessões efetuaram-

se em aulas de Formação Cívica. 

 8 - Medição e registo dos níveis de ruído em salas de aula (por alunos e os professores do Projeto Eco-Escolas), 

nos pavilhões após toque de entrada e/ou saída, pátios, bar e refeitório, BE e sala de professores em ambas 

as escolas. 

9 - Palestra sobre A Floresta e os seus Recursos Energéticos, no âmbito da Semana da Ciência, pelo Pr. Dr. 

Fernando Reboredo do Departamento de Ciências da Terra da FCT, Universidade Nova de Lisboa.  

10- Palestra sobre Nutrição e Intolerância Alimentar, pelo Pr. Dr. Fernando Lidon do Departamento de Ciências 

da Terra da FCT, Universidade Nova de Lisboa. Ambas as sessões foram planificadas em colaboração com 

o Grupo Disciplinar de Biologia, e já foram avaliadas pelas coordenadoras do Grupo e do Projeto Eco-

Escolas. Foram destinatários os alunos dos anos 10º (turmas A e B) e 12º anos (turma B). À palestra dirigida 

pelo Pr. F. Lidon assistiu também a turma C do 9º ano. 

11- Participação no Concurso Eco-Photo da AMARSUL – (tema: separação seletiva de papel). Colaboração da 

profª Isabel Gouveia. 
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12 - Execução de contentores para recolha seletiva de papel (turmas 9º B e 7º B). Distribuição de alguns 

contentores pelas salas de professores GAD e salas de trabalho. Os restantes serão distribuídos no início 

do próximo ano letivo. 

13 - Participação no concurso World Days of Action das Eco-Schools | Eco-Escolas em Ação no Dia da Terra – 

Abril 2015, com o video (slow motion) "O PAPEL TEM DIREITO A VÁRIAS VIDAS". Colaboração do 

Coordenador das BEs do Agrupamento. 

14 - Realização de um vídeo de divulgação e sensibilização da comunidade escolar para a separação e recolha 

seletiva de papel, em colaboração com o Núcleo de Televisão da ESS e Coordenador das BEs do 

Agrupamento. 

15 - Campanha para recolha de pilhas usadas com distribuição de pilhões (contentores de recolha) assinalados 

por cartazes informativos em pontos estratégicos das duas escolas (BE, sala de professores, papelaria e 

entrada dos pavilhões). 

16- Campanha para recolha de REE, com cartazes informativos afixados à entrada de todos os pavilhões da EB 

Castelo.  

17 - Execução pela turma 9º A de dísticos de alerta para poupança de energia "APAGA A LUZ, REDUZ O 

CONSUMO DE ENERGIA". 

18 – Participação na exposição de projetos de escolas do Concelho promovida pela Assembleia Municipal no 

âmbito da Assembleia Municipal de Jovens – foram expostos 1 cartaz e contentores para recolha seletiva 

de papel. 

19- Execução de cartazes destinados ao Concurso Nacional ECO-CÓDIGO, lançado pela ABAE/Eco-Escolas em 

interdisciplinaridade com a disciplina de Educação Visual e colaboração da profª Teresa Oliveira. Foi 

selecionado um cartaz, em representação do Agrupamento, que resultou do trabalho conjunto de todos 

os alunos da turma. Este cartaz foi entregue em mão na ABAE. 

20 - Candidatura ao Galardão Eco-Escolas (a efetuar até ao dia 15 de julho de 2015). 

 

O projeto de recolha seletiva de papel teve impacto junto dos alunos que nele foram envolvidos, levando-os 

a uma mudança de atitude, a terem o cuidado de fazer a separação de resíduos de papel e a considerarem 

criticamente a mistura do papel com lixo comum nos caixotes de sala de aula. Esperam-se melhores resultados, 

i.e., alargamento à comunidade escolar, após divulgação do vídeo na TV da ESS e distribuição por diferentes 

salas dos contentores que ficaram prontos. 

As palestras colheram o interesse dos alunos, contribuindo para o conhecimento de matérias em estudo e 

abrindo perspetivas, sobretudo dos alunos do 12º ano que questionaram e refletiram sobre os temas 

apresentados. As avaliações foram maioritariamente de Muito Bom.  

As sessões sobre o ruído alertaram os alunos para efeitos, que desconheciam, na sua saúde.  

As medições efetuadas assim como os resultados dos inquéritos permitem concluir que há excesso de ruído 

nas duas escolas, com consequências que os inquiridos maioritariamente identificam: dificuldade de 

concentração, cefaleias e irritabilidade. Os dados são preocupantes justificando medidas de remediação nas 

duas escolas e de informação e sensibilização da comunidade, para o problema que, sendo de poluição sonora, 

é também ambiental e de saúde pública. A colaboração, já encetada, com a Unidade de Saúde Pública de 

Sesimbra é fundamental na consciencialização da comunidade para o problema que identificámos.  

A campanha de recolha de resíduos (pilhas e REE) não obteve resultados satisfatórios. Tanto a equipa Eco-

Escolas como os alunos manifestaram algum cansaço relativamente a estas campanhas que, levadas a cabo 

em anos anteriores não redundaram em ganhos efetivos. Os alunos querem-se motivados com prémio(s) o 
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que, por exemplo, no ano letivo passado teve de sair da iniciativa e inventiva da equipa. Por outro lado, não 

só o peso de carga, a ter de transportar para a escola, nos foi referido como desmotivador, como a abundância 

de coletores nas principais superfícies comerciais nos foi apresentada como alternativa mais cómoda e até 

pontualmente rentável. 

Globalmente foi cumprido o plano de ação Eco-Escolas 2014-2015, tendo, quando não apresentados, ficado 

prontos materiais para divulgação e utilização no próximo ano letivo. 

 

6.14. Formação Parental: Pais no Jardim da Cotovia 

Este projeto destinou-se aos pais das crianças do Jardim de infância da Cotovia, sendo que o frequentam 45 

crianças, e estiveram inscritos nesta formação 25 encarregados de educação, dos quais três nunca assistiram a 

nenhuma sessão. Foram promovidas 3 sessões ao longo do ano com frequência trimestral. Os temas 

abordados foram: "As orientações curriculares para a educação pré-escolar", "A importância do NÃO" e "Saúde 

e higiene". "A importância do NÃO" foi eleita pelos pais como o tema mais relevante. 

O projeto decorreu na biblioteca escolar e teve como suporte a apresentação de Powerpoint elaborados pela 

educadora Maria José Valente, após pesquisa realizada. 

Consideram-se como pontos fortes a aproximação escola /família, a partilha de experiências casa/escola e a 

participação de ambos os pais de algumas das crianças das salas. 

Consideramos que a proposta de sessões mensais traria uma maior dinâmica ao projeto e uma maior 

aproximação das famílias ao jardim assim como o desenvolvimento e aprofundamento de outros temas. A 

inclusão de parcerias como o Centro de Saúde, na área da enfermagem, ou o CRI, na área da Psicologia, poderia 

também ser uma mais-valia. Por outro lado o alargamento das sessões às famílias das crianças do 1ºciclo 

contribuiria, certamente, para dar uma outra dimensão a este projeto. 

 

6.15. Jornal Escolar: lookAES 

O balanço das atividades desenvolvidas é bastante positivo, atendendo ao grau de concretização e à qualidade 

do trabalho desenvolvido. Até à data do presente balanço, foram publicados 229 artigos e o site do jornal 

contabilizou 37,171 visualizações.  

Verificou-se que, de um total de 121 artigos publicados este ano letivo, a distribuição dos conteúdos, por 

categorias, foi a seguinte: 

 artigos publicados na categoria 'ESS': 40 (33%) 

 artigos publicados na categoria 'EB de Cotovia': 18 (14,9%) 

 artigos publicados na categoria 'EB do Castelo': 14 (11,6%) 

 artigos publicados na categoria 'EB de Sampaio': 12 (9,9%) 

 artigos publicados na categoria 'EB do Zambujal': 4 (3,3%) 

 artigos publicados na categoria LOOK FIT (acontecimentos referentes à prática desportiva e vida saudável 

em contexto escolar): 19 (15,7%) 

 artigos publicados na categoria LOOKINATION (atividades e trabalhos desenvolvidos pelos alunos no 

domínio das artes): 8 (6,6%) 

 artigos publicados na categoria LOOK IN (atividades que envolveram várias escolas em simultâneo): 3 (2,5%) 

  artigos publicados na categoria LOOK OUT (acontecimentos referentes à comunidade local): 3 (2,5%) 
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É, assim, possível concluir que se manteve a frequência de publicação, comparativamente ao ano letivo anterior 

(125 artigos publicados), continuando a verificar-se, embora em menor grau, uma concentração de artigos 

referentes à ESS. O número de 'visitas' ao site do jornal aumentou em 24%, comparativamente ao ano letivo 

anterior.  

O trabalho colaborativo dos alunos foi, este ano, reforçado, tendo sido notória uma maior participação de 

todas as turmas do Curso Profissional de Comunicação nas etapas do processo de edição do jornal, 

nomeadamente, a captação e tratamento das imagens em formato vídeo e fotográfico, assim como a ilustração 

e escrita de texto. Também aumentou o número de alunos que realizaram entrevistas e que consolidaram ou 

realizaram as primeiras experiências como repórteres em eventos ou atividades como, por exemplo, visitas de 

estudo ou eventos culturais. Não será decerto alheia ao incremento desta parceria, a afinidade entre o trabalho 

desenvolvido num projeto desta natureza e aquele que lhes é solicitado em algumas disciplinas da formação 

técnica, nomeadamente ao nível do desenvolvimento das competências dos alunos nos domínios da captação 

de imagem e edição em vídeo.  

Proporcionar aos alunos o contacto com a atividade jornalística permitiu continuar a desenvolver neles várias 

competências transversais às várias disciplinas dos seus planos de estudos, nomeadamente as capacidades de 

recolha, seleção e organização de informação, a criatividade, a iniciativa e o espírito crítico, assim como 

fomentar o uso das TIC, designadamente, com recurso a programas de edição de imagem profissionais e 

semiprofissionais. Concomitantemente, houve a preocupação de iniciar os alunos no domínio de algumas 

técnicas base de captação/edição de vídeo e fotografia em formato digital. 

Para além do processo editorial de uma publicação multiplataforma, foram desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

 Colaboração com as várias escolas do Agrupamento na recolha, edição e publicação de conteúdos no site 

do jornal. 

 Dinamização do site do jornal do Agrupamento e respetivas redes sociais. 

 Dinamização do Meo Kanal 'LOOKaes'. 

 Articulação com as estruturas e os projetos do Agrupamento, nomeadamente, a UEEA, o PES, o 

(Des)Dramatizar, o Desporto Escolar, o CBESS, o Clube de Xadrez, o Clube da Música e o Clube da Proteção 

Civil. 

 Colaboração com os órgãos de comunicação social locais. 

 Realização de uma campanha de promoção do LOOKaes, da qual constou: 

 a realização de cartazes, panfletos, cartões e vídeos promocionais; 

 a elaboração de 7 ementas com perfis de alunos, funcionários e professores da escola 

(disponibilizadas no refeitório); 

 a projeção do site do jornal nos pavilhões da escola; 

 a montagem de um pequeno estúdio de fotografia na ESS para retratos de ocasião; 

 o concurso de fotografias e selfies sobre o dia a dia escolar; 

 o concurso de fotografias de animais de estimação; 

 o encontro sobre fotografia e books fotográficos com o fotógrafo David Caretas; 

 a palestra sobre jornalismo interativo e de proximidade, dinamizada pelos jornalistas Eduardo 

Cunha e Eloísa Silva do 'Jornal de Sesimbra' e pela equipa do LOOKaes; 

 o encontro com Ricardo Vieira, gestor de conteúdos da 'Mais Educativa', sobre televisões e 

clubes multimédia escolares; 
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 a palestra dinamizada pela jornalista Ana Jovita d'"O Sesimbrense", com a colaboração de Sofia 

Polido (ex-aluna do Curso de Comunicação), sobre o diálogo entre o jornalismo local e os 

jornais escolares. 

 Criação de uma nova rubrica designada 'LOOKINATION', destinada a acolher conteúdos relacionados com 

iniciativas e trabalhos realizados por alunos e professores no âmbito das artes, quer no contexto da sua 

atividade curricular, quer por proposta da equipa do jornal. 

 Edição de um primeiro número em papel que permitiu, a dois tempos, apresentar alguns dos principais 

destaques do ano, no que diz respeito às notícias referentes a cada uma das escolas do agrupamento, e 

contribuir para campanha de recolha de fundos "Vamos Ajudar a Catarina a Realizar o Seu Sonho", através 

da venda desta publicação na Festa do Agrupamento. 

Em resultado do trabalho realizado, é possível concluir que a visibilidade dada pela publicação online (site, 

redes sociais e portal do agrupamento) e, concomitantemente, o trabalho colaborativo quer com as várias 

escolas do agrupamento, quer com um conjunto de parceiros locais, têm dado um contributo relevante para 

a divulgação da identidade plural do agrupamento junto da comunidade em que este se insere. 

 

6.16. Projeto de Educação para a Saúde 

 Vide Anexo 5. 
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7. APOIO AO ESTUDO 

Atividades 

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

Apoio ao Estudo 27 27 0 100% 0 27 

 

7.1. Centro de Recursos para a Inclusão/Serviço de Psicologia 

Para este ano letivo foram aprovadas as seguintes horas de apoio do CRI: 

Centro de Recursos 

para a Inclusão 

 Nº Horas Mensais 

Psicologia 210 

Terapia da Fala 100 

Psicomotricista 70 

Fisioterapeuta 4 

 

Foi colocada pelo AE uma psicóloga no Serviço de Psicologia: 
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Serviço de Psicologia 

 Nº Horas Mensais 

Psicologia 140 

 

    Foram avaliados no âmbito da AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA, os alunos: 

 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

Psicologia 
 

31 12 3 1 47 

Terapia da Fala 
 

7 0 0 0 7 

Educação 
Especial 

26 6 0 2 34 

Total 64 18 3 3 88 

 

 

 

 

Os alunos referenciados para avaliação especializada foram avaliados e encaminhados para as respostas 

existentes. 

Dos 165 alunos com NEE do AE, 144 usufruíram de apoios especializados de acordo com as suas necessidades. 

Foram ainda apoiados 145 alunos sem necessidades educativas, em Psicologia. 

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 PCA e vocacionais de 2º e 3º ciclo (5ºF, 8ºG, 8ºF, 

 

Foram apoiados os alunos com NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: 

 

 
 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

Psicologia 
 

CRI 29 23 30 16 98 

SP 6 0 3 14 23 

Terapia da Fala 
 

CRI 16 11 2 5 34 

Psicomotricidade 
 

CRI 7 0 4 1 12 

Fisioterapia 
 

CRI 0 0 0 1 1 

TOTAL  59 34 39 37  

 

Foram apoiados os ALUNOS SEM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: 

 

 
 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

Psicologia 
 

CRI 2 4 5 5 16 

SP 15 1 25 87 128 
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9ºG e 9ºH) assim como o desenvolvimento de projetos de intervenção nas turmas 8ºE e a realização de 

formações em parceria com o NES. 

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. Foram realizados vários contactos, com várias entidades no sentido de encaminhar alunos com mais 

de 18 anos, sem sucesso. 

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: 

 Encaminhamento de jovens com NEE e mais de 18 anos. 

 Criação de uma turma Vocacional no Secundário para dar resposta a alunos que vêm dos Percursos 

Vocacionais, PIEF e PCA. 

 

7.2. Orientação Vocacional 

De uma forma geral, o processo de Orientação Vocacional implementado no presente ano letivo foi bem 

sucedido, indo ao encontro dos objetivos traçados inicialmente. Assim, conclui-se que: 

 Intervenção no Grupo Turma – o facto de as sessões terem assumido um caráter grupal revestiu-se de 

extrema importância, uma vez que se geraram interações favoráveis entre os alunos, fazendo-os despertar 

para a importância do autoconhecimento, respeito mútuo, a aceitação da diferença, a cooperação. 

 O investimento dos alunos no processo e a forma como compareceram de forma assídua e pontual nas 

sessões, denotou a necessidade por eles sentida em receber mais informações sobre Prosseguimento de 

Estudos. 

 É de notar que a maioria dos alunos inscritos no processo de Orientação Vocacional acabou por concluí-lo, 

realizando todas as avaliações propostas e atividades solicitadas. Não se observaram diferenças 

significativas entre os alunos do sexo feminino e os do sexo masculino, uma vez que todos eles participaram 

ativamente.  

 À semelhança de anos anteriores, tentou dar-se uma ênfase ao contributo dos Pais e Encarregados de 

Educação no processo de tomada de decisão dos seus educandos; neste sentido, a Técnica responsável 

pelo projeto esteve presente em todas as Reuniões de Direção de Turma (no início do 1º e 3º Períodos), 

tendo por objetivo a apresentação do projeto bem como a entrega dos Relatórios Finais de Orientação 

Vocacional, e prestação de esclarecimentos.  
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 Foi dado apoio à Diretora de Turma do 9ºG – Prof. Paula Lopes, sempre que o mesmo foi solicitado. Neste 

caso, o principal suporte passou por esclarecer a docente acerca do prosseguimento de estudos para Cursos 

Profissionais, distribuindo material informativo acerca dos mesmos, para posterior entrega aos alunos da 

turma. 

 Pelo segundo ano consecutivo, a Técnica integrou a equipa de organização da "Semana de Cursos e 

Profissões" na BE Sampaio, em parceria com o Prof. Bibliotecário Luís Varela e com a Coordenação do 

Ensino Profissional, Prof. Célia Baptista, no que diz respeito à preparação do espaço físico, bem como 

dinamização de ciclo de conferências.  

 Foram contabilizados 112 acompanhamentos individuais a alunos com frequência de 9ºano de 

escolaridade. 

 

7.3. EPIS - Empresários Pela Inclusão Social  

Os alunos acompanhados em carteira de proximidade foram 27 alunos de 2º ciclo, sendo que 13 alunos 

frequentavam o 5ºano e 14 alunos do 6ºano. Em termos de capacitação ao aluno, inicialmente existiu alguma 

dificuldade em estabelecer horários para a realização das sessões individuais. A grande maioria dos alunos 

aderiu bem às sessões, contudo existiram alguns alunos de 6º ano de perfil mais resistente que não 

compareceram. 

No que diz respeito à capacitação familiar, a grande maioria dos pais compareceu sempre que solicitado, 

mostrando vontade de colaborar no compromisso de trabalho desenvolvido com os alunos, embora em 

termos práticos isso não se tenha verificado nalgumas situações. Existiram ainda alguns pais que após várias 

tentativas não compareceram na escola. 

As sessões de preparação para os testes foram realizadas em todas as turmas de 5ºano sendo que no total 

foram 10 sessões. Realizaram-se nas aulas de Formação Cívica, tendo sido previamente combinado com os 

respetivos diretores de turma.  

As sessões de preparação para os exames também foram realizadas nas turmas de 6ºano, fazendo um total de 

5 sessões. O balanço foi positivo, os alunos aderiram bem, colocando questões e avaliando o seu próprio 

método de estudo. 

Em relação aos seminários para encarregados de educação foram realizados o "Chegada a uma nova escola", 

destinado a encarregados de educação dos alunos do 5ºano, apesar de a adesão não ter sido muito elevada, 

a participação é sempre muito boa e a sessão acaba sempre por ser muito produtiva. 

No seminário "Como ajudar o meu filho a estudar?", a participação dos pais foi muito positiva, foram feitas 

algumas sugestões por parte dos pais, no sentido de aumentar o número de sessões ao longo do ano, quer 

para os pais quer para os alunos. 

As sessões e os temas que não se realizaram, não foi por não serem considerados pertinentes, mas sim por 

nas disponibilidades do calendário escolar não terem sido os temas prioritários. 

As sessões que não tinham sido previstas, foram realizadas com a equipa de psicologia do agrupamento e o 

balanço foi muito positivo. O tema foi o Bullying e os grupos aderiram muito bem. Foi feita uma abordagem 

muito prática do tema, o que possibilitou uma grande partilha de experiências. 

Embora em termos de resultados, por vezes a recuperação dos alunos não seja diretamente visível, existem 

sempre aspetos que evoluem positivamente, em termos de competências pessoais. 

A dinamização do projeto correu bem, tendo sido notável no decorrer dos anos uma grande evolução na 

articulação e envolvimento dos professores e pessoal não docente no processo. Por vezes continuam a existir 
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alguns constrangimentos em termos de espaço físico, nomeadamente quando existe a necessidade de realizar 

sessões em grupo pois a sala destinada ao projeto não reúne as condições necessárias. 
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8. ANEXOS 

8.1 ANEXO 1 – Serviço de Refeitórios 

 

8.2 ANEXO 2 – Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

 

8.3 ANEXO 3 – Desporto Escolar (DE) 

 

8.4 ANEXO 4 – Projeto de Educação para A Saúde (PES) 

 

8.5 ANEXO 5 – Análise Global dos Questionários (Monitorização das práticas em sala de aula) 

 

8.6 ANEXO 6 – Bibliotecas Escolares (BE) 
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8.1. ANEXO 1 – Serviço de Refeitórios 

8.1.1. Escola Básica do Castelo 

Tratamento estatístico dos resultados dos inquéritos do grau de satisfação  

 

8.1.1.1. INTRODUÇÃO 

Este inquérito realizado na Escola Básica do Castelo tem como objetivo avaliar o grau de satisfação dos utentes 

do refeitório, em relação à comida servida. A realização deste questionário, em todas as escolas onde existe 

refeitório, é um imperativo da Associação Social Escolar (ASE).  

O inquérito inclui instruções de preenchimento e clarificação dos parâmetros que se pretendem avaliar afim 

de não suscitar dúvidas a quem o preenche, de forma a comprometerem o tratamento estatístico dos 

resultados.  

Embora as refeições sejam compostas por sopa, prato do dia (carne ou peixe), guarnição (3 variedades de 

vegetais), sobremesa (fruta ou doce), bebida (água) e pão, este inquérito apenas avaliou a sopa, o prato 

principal e a sobremesa.  

Em média, o refeitório serve 130 refeições por dia. 

 

8.1.1.2. METODOLOGIA 

Foi elaborado um questionário para ser preenchido anonimamente, pelos utentes, de forma voluntaria, à saída 

do refeitório. Para este questionário foram escolhidos 8 dias durante o ano, sem o conhecimento da empresa 

que explora o refeitório, sendo um único critério 4 dias em que o prato principal foi carne e 4 dias em que o 

prato foi peixe.  

No total foram inqueridos 164 utentes. Há que referir que alguns alunos não responderam à totalidade do 

inquérito, mas, todos os inquéritos foram considerados válidos. 

Após a aplicação do questionário, seguiu-se a realização do tratamento de dados, a elaboração deste relatório 

a fim de ser publicitado na página da Internet, para conhecimento dos utentes e seus Encarregados de 

Educação. 

 

8.1.1.3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Após aplicação dos questionários elaborou-se uma tabela com os dados e realizou-se o tratamento estatístico 

que se segue.  

Analisando o gráfico 1 referente à apresentação do prato, observa-se que: 

Em relação à sopa, 30% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram principalmente no 

Satisfaz 29%, e no Muito Bom, 21%. É possível concluir que 80% dos alunos inquiridos está satisfeito com a 

apresentação da sopa.  

No que diz respeito ao prato principal, 37% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram 

principalmente no Muito Bom 34% e no Satisfaz 19%. É possível concluir que 90% dos alunos inquiridos está 

satisfeito com a apresentação do prato principal. 

No que concerne à sobremesa, 38% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram 

principalmente no Muito Bom 36% e no Satisfaz 17%. É possível concluir que 91% dos alunos inquiridos está 

satisfeito com a apresentação da sobremesa.  
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Gráfico 1 

 

 

Analisando o gráfico 2 referente à quantidade de comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 36% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram principalmente no 

Muito Bom 39% e no Satisfaz 15%. É possível concluir que 90% dos alunos inquiridos está satisfeito com a 

quantidade de sopa servida.  

No que diz respeito ao prato principal, 36% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram 

principalmente no Muito Bom 37% e no Satisfaz 17%. É possível concluir que 84% dos alunos inquiridos está 

satisfeito com a quantidade de comida servida no prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 38% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 

principalmente no Bom 33% e no Satisfaz 17%. É possível concluir que 88% dos alunos inquiridos está satisfeito 

com a quantidade de sobremesa servida.  

 
 

 
Gráfico 2 

 

Analisando o gráfico 3 referente ao sabor da comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 33% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram principalmente no 

Satisfatório 24% e no Muito Bom 19%. É possível concluir que 76% dos alunos inquiridos está satisfeito com o 

sabor da comida.  
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No que diz respeito ao prato principal, 36% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram 

principalmente no Muito Bom 28% e no Satisfaz 19%. É possível concluir que 83% dos alunos inquiridos está 

satisfeito com o sabor do prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 41% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 

principalmente no Bom 32% e no Satisfaz 16%. É possível concluir que 89% dos alunos inquiridos está satisfeito 

com o sabor da sobremesa.  

 

 
Gráfico 3 

 

8.1.1.4. CONCLUSÃO 

Analisando estes resultados concluímos que os alunos nesta escola estão muito satisfeitos com a apresentação, 

quantidade e sabor da comida servida, independentemente de ser a sopa, prato principal ou sobremesa. Não 

foram apresentadas críticas, no entanto houve situações pontuais que surgiram ao longo do ano e que foram 

prontamente esclarecidas e resolvidas.  

 

 

8.1.2. Escola Secundária de Sampaio 

Tratamento estatístico dos resultados dos inquéritos do grau de satisfação  

 

8.1.2.1. INTRODUÇÃO 

Este inquérito foi realizado na Escola Secundária de Sampaio durante o ano letivo 2014/2015 e tem como 

objetivo avaliar o grau de satisfação dos utentes do refeitório, em relação à comida servida e ao tempo de 

espera para atendimento.  

Foi elaborado um questionário para ser preenchido anonimamente, pelos utentes, de forma voluntária, à saída 

do refeitório. Os parâmetros avaliados são apresentação do prato, quantidade servida e sabor, relativamente 

a três pratos: sopa, prato principal e sobremesa. 

Para este questionário foram escolhidos 12 dias durante o ano, sendo um único critério 6 dias em que o prato 

principal foi carne e 6 dias em que o prato foi peixe num total de 222 utentes inquiridos. O refeitório da escola 

serviu em média 125 refeições por dia, num total de 20226. 
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8.1.2.2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Após aplicação dos questionários realizou-se o tratamento estatístico que se segue.  

Analisando o gráfico 1 referente à apresentação do prato, observa-se que: 

Em relação à sopa, 50% avaliou este parâmetro como Muito Bom e 42% Bom, é possível concluir que 100% 

dos inquiridos está satisfeito com a apresentação da sopa.  

No que diz respeito ao prato principal, 47% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram no Bom 43% e apenas 9% no Satisfaz. É possível concluir que 99% dos inquiridos está satisfeito com 

a apresentação do prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 53% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram no 

39% no Bom 36% e apenas 7% no Satisfaz. É possível concluir que 100% dos inquiridos está satisfeito com a 

apresentação da sobremesa.  

 
 

Gráfico 1 
 

Analisando o gráfico 2 referente à quantidade de comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 62% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 35% no Bom e 

3% no Satisfaz. É possível concluir que 100% dos inquiridos está satisfeito com a quantidade de sopa servida.  

No que diz respeito ao prato principal, 45% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram 38% no Bom e 14% no Satisfaz. É possível concluir que 98% dos inquiridos está satisfeito com a 

quantidade servida. 

 Gráfico 2 
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No que concerne à sobremesa, 50% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 

36% no Bom e 11% no Satisfaz. É possível concluir que 97% dos inquiridos está satisfeito com a quantidade 

de sopa servida. com a quantidade de sobremesa servida.  
 

Analisando o gráfico 3 referente ao sabor da comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 54% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 38% no Bom e 

7% no Satisfaz. É possível concluir que 100% dos inquiridos com o sabor da sopa.  

No que diz respeito ao prato principal, 49% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram 45% no Bom e 6% no Satisfaz. É possível concluir que 100% dos alunos inquiridos dos inquiridos está 

satisfeito com o sabor do prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 54% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 

41% no Bom e 4% no Satisfaz. É possível concluir que 99% dos inquiridos está satisfeito com o sabor da 

sobremesa.  

 
Gráfico 3 

 

Pela análise dos gráficos 4 e 5, pretende-se avaliar o grau de satisfação dos utentes do refeitório relativamente 

ao tempo de espera para serem atendidos e observa-se que os utentes estão satisfeitos com o atendimento 

60% consideram-no Muito Bom e Bom. De realçar que 53% dos utentes dizem esperar apenas 5 minutos ou 

menos para serem atendidos. 

 

      Gráfico 4                               

0

10

20

30

40

50

60

Muito bom Bom Satisfaz Não satisfaz
(Esporádico)

Não satisfaz
(Reincidente)

54

38

7
0 0

49
45

6
0 0

54

41

4 1 0

%
 d

e
 a

lu
n

o
s

Sabor

Sopa

Prato

Sobremesa

32 28
33

6 2
0

20

40

%
 d

e
 a

lu
n

o
s

Tempo de espera



 
194 

 

   Gráfico 5 
 

8.1.2.3. CONCLUSÃO 

Analisando estes resultados concluímos que os alunos nesta escola estão muito satisfeitos com o serviço 

prestado no refeitório.  

 

8.2. ANEXO 2 – Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No presente ano letivo, tal como nos dois anteriores, o Agrupamento de Escolas de Sampaio foi a 

entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), nas três escolas do 1º Ciclo 

do Ensino Básico do concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal: EB da Cotovia, EB de Sampaio e EB 

do Zambujal nº 1, com um total de 389 alunos inscritos e a frequentar (81%). 

As Atividades de Enriquecimento Curricular oferecidas foram: Ensino do Inglês (EI), Atividade Física 

e Desportiva (AFD) e Educação Para a Cidadania (EPC). As turmas das AEC corresponderam às turmas 

da componente curricular obrigatória, com horário em regime normal, com exceção dos alunos das 

turmas CC, DC e FC que, em conjunto, constituíram duas turmas: uma de 1º e 2ºanos e outra de 3º 

e 4ºanos. 

As AEC decorreram no espaço escolar, no período entre as 15h00m e as 17h30m, organizadas em 3 

dias: dois dias com EI e AFD e um dia com EPC. 

Foram contratados 10 técnicos, sendo 5 para a Atividade Física e Desportiva e 5 para o Ensino do 

Inglês. A EPC foi assegurada pelas professoras titulares das turmas. 

Tal como no ano letivo anterior, e uma vez que ao agrupamento não é atribuída verba para aquisição 

de materiais para as AEC, foram adquiridos manuais para o Inglês, pelos pais que pretenderam, uma 

vez que os técnicos do Ensino do Inglês consideraram importante a sua aquisição. Foram adotados 

os seguintes: 

1º ano - English Adventure Sarter A - Pupil´s Book 

2º ano - English Adventure Sarter B - Pupil´s Book  

3º ano - English Adventure Level 1 - Pupil´s Book + Activity Book  

4º ano - English Adventure Level 2 - Pupil´s Book + Activity Book  

Os Encarregados de Educação que assim o desejaram adquiriram os manuais de Inglês, num total 

de 321. 

Para avaliar o funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular, ao longo do presente 

ano, pressupondo uma melhoria contínua na qualidade da educação, foram criados e aplicados 

inquéritos on-line a uma amostra da população abrangida, nomeadamente, alunos e encarregados 

de educação, e ao universo dos técnicos das AEC e professoras titulares de turma. 

  



 
197 

2. ORGANIZAÇÃO 

 

Os inquéritos on-line foram dirigidos a: 

 85 alunos - 5 de cada turma dos 2º, 3º e 4º anos (amostra) 

 105 encarregados de educação - 5 de cada uma das turmas (amostra) 

 10 técnicos das AEC (população) e 21 professoras titulares de turma (população) 

Responderam: 

 81 alunos 

 42 encarregados de educação 

 5 técnicos das AEC e 15 professoras titulares de turma 

 

  
 

 

 

  

95%

5%

Nível de participação no inquérito
- amostra de 85 alunos -

Respondidos

Não respondidos

40%

60%

Nível de participação no inquérito
- amostra de 105 enc. de ed. -

Respondidos

Não respondidos

65%

35%

Nível de participação no inquérito
- universo de 31 professores -

Respondidos

Não respondidos
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3. Análise estatística do inquérito aos alunos 

 

1 - Seleciona a escola que frequentas. 

2 - Seleciona o ano de escolaridade que frequentas. 

 
 

3 - Das AEC que frequentas, indica a tua preferida. 

 
 

4 - Na atividade de Ensino do Inglês (EI), o que mais gostas de fazer? 

 

15

5

10

14

11

16

5 5

0

5

10

15

20

2º ano 3.º ano 4º ano

Escola e ano de frequência
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EB Sampaio

EB Zambujal

4
3

2

18

15

18

12

3

6

0

5

10

15

20

2º ano 3º ano 4º ano

AEC preferida

Ensino do Inglês

Atividade Física e Desportiva

Educação para a Cidadania

4
6

0

10 99

2
0

8

23 2 2

16

3

0

5

10

15

20

Ouvir histórias Fichas de trabalho Dramatizações Jogos e canções Exercícios no
manual

O que mais gosta de fazer no EI

2º ano

3º ano

4º ano
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5 - Como é o comportamento dos alunos na atividade de Ensino do Inglês? 

 

 

6 - Na Atividade Física e Desportiva (AFD), o que mais gostas de fazer? 

 

 

7 - Como é o comportamento dos alunos na Atividade Física e Desportiva? 

6

16

49
42

11

67
62

32
39

56

8
3 0 0

14

0

10

20
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40
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60

70

80

Cumprem as
regras da aula

Respeitam
colegas e
professor

Trazem o material
necessário

São assíduos e
pontuais

Estão calmos e
atentos

Comportamento dos alunos no EI

Sempre

Às vezes

Nunca

7

9

5

13

7

5

7

2

7

5

13

1

0

2

4

6

8

10

12

14

Ginástica Jogos pré-desportivos Jogos desportivos
coletivos

Jogos desportivos
individuais

O que mais gosta de fazer na AFD

2º ano

3º ano

4º ano
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8 - Na Educação Para a Cidadania (EPC), o que mais gostas de fazer? 

 

 

9 - Como é o comportamento dos alunos na Educação Para a Cidadania? 
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O que gosta mais de fazer na EPC

2º ano

3º ano

4º ano

33

57

65 66

44
48

24

16 15

37

0

10

20

30

40

50

60

70

Cumprem as
regras da aula

Respeitam
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10 - Escolhe outra(s) atividade(s) que gostasses de ter nas AEC. 

 

Em outra surge:  

4 BTT 

1 Ping pong 

1 Karaté 

1 Patinagem 

1 Artes Plásticas 
 

11 - Se tens alguma sugestão para melhorar o funcionamento das AEC, escreve-a aqui. 

3 Os alunos deviam estar mais atentos e respeitar os colegas e professores. Se não gostarem das 
atividades não se devem inscrever, para não perturbarem as aulas. 

5 Os alunos portarem-se melhor e serem mais atentos. 

5 Não juntar turmas de anos diferentes nas AEC 
 

4. Análise estatística do inquérito aos encarregados de educação 

 

1- Qual a escola frequentada pelo(a) seu/sua educando(a)? 

2 - Qual o ano de escolaridade do(a) seu/sua educando(a)? 

20

25

12

20

10

8

Outras atividades que gostava de ter

Expressão Dramática (teatro)

Dança

Informática

Xadrez

Música

Outra
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3 - Qual o principal motivo que o(a) levou a inscrever o(a) seu/sua educando(a) nas AEC? 

 
4 - O horário das AEC responde às necessidades familiares? 

 

 

5 - Está satisfeito(a) com as AEC promovidas na escola? 

4

7

4

2

5

4

6

4

0

3 3

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

1º 2º ano 3.º ano 4º ano

Escola e ano frequentados pelos educandos

EB Cotovia

EB Sampaio

EB Zambujal

71%2%

27%

2%

Motivo para inscrição nas AEC

Enriquecimento de conhecimentos

Ocupação dos tempos livres

Facilitar a organização familiar

Acompanhar os colegas

95%

5%

Horário responde às necessidades familiares 

Sim

Não
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6 - Indique outras atividades que considere pertinente incluir nas AEC. 

 

 

 

7 - Em relação às AEC, o(a) seu/sua educando(a) demonstra uma atitude de: 

38
42 40

4
0 2

0
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20

30

40
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EI AFD EPC

Satisfação com as AEC oferecidas

Sim

Não

22

15

27

9

16

2

Outras atividades a incluir nas AEC

Expressão Dramática (teatro)

Dança

Informática

Xadrez

Música

Outra
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8 - Considera importante conhecer o programa anual a desenvolver em cada uma das AEC? 

9 - Qual o impacto das AEC na vida escolar do(a) seu/sua educando(a)? 

   
 

10 - Indique o seu grau de satisfação relativamente ao funcionamento das AEC este ano 

letivo. 

 

40

2
0
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1 0
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3
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0
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Interesse Indiferença Desinteresse
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programa das AEC
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95%

5%0%
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educando
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Sem impacto

Negativo

36%

60%

2% 2%
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Pouco satisfeito
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11 - Utilize este espaço para deixar alguma sugestão para a melhoria do funcionamento das 

AEC. 

4 Nas reuniões de pais os técnicos deviam estar presentes para: 

 apresentação; 

 divulgação do programa correspondente a cada período; 

 dar conhecimento da evolução da criança; 

 dar conhecimento do comportamento; 

 informar sobre o interesse; … 
1 Mais sentido de responsabilização por parte dos professores em que os meninos atinjam os 

objetivos e mais atividades lúdicas fora da sala de aula. 
 

Alguns comentários: 

 As AEC estão muito bem estruturadas. 

 Não foi apreendido qualquer conhecimento das atividades tendo, apenas, servido de passatempo, acrescido 

da despesa inútil com o livro para Inglês. 

5. Análise estatística do inquérito aos técnicos e professoras titulares de turma  

 

1 - Indique a escola onde leciona. 

2 - Indique que atividade leciona. 

 
 

3 - O material disponibilizado é o adequado para o desenvolvimento da AEC que leciona? 

 

1
2

0
1 1

0
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4 - Considera o espaço onde decorrem as AEC adequado? 

 

18

2
0

10
8

2

18

0
2

0

5
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20

Sim Nem sempre Não

O espaço onde decorrem as AEC é adequado

EI

AFD

EPC
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5 - Considera o horário em que decorrem as AEC adequado? 

 
 

6 - Concorda com a carga horária atribuída à AEC que leciona? 

 
 

7 - Considera que os alunos estão motivados para as AEC? 

 

55%

45%

O horário das AEC é o adequado
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Não
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8 - Considera que os encarregados de educação valorizam o trabalho desenvolvido nas AEC? 

9 - Verifica-se articulação entre os professores das AEC e as professoras das respetivas 

turmas? 

   
10 - Indique as reuniões onde considera importante a presença dos professores das AEC. 

11 - Considera que o seu trabalho, no âmbito das AEC, contribuiu para a qualidade do 

serviço prestado pela escola? 

  
12 - Utilize este espaço para deixar alguma sugestão para a melhoria do funcionamento das 

AEC. 

6 Horário AEC depois das 16 horas; 

2 As AEC não devem ser lecionadas pelo PTT; 

2 As AEC devem ter um carácter mais lúdico; 

1 Apresentação dos técnicos de AEC aos EE; 

1 Mais uma hora de AFD para 3º e 4º anos; 

1 O material de AEC devia estar separado de outros materiais. 

6. Conclusão 

 

55%
25%

20%

Enc. Ed. valorizam o trabalho das AEC

Sim

Nem sempre

Não
85%

10%
5%

Verifica-se articlulação entre 
técnicos e PTT
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30%

22%18%
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Reuniões com a presença dos técnicos 
das AEC

Enc. Ed.

Coord. de Estabelecimento
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Técnicos das AEC

Grupo disciplinar (2º ciclo)

20%

60%

10%

10%

Contibuto do trabalho para a 
qualidade do serviço prestado 

Contribuiu muito

Contribuiu

Contribuiu pouco

Não contribuiu
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Tendo em conta os resultados obtidos nos inquéritos, pode confirmar-se que a tendência mantém-

se, com a maioria dos Encarregados de Educação a inscrever os seus educandos com o objetivo de 

enriquecimento de conhecimentos (71%), respondendo o horário de funcionamento às necessidades 

da generalidade das famílias. A maioria continua satisfeita com as AEC oferecidas, continuando a 

AFD a reunir maior grau de satisfação.  

Os alunos mantêm a AFD como a sua preferida, sendo os do 2º ano os que mais gostam de Educação 

Para a Cidadania. Nesta atividade preferem os trabalhos de grupo.  

O Ensino do Inglês é a que menos gostam, preferindo os jogos e canções, sendo os do 2º ano que 

mais gostam de realizar exercícios no manual. 

Na AFD os alunos de 2º ano dividem a sua preferência pelas várias atividades realizadas, sendo os 

jogos desportivos individuais que têm mais adeptos, os de 3º e 4º ano preferem jogos desportivos 

coletivos e ginástica. 

Relativamente ao comportamento, a opinião da maioria dos alunos é de que apenas às vezes 

cumprem as regras na aula, estão calmos/atentos e respeitam colegas e professores, nas atividades 

de EI e AFD. No entanto, na EPC verifica-se que respeitam mais colegas e professora e estão mais 

calmos e atentos. No entanto, a maioria continua a não cumprir as regras da aula. 

Tal como no ano anterior, a maioria dos encarregados de educação acha que os educandos 

demonstram uma atitude de interesse pelas atividades de enriquecimento curricular, tendo estas um 

impacto positivo na sua vida escolar. Todos consideram importante conhecer o programa anual a 

desenvolver em cada uma delas. De um modo geral, estão satisfeitos (60%) ou muito satisfeitos 

(36%) com o funcionamento das AEC no presente ano letivo. 

Ao solicitar a indicação de outras atividades que considerassem pertinente incluir nas AEC, os alunos 

sugeriram primeiro dança, seguida de expressão dramática e depois xadrez. Os encarregados de 

educação optaram primeiro por informática, depois expressão dramática, seguida de música e dança. 

Na perspetiva das professoras titulares de turma e técnicos das AEC, ainda há um número 

significativo de encarregados de educação que nem sempre valoriza o trabalho desenvolvido nestas 

atividades. Referem também que os alunos estão motivados mais para a AFD, seguida da EPC e 

menos para o EI.  

A maioria dos profissionais (professoras das turmas e técnicos das AEC) considera que se verificou 

articulação e cooperação entre si.  
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Relativamente à adequação do material disponibilizado para as atividades as opiniões divergem: 

grande parte das professoras titulares e técnicos de Inglês consideram que sim, os técnicos de AFD 

uns dizem que sim outros que em parte. No que diz respeito aos espaços onde decorrem, a opinião 

coincide, pois a maioria considera que é o adequado para o Inglês e a Educação Para Cidadania, mas 

nem sempre para a Atividade Física e Desportiva. 

Quanto ao horário em que decorrem as AEC, a maioria (55%) considera-o adequado. No que respeita 

à carga horária atribuída a cada atividade, a maioria das professoras titulares e a totalidade dos 

técnicos de inglês concorda, no caso dos técnicos de AFD a opinião divide-se. 

No que concerne às reuniões onde se considera importante a presença dos técnicos das AEC, foi 

referido tanto pelas professoras titulares como pelos técnicos, primeiro nas de encarregados de 

educação, seguidas nas de coordenação de estabelecimento, coordenação de ano e de técnicos das 

AEC. De salientar alguns considerarem importante a participação em reuniões de grupo disciplinar 

(2º ciclo). 

A maioria dos profissionais considera que o seu trabalho contribuiu para a qualidade do serviço 

prestado na escola. 

7. Algumas considerações 

 

 

O agrupamento, enquanto entidade promotora das AEC, continuou a sentir algumas dificuldades na 

operacionalização do programa, devido à falta de financiamento para aquisição de materiais. 

No entanto, com a flexibilização dos horários, organizando as AEC em três dias, verificou-se uma 

melhoria no seu funcionamento, devido a: 

 Maiores horários semanais (10h) dos técnicos; 

 Mais facilidade na contratação e manutenção dos técnicos; 

 Organização dos horários, prevendo a possibilidade de substituição de técnicos ausentes 

e coadjuvância nas turmas maiores e/ou com alunos que apresentassem comportamentos 

menos adequados. 

No que respeita ao número de alunos inscritos (389), este ano não se sentiram grandes flutuações. 

Relativamente a esta questão, a sensibilização feita junto dos encarregados de educação (no ato da 

renovação da matrícula, formalizando o compromisso aquando da inscrição dos educandos nas AEC, 

relembrando o dever de assiduidade e a aplicação do previsto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar) 

contribuiu para criar esta estabilidade. 
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O processo de avaliação das AEC contou com a participação de alunos, encarregados de educação 

e profissionais que as asseguraram, ainda que com diferenças significativas no grau de envolvimento. 

Assim, responderam aos inquéritos on-line 95% dos alunos (apoiados pelas respetivas professoras 

titulares de turma), 65% dos profissionais (ficando a participação abaixo do esperado) e 40% dos 

encarregados de educação (uma baixa participação). 

O desafio mantém-se, com a necessidade da promoção das Atividades de Enriquecimento Curricular 

como atividades importantes para o desenvolvimento integral das crianças e a sua valorização como 

parte constituinte do currículo escolar (apesar do seu caráter lúdico), e não como espaço de 

"ocupação de tempos livres". 
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8.3. ANEXO 3 – Desporto Escolar (DE) 



 
213 

DESPORTO ESCOLAR 
 2015/2016 

ATIVIDADE EXTERNA 

 

QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS 18 GRUPOS EQUIPA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO  

 

Nº de Grupos  
Equipa 

Prof. 
Respon./ 
Escalão 

Nº 
alunos 
inscritos 

Média 
alunos 
treino 

Semanas 
de Treino 

Nº de 
Sessões de 
Treino 

Participações 
Competições 
do Desporto 
Escolar 

Outras 
participações: 
Clubes, CMS,. 

Classificações  
de destaque 

ARE/DANÇA 
2 grupos-equipa 
a)Dança 
b)NEE-Dança 

Cristina Martins 
Vários 
Misto 

 
 
a)20 
b)15 

a-10/EBcas 
b-8/EBSam 
+ 
8/ESSamp 

 
 
33 
33 

 
133 

 
1 

 
4 

 
- 

BADMINTON 
2 grupos-equipa 
a) 
b) 

Pedro Godinho 
 
Juvenis/Femini. 
Vários Misto 

 
 
a)20 
b)29 

 
 
15 
15 

 
 
31 
31 

 
 
124 
124 

 
 
4 
5 

 
 
- 
- 

Fase local - Juniores – 1º/2ºlugares 
Juven.masc. – 1º/3ºlugares 
Juven.Fem. – 2º 
Fase Distrital – Juv fem – 5º lugar 

BASQUETEB 
2 grupos-equipa 
a) 
b) 

Sandra Ribeiro 
 
InfantisB masc. 
Juvenis Femini. 

 
 
a)27 
b)24 

 
 
18 
15 

 
 
32 
31 

 
 
65 (130) 
62 (124) 

 
 
3 
3 

 
 
- 
2 

a)fase local – 2ºlugar apuramento 
Torneio Encerramento-1ºlugar Desp. 
Esc. 
b)fase local – 3ºlugar apuramento 
Desporto Escolar 

BASQUETEB. 
2 grupos-equipa 
a) 
b) 

José Sá 
 
Iniciados Masc. 
Juvenis Masc. 

 
 
a)19FED 
b)18FED 

 
 
16 
18 

 
 
38 
38 

 
 
142 
146 

 
 
6 

Federado 
 
3 
28 

a)1º - Campeões Distritais Desp.Escol 
1º - Campeões Regionais Desp. Escol 
b)Apurados 
FinalFour/Assc.Basq.Setúbal– Federa 

BTT 
2 grupos-equipa 
a) 
b) 

João Nunes  
 
Vários  
Misto 

 
 
a)24 
b)20 

 
 
20 
20 

 
 
27 
27 

 
 
108 
108 
 

 
 
4 
4 

 
 
- 
- 

Fase Regional – Equipas -2ºlugar Infantis 
B; 1º lugar Iniciados. 
Fase Regional – Individuais – Infantis B – 
2º,6º,7º10º16º Lugares; 
Iniciados – 2º,3º,4º lugares 

DESP.GÍMNI 
2 grupos-equipa 
a)Ginás.Acro 
b)Trampolins 

Helena 
Tavares/Rafael 
Guerreiro Vários 
misto 
Infantis 

 
 
a)20 
b)20 

 
 
15 
15 
 

 
 
33 
33 

 
 
66 (132) 
66 (132) 

 
 
3 
3 

 
 
1 
1 

 



 

 

 

Nº de Grupos  
Equipa 

Prof. 
Respon./ 
Escalão 

Nº 
alunos 
inscritos 

Média 
alunos 
treino 

Semanas 
de Treino 

Nº de 
Sessões de 
Treino 

Participações 
Competições 
do Desporto 
Escolar 

Outras 
participações: 
Clubes, CMS,. 

Classificações  
de destaque 

DESPGÍMNI. 
2 grupos-equipa 
a)Ginást.Gru 
b)Ginást.Gru 

Cristina Silva 
Vários 
Misto 

 
 
a)19 
b)20 

 
 
15 
15 

 
 
37 
37 

 
 
74 (148) 
74 (148) 

 
 
5 
5 

 
 
3 
3 

Fase Distrital – 1ºlugar Gin.Acrobát. 
Trios. 
Fase Regional – 7ºlugar Gin.Acrob 
Trios 

MULTIATIVI. 
2 grupos-equipa 
a)Multiativ. 
b)Esacalada 

José Cardeira  
Vários  
Misto 

 
 
a)24 
b)20 

 
10+10 

 
34 
34 

 
 
34 
34 

 
6-Orientaç. 
2-Escalada 

 
- 

 
- 

XADREZ 
2 grupos-equipa 
a) 
b) 
 

Rosária Silva 
Vários Misto 

 
 
a)23 
b)29 

 
 
14 
14 

 
 
28 
28 

 
 
56 (112) 
56 (112) 

 
 
4 
4 

Por equipas:  
Infantis A: 1º (campeões distritais) 
Infantis B: 3º lugar 
Iniciados: 2º (vice-campeões distritais) 
Juvenis: 4º  

Individuais:Ranking Distri. Individual 
 INFANTIS A FEMININO 

1º- Maria Marcelino (campeã distrital); 2º- Catarina Parada, 

(vice-campeã distrit); 3º- Ana Beatriz Leandro 

INFANTIS A MASCULINOS 

4º-Vicente Preto; 5º-Gonçalo Gomes;7º-Salvador Dinis 

9º-Guilherme Torrão; 10º-Dinis Patrício 
INFANTIS B MASCULINOS 

3º – Duarte Torrão; 8º – Fábio Andrade 

INICIADOS FEMININOS 

2ª-Silvana Augusto (vice-campeã distrital) 

INICIADOS MASCULINOS 

8º- Afonso Carvalho 

JUVENIS MASCULINOS 

1º – André Fidalgo, (campeão distrital); 4º – Pedro Cruz 

ANDRÉ FIDALGO – CAMPEÃO NACIONAL DE XADREZ 

DO DESPORTO ESCOLAR 

 

  



 

CONCLUSÕES: 

 

1. Todas as atividades do DESPORTO ESCOLAR são de inscrição voluntária e funcionam em tempo extra 

curricular dos alunos. Estiveram efetivamente presentes nestas atividades, ao longo do ano letivo de 

2014/2015, duzentos e setenta (270) alunos do Agrupamento (1º, 2º e 3º ciclos e secundário). Os 

horários escolares dos alunos impediram muitos dos alunos inscritos de darem continuidade à atividade 

que haviam começado (390 alunos inscritos). Pode assim concluir-se que o CDE do AES em associação 

com o Clube de Basquetebol da ESS - CBESS (com mais 30 alunos), é o clube mais eclético e com maior 

nº de atletas da comunidade de Sesimbra (300 praticantes efetivos na globalidade).  

 

2. A variedade da oferta desportiva é abrangente (Atividades Rítmicas Expressivas/Dança; Badminton; 

Basquetebol; BTT; Desportos Gímnicos; Escalada; Multiatividades; Xadrez) sendo uma das preocupações 

do CLUBE DE DESPORTO ESCOLAR facultar à comunidade a prática de atividades que não sejam já 

oferecidas pela comunidade. 

 

3. A inclusão de alunos com NEE e alunos com dificuldades ou problemas de comportamento é uma das 

preocupações do Clube, integrando o mesmo alunos com estas problemáticas. 

 

4. A oferta de atividades desportivas motivantes para o género feminino (Portugal é o 2º país Europeu com 

maior prevalência de obesidade infantil e o género feminino é o mais sedentário) é outra das 

preocupações do CDE.  

 

5. Todos os grupos equipas participaram de forma regular nas atividades desportivas de treino e 

competição/apresentação que lhes competia. 

 

6. Todos os docentes responsáveis pelos 18 grupos equipa assumiram terem cumprido os objetivos 

definidos pelo desporto escolar de uma forma muito positiva e manifestaram expetativa quanto ao 

aumento de praticantes inscritos para o ano que vem.  

 



 

ATIVIDADE INTERNA 
 
 

 ESCOLA BÁSICA DO CASTELO (5º,6º,7º,8º anos) ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO (9º,10º, 11º,12ºanos) 

 Jogos – todas as semanas Participação 
de alunos 

Conclusão Jogos – 2 últimos dias do 
período 

Participação de 
alunos 

Conclusão 

1º 
Período 

Bola Capitão – 5ºanos 
Basquetebol – 6ºanos 
Andebol – 7º,8ºanos 

40 alunos 
40 alunos 
70 alunos 

150 envolvidos de forma 
regular (semanal) nos jogos 
interturmas. 

Andebol, Voleibol e 
Basquetebol 3x3 entre os 
vários anos – equipas por 
escalões. 

112 - Andebol 
234 – Voleibol 
104 – Bas. 3x3 

450 alunos envolvidos em 2 
dias de jogos 

2º 
Período 

Torneio de Queimado 100 alunos Boa participação de todas 
equipas, exceto 5º anos 

Andebol e Futebol, entre as 
equipas, por escalões; 
Distrital Bas. 3x3 – 24; 
Regional – 3; 
Atletismo – Megasprinter - 
65 

128 – Badminto 
186 – Futebol 
24+3 – Basque. 
65 - Atletismo 

406 alunos envolvidos em 2 
dias de jogos. 

3º 
Período 

Torneio de futebol 210 alunos Muita e boa participação, 
raras faltas de comparência 

Não se realizam atividades 
no 3º período 

Não se realizam 
atividades no 3º 
período 

Não se realizam atividades no 
3º período 

 

Ainda se realizaram os 2 corta-matos escolares (um em cada escola) e o corta-mato concelhio, já devidamente avaliados no PAA. 

 

CONCLUSÕES:  

Consideramos dever ser mantido o modelo de dinamização da ATIVIDADE INTERNA na EB do Castelo, 

(jogos semanais) uma vez que um dos objetivos destas atividades é a prática REGULAR de atividade física.  

 

A grande adesão dos alunos a estas atividades numa época de sedentarismo provocado ou quase 

"obrigado" é determinante. 
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8.4. ANEXO 4 – Projeto de Educação para a Saúde (PES) 

O Projeto de Educação para a Saúde (PES), tal como no ano letivo anterior, teve como ponto forte o facto de 

ter desenvolvido atividades/iniciativas que envolveram não só todos os alunos do Agrupamento, em todos 

os ciclos de escolaridade, cerca de dois mil alunos, bem como ter contemplado, outros elementos da 

comunidade educativa, através de iniciativas específicas dirigidas a professores, assistentes operacionais e 

encarregados de educação. 

Estas atividades abarcaram não só as temáticas previstas nos normativos legais: Educação Alimentar e 

Atividade Física, Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências, Afetos e Educação para a 

Sexualidade, Saúde Mental e Prevenção da Violência em Meio Escolar bem como outras consideradas de 

interesse pela Equipa do Projeto, no âmbito das Relações Sociais, Promoção da Saúde e da Prevenção da 

Doença. 

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. 

Para levar a cabo os objetivos a que a equipa do PES se propôs, foram apresentadas diversas candidaturas a 

entidades externas, públicas e privadas, especialistas em diversas áreas, bem como estabelecidos protocolos 

e parcerias. O apoio realizado pelos diferentes técnicos que colaboraram com o Projeto, considerou-se 

determinante e uma mais-valia para a dinamização das Ações e Atividades levadas a cabo, tanto na EB do 

Castelo como na ES de Sampaio. Toda a colaboração que foi prestada revelou-se fundamental para atingir o 

êxito de grande parte das iniciativas. Daí que, as candidaturas a Projetos, a assinatura de protocolos e o 

estabelecimento de parcerias, seja considerado como ponto forte deste Projeto. 

A este nível, saliente-se a candidatura ao Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde, 

apresentado à Direção Geral de Educação (DGE) em Outubro de 2014, do qual resultou um subsídio para 

suporte a despesas inerentes ao Projeto. Foi também apresentado uma candidatura ao Projeto "Cuida-te", 

da responsabilidade do Instituto Português da Juventude (IPJ), da qual resultou o teatro Debate 

In(dependências) pela Companhia de teatro Usina, onde vieram a participar as turmas do 8ºano de 

escolaridade, cerca de cem alunos. Para além das anteriores, foi ainda apresentada uma candidatura à 

Fundação PT, da qual resultou a possibilidade dos alunos das turmas do 7º ano e três turmas de 8º ano de 

escolaridade, aproximadamente duzentos alunos, assistirem à Peça de Teatro – LIKE? Um clique pode mudar 

a tua vida! 

Foram estabelecidos protocolos de colaboração com diversas instituições, como a Comissão para a 

Dissuasão da Toxicodependência de Setúbal, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
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Dependências (SICAD). Da assinatura deste protocolo, resultou a realização de Ações de Sensibilização no 

âmbito da prevenção dos consumos a treze turmas, dos 8º, 9º e 12º anos de escolaridade, aproximadamente 

trezentos alunos. Foi ainda solicitada a participação do Agrupamento num Estudo Europeu sobre o Consumo 

de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos, através da realização de questionários a duas 

turmas do ensino secundário - European School Survey on Alcohol and other Drugs – ESPAD/2015. O Projeto 

"Eu e os Outros", no qual vieram a participar alguns docentes do Agrupamento, foi também resultado da 

colaboração que o SICAD nos proporcionou. 

Um outro protocolo foi assinado com A Fundação Portuguesa "A Comunidade contra a Sida" - CAOJ- Centro 

de Aconselhamento e Orientação de Jovens de Setúbal, do qual resultou a realização dos Projetos Educação 

para a Sexualidade, no Ensino Secundário, a sete turmas, num total de 169 alunos, através de 35 sessões e 

ainda, o Projeto de Educação pelos Pares, no Ensino Básico. Neste projeto, cinco alunos do 11º A, formaram 

Brigadas Escolares de Intervenção (BEI) intervindo nas turmas 7ºC e 7ºE, num total de 48 alunos, durante 

16 sessões, supervisionadas por uma docente afeta ao CAOJ. Esta atividade de voluntariado recolheu elogios 

por todos os que nela participaram e, portanto, é objetivo da equipa do PES voltar a implementar esta 

iniciativa no próximo ano letivo, formando novas BEI, de forma a contemplar outras turmas do ensino básico, 

para que a Educação pelos Pares, seja um ponto forte do PES. 

Foram também estabelecidas parcerias com outras Instituições como a Ordem dos Farmacêuticos, através 

da adesão ao Projeto Geração Saudável. Através deste Projeto seis turmas do 5ºano e seis turmas do ensino 

secundário profissional, usufruíram de Sessões de Sensibilização sobre a temática da "Obesidade e Diabetes", 

num total de aproximadamente duzentos e sessenta alunos. Uma outra parceria foi estabelecida com a 

Associação Abraço, no âmbito da qual se realizaram Ações de Prevenção da Infeção pelo VIH/SIDA às nove 

turmas do 9ºano e ensino secundário. Os técnicos de uma e outra instituição prestaram a sua colaboração 

na Feira da Saúde, promovendo a sensibilização no âmbito da Promoção da Saúde, aos alunos de cerca de 

onze turmas do ensino básico e secundário. 

Foi também concretizada uma parceria com a Liga Portuguesa contra a Epilepsia e Associação Portuguesa 

de Familiares, Amigos e Pessoas com Epilepsia, que permitiram a realização de sessões de informação para 

os alunos de três turmas do ensino secundário profissional, bem como para docentes e assistentes 

operacionais. Foi ainda levada a cabo uma parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, concretizada 

através da dinamização de uma Ação de Sensibilização sobre a "Prevenção do Cancro", no âmbito da 

comemoração do Dia Mundial da Saúde, para alunos de três turmas do ensino básico e secundário. 

Para além destas instituições, outras foram que colaboraram com a equipa do PES na dinamização de Sessões 

de Sensibilização/Informação, tais como o Centro de Saúde de Sesimbra, que dinamizaram 

sessões/atividades no âmbito da Prevenção do Consumo do Álcool e do Tabaco, para os alunos de um total 

de oito turmas do ensino básico e secundário; Promoção da Saúde, para um total de doze turmas, do ensino 

básico e ainda Educação Sexual - Orientação Sexual, Sexualidade, Violência no Namoro, Planeamento 
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Familiar, Métodos Contracetivos e Doenças Sexualmente Transmissíveis, que contemplaram os alunos de 

um total de quinze turmas do ensino básico e dezasseis turmas do ensino secundário. Algumas destas Ações 

foram ministradas em língua Espanhola. 

A colaboração realizada com a Câmara Municipal de Sesimbra, incluindo nela o apoio prestado pela Proteção 

Civil, quer na logística inerente à realização do Congresso do GISC, quer na realização de Ações de 

Sensibilização com alunos da EB do Castelo. 

Para além do estabelecimento das parcerias antes referidas, não poderá deixar de se acrescentar a 

colaboração prestada por um voluntário da Amnistia Internacional, aquando da comemoração do Dia Escolar 

da Não Violência e da Paz; outras instituições também o fizeram, como a Farmácia da Cotovia; o Instituto 

Ótico da Cotovia, e a Escola Profissional Agostinho Roseta, através de apoio material e técnico especializado 

na realização da "Feira da Saúde", aquando da comemoração do Dia Mundial da Saúde. A colaboração 

realizada pelos técnicos do Centro de YOGA Áshrama, de Sesimbra, foi também fundamental na realização 

da atividade "YOGA exames sem stress", que contemplou os alunos de um total de vinte e uma turmas. 

Embora o Projeto "Saúde Oral e Bibliotecas Escolares (SOBE)", neste ano letivo, ter sido exclusivamente 

direcionado para os alunos do pré e primeiro ciclo, houve articulação entre a coordenadora do PES e a 

professora Bibliotecária no sentido de promover a inscrição das Escolas e preparar candidatura ao Projeto 

SOBE. Até ao momento, para além da escovagem realizada pelos alunos do pré-escolar e o bochecho de 

fluor, realizado pelos alunos do 1º ciclo, não houve conhecimento de quaisquer outras atividades. 

O gráfico seguinte pretende mostrar o número de turmas envolvidas nas Sessões de Sensibilização, ou de 

Atividades, realizadas com o apoio de parcerias estabelecidas com Instituições, retratando a importância 

desse apoio. 

 

Em suma, nos 2º e 3º ciclos e ensino secundário, entre as inúmeras atividades realizadas destacam-se pelo 

seu impacto, algumas delas, ao nível das diferentes temáticas: 

Educação Alimentar e Atividade Física: 
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 Comemoração do Dia Mundial da Alimentação: com o fabrico de alimentos, como o pão, o queijo e 

o iogurte, e a realização de uma merenda saudável, que envolveu toda a comunidade escolar; 

exposição de trabalhos realizados pelos alunos; 

 Ações de Sensibilização sobre: "A Alimentação na Adolescência"; "Alimentação Saudável" e 

"Distúrbios Alimentares"; 

 No âmbito do "Projeto de luta contra a obesidade", foram elaborados e aplicados inquéritos sobre 

os hábitos alimentares e de atividade física, a uma amostragem dos alunos do Agrupamento 

pertencentes aos, 2º, 3º ciclos e ensino secundário, cerca de setecentos e cinquenta alunos 

inquiridos. O tratamento estatístico foi concretizado, embora a sua divulgação ainda não se tenha 

realizado. A análise destes inquéritos, permitiu conhecer algumas situações de desequilíbrio/erros 

alimentares cometidos pelos alunos. Julga-se que só através de uma sensibilização /informação 

continuada, será possível que alguns interiorizem a necessidade de os alterar. Ainda no âmbito deste 

projeto, foram contactados alguns encarregados de educação de alunos "sinalizados" através das 

medições de peso e altura realizados pelos respetivos professores de Educação Física, no sentido de 

os encaminhar para a técnica do Centro de Saúde. No entanto, não houve continuidade neste 

processo, na medida em que os respetivos encarregados de educação, não consideraram esta 

situação como sendo uma sua prioridade; 

 Ações de Sensibilização sobre "Obesidade e Diabetes"; 

Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências: 

 Comemoração do "Dia Mundial do Não Fumador" – realização de uma exposição com os trabalhos 

elaborados no âmbito da Oferta Complementar de Formação Cívica; publicitação dos trabalhos dos 

alunos do ensino básico e secundário nos quiosques de carregamento de cartões; 

 Sessões de esclarecimento e sensibilização no âmbito dos Malefícios do Tabaco; 

 Sessões de esclarecimento e sensibilização no âmbito do consumo de Substâncias Psicoativas; 

 Sessões de esclarecimento sobre o consumo de Álcool na Adolescência, ministrada também em 

língua Espanhola; 

 Realização do Teatro debate: "In(dependências)", pela Companhia de teatro USINA; 

 Participação no European School Survey on Alcohol and other Drugs – ESPAD/2015. 

 

 

Afetos e Educação para a Sexualidade: 

 Realização de workshop (s): "Caixa das perguntas", "Sexualidade", "Doenças Sexualmente 

Transmissíveis", "Métodos Anticoncecionais", "Violência no Namoro", "Orientação Sexual"; 
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 Comemoração do "Dia Mundial de Luta Contra a SIDA"- peditório a favor da Associação Abraço; 

 Sessões de Informação/Sensibilização sobre a temática da prevenção da infeção pelo VIH; 

 Apoio à aplicação dos Projetos de Educação Sexual das Turmas do Agrupamento; 

 Adesão ao Projeto de "Educação para a Sexualidade"; 

 Adesão ao Projeto de "Educação pelos Pares", com o apoio dos alunos voluntários do 11º ano e das 

docentes afetas ao Projeto do CAOJ de Setúbal; 

 Exposição de livros esculpidos "Abraça-me": esta atividade, embora se engobe no Projeto de 

Educação Sexual da Turma de Artes, 12ºF, deve ser objeto de referência não só porque foi 

consequência da parceria estabelecida entre o Agrupamento e a Associação Abraço, mas também 

pelo seu impacto na comunidade, dado tratar-se de um projeto de cariz solidário a favor desta 

instituição, que ultrapassou os "muros" da Escola, passando para o meio local, visto se ter realizado 

no espaço da Fortaleza de Sesimbra. 

Saúde Mental e Prevenção da Violência em Meio Escolar: 

 Peça de Teatro Debate: "Like? Um clique pode mudar a tua vida!"- Uso seguro e correto da Internet"; 

 Comemoração do "Dia Escolar da Não Violência e da Paz"; assinalou-se o dia com a divulgação de 

trabalhos realizados pelos alunos no âmbito da Oferta Complementar de Formação Cívica; 

 Sessão informativa sobre o trabalho realizado pela Amnistia Internacional, dinamizada por um 

voluntário desta Associação, no âmbito da comemoração do Dia Escolar da Não Violência e da Paz; 

 Atividade/ Worshop "YOGA-Exames sem stress", dinamizada por técnicos do Centro Áshrama, de 

Sesimbra. 

Higiene: 

 Rastreio de Saúde Oral – realizado aos alunos do 5º e 8º anos de escolaridade, dinamizada pelo 

higienista oral do Centro de Saúde de Sesimbra; 

 Entrega de cheque higienista e cheque dentista, aos alunos dos 5º e 8º anos de escolaridade. 

Promoção da Saúde: 

 Comemoração do dia Mundial da Saúde – realização da "Feira da Saúde" onde se cruzaram várias 

temáticas, no âmbito da saúde (determinação do IMC, avaliação postural, medição da glicémia e 

tensão arterial, acuidade visual), prevenção da infeção pelo VIH/SIDA, da obesidade e do consumo 

do álcool, com a colaboração de entidades como, o Centro de Saúde de Sesimbra, a Abraço, a Ordem 

dos Farmacêuticos, o SICAD, o Centro Ótico da Cotovia, a Escola Profissional Agostinho Roseta bem 

como professores e alunos; 
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 Ação de sensibilização sobre a Prevenção do Cancro - dinamizada por uma técnica da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Saúde; 

 Realização de Sessão de Sensibilização/Formação: "Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida", 

dinamizadas pela Enfermeira Ana Rosa (Centro de Saúde de Sesimbra); 

 Sessões de sensibilização sobre "Cuidados a ter com o Sol e Mar", dinamizadas por um técnico da 

Proteção Civil e Polícia Marítima; 

 Comemoração do Dia Mundial da Voz - Ação de sensibilização sobre "Promoção da Saúde Vocal", 

dinamizada por terapeuta da fala e técnicos de língua gestual portuguesa; 

 Sessão de Sensibilização sobre "A Epilepsia"; 

 Participação no Congresso do Grupo de Intervenção em Saúde Comunitária (GISC): participaram 

nesta atividade os alunos da turma do curso vocacional Artes Performativas (8º F), o Clube de Teatro 

da EB do Castelo, bem como os alunos das UEE da EB do Castelo e da ES de Sampaio. A intervenção 

dos alunos neste projeto constituiu uma mais-valia para os mesmos, na medida em que, por um lado 

permitiu dotá-los de competências pessoais e socias, e por outro, a divulgação do seu trabalho, 

permite que este seja reconhecido e valorizado pela comunidade. 

 Apoio e dinamização dos "Gabinetes de Apoio aos Jovens" da EB do Castelo e ES de Sampaio. Apesar 

da ampla divulgação da existência destes Gabinetes, a procura deste recurso por parte dos alunos, 

ainda ficou bastante aquém do expectável. No entanto, houve ao longo do ano letivo vários alunos 

que recorreram ao apoio/acompanhamento por parte da Técnica do Centro de Saúde, através dos 

diretores de turma, das psicólogas e da coordenadora do projeto; 

 Outras atividades no âmbito da solidariedade, apoiados pelo PES, para além do peditório a favor da 

Associação Abraço: recolha de vestuário e brinquedos para a Instituição de Apoio Social "No Meio 

do Nada", dinamizada pela turma 12º PT; recolha de alimentos e de leite, dinamizada pela CMS; 

Festa do Agrupamento, a favor da aluna Catarina Santos. 

 

Os gráficos seguintes retratam a informação anteriormente referida, em termos de número de atividades 

realizadas e, número de turmas que participaram no conjunto das ações desenvolvidas, dentro de cada 

temática.  
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Ao nível do pré e do 1ºciclo estiveram envolvidos no programa de educação para a saúde quinhentos e 

oitenta e nove alunos de pré-escolar e primeiro ciclo, nas três escolas do agrupamento. 

As atividades previstas foram todas desenvolvidas de acordo com a planificação elaborada em cada uma das 

coordenações de ano. Estas contribuíram de forma positiva e significativa nas atitudes/aprendizagens dos 

alunos. 

Educação 
Alimentar e 

Atividade Física 
7

Prevenção dos 
Comportamentos

Aditivos e 
Dependências

6

Afetos e Educação 
para a 

Sexualidade
12

Saúde Mental e 
Prevenção da 

Violência em Meio 
Escolar

4

Higiene
2

Promoção da 
Saúde

9

Nº de Atividades realizadas por cada temática

Educação 
Alimentar e 

Atividade Física 
25

Prevenção dos 
Comportamentos 

Aditivos e 
Dependências 

38

Afetos e 
Educação para 
a Sexualidade 

52

Saúde Mental e 
Prevenção da 
Violência em 
Meio Escolar 

32

Higiene
11

Promoção da 
Saúde

24

Nº de Turmas participantes nas Ações por temática
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Nestas atividades houve um grande envolvimento/interação de toda a comunidade educativa. Só com a 

participação de todos foi possível contribuir para a continuação da mudança de mentalidades relativamente 

aos hábitos alimentares, de higiene e de relacionamento inter e intrapessoal e social. Foi um trabalho 

importante na medida em que a obesidade, sendo um dos aspetos mais relevantes no projeto, é um 

problema emergente nos dias de hoje em Portugal (um dos países europeus mais afetados). 

Além das questões da obesidade, surgiram também questões de saúde corporal e oral que igualmente se 

refletem no envolvimento social. Fazendo face a estas questões as docentes julgam ter contribuído para uma 

verdadeira melhoria na autoestima dos alunos e no bem-estar das escolas e por consequência da 

comunidade educativa. 

A salientar também a comemoração do "Dia Internacional da Pessoa com Deficiência", uma vez que nos dias 

de hoje existem nas escolas, um número maior de crianças portadoras de deficiência integradas nas turmas. 

As docentes consideraram importante a utilização dos filmes do "NAPO", com qualidade reconhecida, 

realizados por profissionais relacionados com a área da Saúde e Segurança no trabalho. Estes permitem 

iniciar um tema de discussão com a turma, servindo de ponto de partida para o início dos trabalhos. 

Em relação às Sessões de sensibilização sobre a temática da "Saúde Mental" e do "Controlo da Ansiedade", 

Apesar de planificadas não foram realizadas, tendo no entanto sido substituídas por uma outra atividade no 

mesmo âmbito denominada "YOGA-Exames sem stress", dinamizada por técnicos do Centro Áshrama, de 

Sesimbra, no qual participaram a quase totalidade dos alunos que iriam ser alvo de provas e exames finais, 

6º, 9º, 11º e 12º anos de escolaridade. 

Foram realizadas sessões de informação e trabalho com Pais e Encarregados de Educação, com o apoio de 

um professor da Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI), técnicos do Projeto EPIS e 

também do Projeto Geração Saudável, no âmbito da "Segurança na Internet", integração dos alunos do 5º 

ano -"A chegada a uma nova Escola", sobre "Métodos e Técnicas de Estudo" e, também, sobre "Obesidade e 

Diabetes". Algumas destas sessões contaram com uma participação reduzida por parte dos destinatários, 

apesar de todo o investimento realizado na sua divulgação, quer por convites endereçados através dos 

alunos, quer pelos representantes dos encarregados de educação, quer pelo envolvimento das Associações 

de Pais e Encarregados de Educação, quer através de cartazes afixados nas Escolas e publicados no Portal do 

Agrupamento. Portanto, a maior participação dos pais e encarregados de educação nestas Sessões, 

dinamizadas pela equipa do Projeto, constitui um aspeto a melhorar. 

Ao longo do ano letivo sucederam-se momentos de Formação e Reflexão promovidos especificamente para 

docentes: Formação "Eu e os Outros", Sessão de Informação sobre "Epilepsia", Sessão de Sensibilização sobre 

"A Importância e cuidados a ter com o Aparelho Fonador- Exercícios para Proteção da Voz " e "Obesidade e 

Diabetes". Estas sessões, para além da dinamizada no dia Mundial da Voz, com o apoio dos médicos e 

terapeuta do hospital Beatriz Ângelo, com uma adesão e avaliação muito satisfatória, foram pouco 

participadas, apesar da ampla divulgação e motivação do público-alvo. 
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Nos momentos de pausa letiva foram promovidas Sessões de Formação para os Assistentes Operacionais 

do nosso Agrupamento, sobre "Estratégias de Intervenção Comportamental" e também sobre "A Epilepsia". 

Estes momentos de formação e também de reflexão foram muito profícuos e avaliados pelos seus 

participantes de forma muito satisfatória, sendo considerados por todos como uma mais-valia em termos de 

Formação Contínua. 

A coordenadora do PES, no início do ano letivo, reuniu-se com as Coordenadoras de Ano, de forma a realizar 

a aferição das temáticas a trabalhar, as datas festivas a assinalar, bem como algumas atividades a investir, 

sendo a definição das atividades concretizada em Conselhos de Ano. Para além deste momento pontual de 

encontro entre a coordenadora do PES e as docentes do pré e 1º ciclo, não se verificou mais nenhum 

encontro, o que reflete a fraca articulação entre a equipa do PES e as docentes destes níveis de ensino. Esta 

constatação constitui outros dos aspetos a melhorar no próximo ano letivo. 

Ao longo do ano, a equipa do PES reuniu-se de forma sistemática a fim de articular e programar as atividades 

a realizar. O mesmo aconteceu com a articulação com os professores bibliotecários, houve definição e 

realização de atividades conjuntas, como aconteceu na Comemoração do "Dia Mundial da Alimentação", "Dia 

Escolar da Não-violência e da Paz", "Dia Mundial da Voz", entre outras, algo que constitui um ponto forte do 

Projeto. Para além do apoio e da comunicação que foi estabelecida pela coordenadora e pelos diretores de 

turma, de forma a apoiar a concretização dos Projetos de Educação Sexual das Turmas, a plataforma MOODLE 

foi um instrumento de trabalho colaborativo que foi utilizado por alguns docentes, embora ainda não tenha 

acontecido de forma generalizada. 

Outras reuniões foram acontecendo, de forma sistemática, ao longo de todo o ano letivo, como as do Projeto 

do Grupo de Intervenção em Saúde Comunitária (GISC), de forma a preparar o Congresso do GISC, tendo a 

participação do Agrupamento, se pautado por representações do agrado de todos os que nele participaram. 

Ao nível de todos os ciclos de escolaridade, 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 as avaliações realizadas junto dos públicos-alvo. No entanto, muitas das atividades realizadas 

não foram avaliadas pelos seus participantes, dada a mudança de estratégia de Avaliação de Atividades, que 

ainda não foi "interiorizada" por alguns docentes que acompanham as turmas nestas atividades. 

Apesar de terem surgido alguns constrangimentos, a Equipa do PES promoveu o apoio e o acompanhamento 

necessários à concretização dos Projetos de Educação Sexual das Turmas, solicitado pelos respetivos 

Diretores de Turma, através da colaboração nas Ações e no apoio técnico promovido pelas parcerias, que 

foram imprescindíveis à concretização de muitas das atividades neles previstos. 

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. 
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A calendarização de algumas atividades, em final dos períodos letivos e em simultâneo com o Dia das Ciências 

(ex: Feira da Saúde), contribuiu 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. 
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8.5. ANEXO 5 – Análise Global dos Questionários
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Regulamento Interno 
Legenda: Nunca; Às vezes; Muitas vezes; Sempre 

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 
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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 
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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. 
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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  

 
 

 

32 - reconhece e elogia o trabalho realizado pelos 

alunos  
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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 

 
 

 

40 – Nos testes corrigidos vêm sempre as cotações que 

obtivemos em cada resposta. 
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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. 
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8.6. ANEXO 6 – Bibliotecas Escolares (BE) 

 

 


