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1. INTRODUÇÃO 

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

diferentes estruturas do Agrupamento. 

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

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

os elementos da comunidade educativa. 

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

seguintes critérios: 

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

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

 Grau de concretização de todas as atividades realizadas.  

 Levantamento dos motivos da não realização das várias atividades. 

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

 Reflexões globais feitas pelas diferentes estruturas.  
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2. ATIVIDADE LETIVA 

2.1 Aulas previstas e dadas 

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

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

ensino.  

 

2.1.1. Pré-escolar 

 

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

P D ND P D ND P D ND 

C1 72 72 0 56 55 0 61 59 0 

C2 72 72 0 56 51 0 61 61 0 

S1 72 66 0 56 56 0 61 60 0 

S2 72 71 0 56 56 0 61 61 0 

S3 72 71 0 56 56 0 61 61 0 

S4 72 55 0 56 55 0 61 61 0 

 

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 67 67 0 52 51 0 46 45 0 

1BC 67 67 0 52 51 0 46 45 0 

2 CC 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

2DC 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

2/3EC 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

3FC 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

3GC 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

4HC 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

4 IC 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

1AS 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

1BS 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

1CS 67    67 0 52 49 0 46 43 0 

2DS 67 67 0 52 52 0 46 44 0 

2ES 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

2FS 67 67 0 52 49 0 46 45 0 

3GS 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

3HS 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

3/4IS 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

4JS 67 67 0 52 45 0 46 44 0 

4KS 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

1/2AZ 67 67 0 52 52 0 46 45 0 

3 BZ 67 67 0 52 52 0 46 45 0 
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2.1.3. 2.ºCiclo 

Ano 

Aulas Aulas não 

lecionadas 

% Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND 

5º 4026 3875 151 79 3,8 

6º 5516 5298 218 37 4,0 

Totais 9542 9173 369 116 3,9 

 

Num total de 9542 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 369 aulas, das quais 116 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 4518,5 4183,5 335 67 7,4 

8º 5346 5060 286 80 5,3 

9º 6375 5936 439 128 6,9 

Totais 16239,5 15179,5 1060 275 6,5 
 

 

Num total de 16239,5 horas de aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 1060, 275 das 

quais por motivos não imputáveis aos professores; nas restantes aulas não lecionadas estão 

incluídas as que resultam do processo de substituição de professores.  

 

2.1.5. Secundário 

Cursos 

Aulas Aulas não 
lecionadas 

% Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND 

CT 9637 9251 386 143 4,0 

LH 5242 4840 402 213 7,7 

Artes 2819 2686 133 25 4,7 

CSE 2537 2411 126 39 5,0 

Totais 20235 19188 1047 420 5,2 
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Num total de 20235 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 1047, 420 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 2091 2005 86 28 4,1 

PD 1058 993 65 10 6,1 

PI 3360 3225 135 71 4,0 

PM 3323 3129 194 66 5,8 

PT 3110 2958 152 50 4,9 

Totais 12942 12310 632 225 4,9 

 

Num total de 12942 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 632, 225 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 bastante êxito, algumas vezes por necessidade 

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

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

professores na direção. 

Este ano letivo realizou-se um total de 107 permutas distribuídas da seguinte forma: 12 no 2º e 3º 

ciclos, 79 no secundário, 12 nos cursos profissionais e 4 nos cursos noturnos.  
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2.3 Resultados Escolares e Metas 

As tabelas que se seguem permitem verificar se as metas definidas para o ano letivo 2015/2016 

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 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 2015/16 

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

2ºAno 80,5% 83,5% 89,4% 90,3% 85,3% 

3ºAno 91,7% 99,1% 100% 96,8% 97,1% 

4ºAno 92,9% 100,0% 98,1% 97,6% 96,7% 

 

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, mas 

atingiu a meta definida. 
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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 verificar que 91,3% 

destes alunos obtiveram sucesso na disciplina de Português e 96,8% na disciplina de Matemática, 

o que significará que a percentagem de alunos com insucesso (8,7% na disciplina de Português e 

3,23% 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 10,6%. 

Relativamente ao 3º ano de escolaridade a taxa de transição é de 100%. O 4º ano de 

escolaridade apresenta uma taxa de aprovação de 98,08%. Assim, dos 480 alunos, apenas 

ficaram em situação de retenção 17 (15 do 2º ano e 2 do 4º ano). 

 

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%, mas a transição administrativa poderá 

comprometer a taxa de sucesso do ano 

subsequente. Frequentaram o 1º ano 113 alunos. 

 

 

 

100,00%
89,44%

100,00% 98,08%

0,00% 10,66% 0,00% 1,92%

 1º ano  2º ano 3º ano 4º ano

Aproveitamento Global 1.º ciclo 2015/16 

Transitou/Aprovou Não Transitou/Não Aprovou
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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 144 alunos que frequentaram o 2º ano 

de escolaridade, 15 ficaram retidos, sendo 

a percentagem de transição de 89,44%, 

mais 5,9% que no ano letivo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveitamento Global do 3º Ano por Disciplinas 

 

Apresenta-se agora uma análise da percentagem de sucesso do 3º ano de escolaridade por 

disciplinas. 

 

Dos 119 alunos que frequentaram o 3º ano 

de escolaridade, não houve retenções, 

sendo a taxa de transição 100%, mais 0,9% 

que no ano anterior. 
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Aproveitamento Global do 4º Ano por disciplina. 

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

 

Dos 104 alunos que frequentaram o 4º 

ano de escolaridade 2 não foram 

aprovados, sendo a taxa de transição 

de 98,08% menos 1,92% que no ano 

letivo anterior. 

 

 

 

 

Aproveitamento final por ano de escolaridade – Português e Matemática – últimos 6 anos 

 
 

  
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1
º 

A
n

o
 

Português 98,30% 89% 93,00% 83,40% 93,1% 91,3% 

Matemática 100% 92,20% 95,60% 83,40% 94,7% 96,8% 

2
º 

A
n

o
 

Português 95,10% 98,40% 87,40% 74,70% 84,7% 78,9% 

Matemática 95,10% 97,70% 83,40% 64,00% 80,3% 82,6% 

3
º 

A
n

o
 

Português 99% 99,10% 92,00% 80,00% 96,60% 98,4% 

Matemática 99% 99,10% 96,00% 67,30% 90,40% 88,4% 

4
º 

A
n

o
 

Português 100% 97,10% 91,00% 92,40% 100,0% 98,4% 

Matemática 95,10% 98,10% 85,00% 84,70% 88,8% 89,4% 

 

 

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

ano letivo 2012-2013 se encontravam no 1º ano de escolaridade são as turmas que este ano letivo 

(2015-2016) concluíram o 4º ano de escolaridade. 
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Sucesso dos alunos, por ano, com Plano de Acompanhamento Pedagógico 

 

 

Turma Ano Nº de Alunos Sucesso Insucesso Taxa de Sucesso PAP 

AC 1º 4 1 3 25% 

BC 1º 1 0 1 0% 

BS 1º 1 1 0 100% 

CS 1º 4 4 0 100% 

AZ 1º 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 

AC 2º 5 0 5 0% 

CC 2º 5 1 4 20% 

DC 2º 2 1 1 50% 

EC 2º 1 1 0 100% 

DS 2º 3 2 1 67% 

ES 3º 3 0 3 0% 

AZ 2º 2 1 1 50% 

 

 

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 

EC 3º 2 1 1 50% 

GC 3º 4 3 1 75% 

FC 3º 3 3 0 100% 

GS 3º 6 5 1 83% 

HS 3º 4 3 1 75% 

IS 3º 2 0 2 0% 

BZ 3º 8 8 0 100% 
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Todos os alunos de 3º ano que obtiveram insucesso no PAP 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 

IC 4º 6 4 2 67% 

HC 4º 6 5 1 83% 

IS 4º 2 1 1 50% 

JS 4º 5 3 2 60% 

KS 4º 3 2 1 67% 

 

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) à exceção de 

dois alunos da turma JS que obtiveram insucesso nas duas áreas curriculares. 

 

 

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 20 95 94 20 95 94 

GC 20 100 94 20 85 94 

EC 5 100 80 5 80 80 

Sampaio 

GS 26 100 100 26 95 100 

HS 21 100 100 21 95 100 

IS 9 100 89 9 78 89 

Zambujal BZ 18 94 94 18 94 94 

 
Médias 98,4 93 

 
88,9 93 

 

 

 

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 5,4%.  

Constata-se que relativamente à prova global de Matemática, há uma discrepância de 4,1%, 

entre a taxa de sucesso obtida na frequência e na prova global sendo que o sucesso foi maior. 

Relativamente ao ano anterior, verifica-se uma melhoria nos resultados das provas globais em 

ambas as disciplinas. 
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2.3.1.3. RESULTADOS DAS PROVAS GLOBAIS DO 4º ANO 

 

 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Frequência Prova Global Frequência Prova Global 

ESCOLA TURMAS Nº alunos sucesso % sucesso % Nº alunos sucesso % sucesso % 

Cotovia 
HC 23 100 100 23 96 91,3 

IC 21 100 100 21 96 95 

Sampaio 

IS 15 100 93,3 15 93 100 

JS 25 92 96 25 88 80 

KS 20 100 100 20 80 80 

Médias 98,84 97,86  90,06 89,26 

 

No que diz respeito à disciplina de Português verifica-se que à exceção da turma IS todas as 

turmas obtiveram resultados iguais ou superiores nas provas globais relativamente à nota de 

frequência. No entanto em termos de média global apenas se verifica um decréscimo de 0,98 % 

Constata-se que relativamente à prova global de Matemática, há uma discrepância de 0,8% 

entre a taxa de sucesso obtida na frequência e na prova global. 

 

 

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 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 2015/16 

5º Ano 94,1% 96,2% 97,0% 92,5% 96,7% 

6º Ano 93,1% 84,2% 95,8% 92,7% 88,0% 
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No 5º ano, a taxa de transição ficou aquém da meta definida. De entre os 132 alunos, apenas 

não transitaram 5, um deles por excesso de faltas.  

Para além da taxa de transição, e com o objetivo de determinar a qualidade do sucesso, foram 

recolhidos dados que nos permitem analisar as condições (nº de níveis negativos) em que os 

alunos transitam de ano. De entre os alunos que transitaram para o 6º ano, cerca de 75% fizeram-

no sem nenhum nível negativo e 12,9% com um. 

A análise dos dados por turma permite-nos observar que, em três turmas, transitaram todos os 

alunos; no 5ºF apenas não transitou 1 aluno e no 5ºC não transitaram 4 alunos. De realçar ainda 

que no 5ºA apenas dois alunos transitaram com níveis negativos.  

No 6º ano, de entre os 142 alunos, 6 não foram aprovados. O resultado é claramente melhor do 

que no ano 2014/15 (cerca de 84%). 

Quanto à qualidade do sucesso, 68,4% não têm nenhum nível negativo e cerca de 31% foram 

aprovados com um ou dois níveis negativos. 

 

 

 



 
20 

A análise dos dados por turma permite-nos observar que, em nos 6ºD, 6ºF e 6ºG, os alunos foram 

todos aprovados. No entanto, foi também nas turmas G e F que mais alunos (cerca de 50%) foram 

aprovados com níveis negativos. Em quase todas as turmas há cerca de 7 alunos que são 

aprovados com níveis negativos; a exceção é a turma E onde apenas um aluno foi aprovado 

com níveis negativos. 

 

 

 

 

 

2.3.2.2. AVALIAÇÃO INTERNA POR DISCIPLINA 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida  

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

5ºAno 

PTG 94,0% 93,9% 94,4% 92,8% 

ING 91,0% 82,4% 92,8% 87,2% 

HGP 90,2% 91,6% 94,4% 91,9% 

MAT 85,0% 74,1% 80,8% 82,7% 

CN 94,1% 89,9% 92,8% 94,0% 

EV 92,6% 94,6% 99,2% 96,5% 

ET 97,7% 94,6% 96,8% 97,3% 

EM 98,5% 100,0% 99,2% 100,0% 

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

 

 

 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida  

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

6ºAno 

PTG 96,9% 82,8% 88,7% 88,4% 

ING 89,8% 76,6% 85,8% 81,5% 

HGP 82,7% 82,8% 89,4% 81,2% 

MAT 79,5% 73,4% 87,2% 78,1% 

CN 90,6% 95,3% 91,5% 92,8% 

EV 98,4% 94,5% 99,3% 96,1% 

ET 99,2% 92,1% 98,6% 95,8% 

EM 100,0% 100,0% 99,3% 98,9% 
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EF 99,2% 97,7% 100,0% 99,0% 

 

 

 

Ao contrário do ano letivo anterior – em que, no 5º ano, apenas foram atingidas as metas a 

Português e a E. Musical e, no 6º ano, apenas foram atingidas as metas a C. Naturais e a E. 

Musical, – no presente ano letivo, quase todas as metas foram atingidas e, nas disciplinas em que 

tal não aconteceu, a percentagem ficou muito próxima. 
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2.3.2.3. PROVAS GLOBAIS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA - 6º ANO 

As médias das provas globais são positivas, embora a média de Português seja mais elevada (60%) 

do que a média de Matemática (54,0%). 

A análise comparativa das turmas permite-nos concluir que as percentagens são muito regulares, 

quer comparemos os resultados obtidos nas duas disciplinas em cada uma das turmas, quer 

comparemos os resultados, por disciplina, entre as várias turmas. A média obtida a Português situa-

se entre os 54% e 67% e a Matemática entre os 47% e 59,4%. 

 

 

A diferença entre a média obtida nas duas disciplinas é bastante regular nas várias turmas. A 

Português todas as turmas obtiveram médias positivas e a Matemática apenas o 6ºD obteve 

média negativa. 
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A análise da percentagem de níveis positivos dá-nos uma visão diferente: a discrepância entre as 

duas disciplinas é constante, ou seja, é cerca de 30%, na maioria das turmas. À exceção do 6ºA, 

em que a percentagem de positivas é mais elevada, em todas as outras o Português obteve uma 

percentagem de níveis positivos mais elevada do que Matemática. 

 

 

 

Nas turmas A e D a discrepância entre a percentagem de níveis positivos no 3º Período e nas PG é 

maior. 

Em Matemática, existe discrepância em todas as turmas, exceto na turma A. Esta discrepância é 

especialmente evidente nas turmas D, E, B. 

 

 

  

A B C D E

80,0% 76,9%

90,5%
81,8%

94,4%

76,2%

50,0%

71,4%

40,9%

57,9%

6º ano Comparação entre % sucesso no 3ºP e nas PG Mat

sucesso(%) Positivas(%)
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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 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 2015/16 

7ºAno 90,6% 93,5% 94,1% 87,4% 93,1% 

8ºAno 93,4% 97,5% 93,2% 91,5% 94,0% 

9ºAno 92,9% 91,6% 93,3% 89,9% 89,8% 

 

No 7º ano, a taxa de transição foi de 94,1% tendo-se atingido a meta definida. Dos 119 alunos, 112 

transitaram. Destes, 61,6% fizeram-no sem nenhum nível negativo e 13,4% com um nível negativo. 

Cerca de 25% transitaram com dois ou mais níveis negativos. 

Dois alunos foram excluídos por excesso de faltas. 

No 8º ano, a taxa de transição foi de 93,2% tendo-se atingido uma percentagem inferior à meta 

definida. 

 

 

Dos 117 alunos que foram classificados no final do ano, 110 transitaram para o 9º ano e sete não 

transitaram. Para além destes, um aluno excluiu por excesso de faltas. 

NT TRANS S/NEG 1 NEG  2 NG  3 NG

6,8

93,2

58,2

17,3 15,5
9,1

Condições de transição no 8º ano
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De entre os 110 alunos que transitaram, 58,2% fizeram-no sem nenhum nível negativo e 33% com 

um ou dois níveis negativos. A análise por turma, mostra-nos que foi na turma D que mais alunos 

não transitaram (5) e nas turmas C e E todos os alunos transitaram. 

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 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

7ºAno 

PTG 88,5% 95,8% 86,2% 93,5% 

ING 84,6% 70,8% 93,2% 83,1% 

FRC 88,3% 85,5% 87,0% 88,8% 

ESP 84,8% 94,1% 100,0% 90,5% 

MAT 76,4% 70,0% 70,1% 75,4% 

FQ 84,6% 79,2% 78,6% 85,7% 

CN 91,0% 93,2% 94,9% 91,9% 

HST 88,6% 95,8% 92,3% 93,1% 

GGF 85,4% 90,0% 86,3% 87,5% 

FC   98,3% 96,5% 99,3% 

EV 93,4% 98,3% 96,5% 97,2% 

TIC 95,1% 98,3% 98,3% 98,1% 

ET 99,2% 100,0% 100,0% 99,7% 

EF 95,1% 98,3% 100,0% 98,2% 

 

 

No 7º ano, em 8 das 14 disciplinas, as metas não foram atingidas (menos do que no ano letivo 

anterior). No entanto, as disciplinas cujos resultados ficaram mais distantes das metas definidas 

foram Português, FQ e Matemática. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

8ºAno 

PTG 87,8% 89,0% 81,2% 89,7% 

ING 75,0% 84,8% 94,9% 82,5% 

FRC 86,2% 88,6% 91,2% 86,6% 

ESP 89,5% 94,9% 100,0% 93,2% 

MAT 70,7% 76,3% 60,7% 68,2% 

FQ 84,8% 94,1% 91,5% 89,0% 

CN 92,1% 99,2% 96,6% 95,2% 

HST 89,0% 96,6% 88,0% 94,2% 
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DISCIPLINAS Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

GGF 83,5% 89,8% 84,6% 85,9% 

FC   95,8% 97,4% 96,8% 

EV 100,0% 100,0% 95,7% 100,0% 

TIC 97,0% 100,0% 97,4% 99,3% 

ET 100,0% 99,2% 98,3% 100,0% 

EF 97,0% 98,3% 99,2% 99,3% 

 

Ao contrário do que aconteceu no ano letivo anterior, no 8º ano, as metas não foram atingidas 

em 8 das 14 disciplinas. No entanto, na maioria das disciplinas em que tal não aconteceu, as taxas 

ficaram muito próximas das metas definidas. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

9ºAno 

PTG 90,2% 74,7% 96,2% 81,4% 

ING 75,3% 87,0% 87,7% 79,9% 

FRC 90,2% 89,7% 85,8% 91,8% 

ESP   88,2% 100,0% 89,2% 

MAT 60,3% 65,4% 59,7% 60,3% 

FQ 93,3% 85,2% 91,5% 82,7% 

CN 95,4% 99,4% 98,5% 99,3% 

HST 87,6% 88,9% 86,1% 87,4% 

GGF 95,9% 88,9% 93,1% 93,2% 

FC   99,3% 96,2% 100,0% 

EV 98,3% 97,5% 97,7% 98,9% 

EF 100,0% 98,2% 99,2% 100,0% 

 

No 9º ano, as metas não foram atingidas, na maioria das disciplinas; porém, em todas elas, os 

resultados ficaram muito próximos.  

 

2.3.3.3. PROVAS GLOBAIS NO 7º ANO 

 

A média das provas globais de Português é de 59,7% (todas as turmas têm médias positivas) e de 

Matemática é de 51%. Nesta disciplina, três das cinco turmas não obtiveram médias positivas. 
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No que diz respeito às percentagens de níveis positivos, as de Português são sempre bastante 

elevadas. Em Matemática, apenas duas das cinco turmas têm percentagens elevadas de níveis 

positivos. As turmas E, A e a D têm percentagens de níveis negativos muito elevadas. 

 

 

A B C D E M Ano

51,4%

62,9%

71,5%

58,2%
53,5%

59,7%

45,0%

60,0%

70,0%

44,8%

32,4%

51,0%

7º ano média 
PG 

Port Mat

82,6

95,8 95,8
88,0

65,0
58,3

95,8
88,0

83,3

70,0

A B C D E

Port Comparação entre % positivas

%Posit 3ºP % Posit PG
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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. Apenas existem 

discrepâncias na turma A.  

 

Ao contrário do que acontece na disciplina de Português, as percentagens de níveis positivos são 

muito discrepantes, especialmente nas turmas 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 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Português -3,1 -6,6 -5,6 57,0 MN 

Matemática -4,8 -7,3 -4,5 47,0 MN 

 

Nos exames do 3º ciclo, as médias obtidas ficaram aquém das médias nacionais, não tendo sido 

atingidas as metas definidas. A média de Português é positiva (51,4%), mas inferior à média 

nacional; a média de Matemática é negativa (40,7%) e também inferior à média nacional.  

 

62,5%

87,5%
91,7%

56,0%
50,0%

33,3%

66,7%

91,3%

40,9%

15,0%

A B C D E

Mat Comparação entre % positivas

%Posit 3ºP % Posit PG
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A Português, três turmas obtiveram médias negativas (A, C e E) e duas ficaram acima da média 

da escola (B, D), e uma acima da média nacional (D).  

 

 

A Matemática, três turmas obtiveram médias negativas (A, C e E) e duas ficaram acima da média 

da escola e da média nacional (B, D). 

Neste gráfico apresentam-se as médias das duas disciplinas por turma, o que nos permite 

comparar os resultados nos dois exames. Foram as mesmas turmas a obter médias positivas (B, D). 

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). 

 

A B C D E

42,3%

56,3%
49,2%

62,1%

47,0%

24,7%

50,5%

28,0%
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Média de exames por turma - POR e MAT

PORT MAT
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PORT MAT

52,5%

36,7%

73,0%

49,0%

% de positivas nos exames - AgES e 
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A B C D E

18,2%
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30,0%
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34,8%

9,1%

37,0%

10,0%

78,6%

34,8%

% positivas por tuma,  nos exames de PORT e MAT 

PORT MAT

Neste gráfico apresentam-se as médias que cada turma obteve nas duas disciplinas, permitindo-

nos comparar o desempenho dos alunos. Nas turmas A e C, há uma discrepância entre os 

resultados.  

Nos gráficos que se seguem, apresentamos dados relativos às percentagens de níveis positivos.  

 

 

Uma análise comparativa entre a percentagem de 

níveis positivos no Agrupamento e a 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. À 

exceção da turma D em ambas as disciplinas e da turma B a Português, em todas as outras turmas 

a percentagem de níveis positivos é inferior à nacional. 

Nos gráficos acima são apresentados dados que nos permitem comparar as % de positivas 

obtidas no 3º período (não por todos os alunos, mas apenas por aqueles que realizaram o exame 

nacional) com a que foi obtida no exame. 

 

 

À exceção da turma D, há uma discrepância muito considerável entre a percentagem de níveis 

positivos atribuídos no 3º período e a obtida no exame nacional. 

A B C D E AgES Nacional

100,0% 96,3% 100,0% 100,0% 95,7%

18,2%

74,1%

30,0%

89,3%

34,8%

52,5%

73,0%

% de positivas  a PORT

PORT 3P PORT Exame
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Também em Matemática os resultados são muito discrepantes em todas as turmas exceto na D. 

 

2.3.4. Provas de Aferição 2016 (2º, 5º e 8º anos) 

Este ano foram realizadas provas de aferição no 2º ano, em Português, Matemática e Estudo do 

Meio; no 5º e 8º anos a Português e Matemática. Foram analisados vários domínios em cada uma 

das disciplinas e os dados foram organizados tendo em consideração as quatro categorias 

apresentadas nos relatórios que caraterizam o desempenho dos alunos:  

 Não conseguiram responder de acordo com o esperado (NC);  

 Revelaram dificuldade na resposta (RD);  

 Conseguiram responder de acordo com o esperado, ou fizeram-no com falhas pontuais 

(C). 

Os dados disponibilizados são especialmente relevantes para cada aluno e encarregado de 

educação que os receberam individualmente. Mais interessante do que a estatística nacional 

que poderá, no entanto, servir de padrão para uma possível comparação. 

Ao nível do Agrupamento, foi feita uma análise comparativa entre os dados da escola e os dados 

nacionais 

2º ANO 
Português 

 
 

A B C D E AgES Nacional

22,7%

77,8%

50,0%

82,0%

69,6%

9,1%

37,0%

10,0%

78,6%

34,8% 36,7%

49,0%

% positivas  a MAT

MAT 3P MAT Exame

11,8

7,2
9

7,17,6
5,3 6,1

2,3

comp oral leitura gramática escrita

Português: 2º ano - Não respondeu de acordo com o esperado (NC)
nacional escola
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Em Português, os resultados em três domínios foram melhores do que os nacionais (exceto na 

Leitura).  

 

Matemática  

 

 

 
Somente no domínio Organização e Tratamento de Dados, os alunos do Agrupamento obtiveram 

uma percentagem muito elevada, mais ainda do que a média nacional. 

 

 

45,3

36,2

27,3 26,7

45,8 47,3

25,2
28,2

comp oral leitura gramática escrita

Português: 2º ano - Revelou dificuldades na resposta (RD) nacional escola

42,9
56,3 63,6 59,7

46,6 47,3

68,7 65,6

comp oral leitura gramática escrita

Português: 2º ano - respondeu de acordo com o esperado (C) nacional escola

13,2
16,5

3,7
6,8

9,8

0,8

números e operações geometria e medida organização e tratamento de dados

Matemática: 2º ano - não respondeu de acordo com o esperado (NC)NC nacional NC escola

31,3 28,7

11,9

39,4 41,7

8,3

números e operações geometria e medida organização e tratamento de dados

Matemática: 2º ano - revelou dificuldades nas resposta (RD) RD nacional RD escola

55,4 54,6

83,5

53,8 48,5

90,9

números e operações geometria e medida organização e tratamento de dados

Matemática: 2ºano - respondeu de acordo com o  esperado (C) nacional escola



 
33 

Estudo do Meio 

Os domínios do Estudo do meio são À descoberta de si mesmo, À descoberta dos outros, À 

descoberta do ambiente natural, À descoberta das inter-relações entre espaços, À descoberta 

dos materiais e objetos. 

 

 

 

 
Em Estudo do Meio, os resultados foram piores do que os nacionais, exceto no domínio À 

descoberta dos outros. 

 

 

5º ano 
Português 

 

5º ANO 

 

 

 

 

 

9,4

33,1 35,8

8,6

41,6

3,8

29

37,4

19,7

43,8

 si mesmo  dos outros ambiente natural relações entre espaços materias e objetos

Estudo do Meio: 2º ano - não respondeu de acordo com o esperado (NC) nacional escola

43,3
31,5

42,1

0

37,2

66,7

34,4
45,8

0

50

 si mesmo  dos outros ambiente natural relações entre espaços materias e objetos

Estudo do Meio: 2º ano - Revelou dificuldades na resposta (RD)nacional escola

46,4

25,3 21,2

89,3

20,7
29,5 30,5

16,8

80,3

6,2

 si mesmo  dos outros ambiente natural relações entre espaços materias e objetos

Estudo do Meio: 2º ano - respondeu de acordo com o esperado (C) nacional escola

10,4
7

19,6

0,4

8,1
3,2

16,9

0
0

50

Comp oral leitura gramática escrita

Português: 5º ano - Não respondeu de acordo com o esperado (NC) nacional escola
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Em Português, nos domínios da Leitura e da Escrita os resultados foram superiores aos nacionais. De 

realçar os bons resultados na Escrita e os maus resultados na Gramática. 

 

Matemática  

 

 
 

 
 

 

18

42,5 49,4

15,121
37,9

63,7

7,3

Comp oral leitura gramática escrita

Português: 5º ano - Revelou dificuldades na resposta (RD) nacional escola

71,5

50,5

30,9

80,5
71

58,9

19,4

92,7

Comp oral leitura gramática escrita

Português: 5º ano - respondeu de acordo com o esperado (C) nacional escola

60

40,2

66,5

22

55,3

25,2

61,8

22

números e operações geometria e medida álgebra organização e tratamento de
dados

Matemática: 5º ano- não respondeu de acordo com o esperado (NC)NC nacional NC escola

27,8
38,6

12,1

55,3
37,4 47,2

17,1

51,2

números e operações geometria e medida álgebra organização e tratamento de
dados

Matemática: 5º ano - revelou dificuldades (RD) RD nacional RD escola

12,1

21 20,7 21,4

7,3

27,6
21,1

26

números e operações geometria e medida álgebra organização e tratamento de
dados

Matemática: 5ºano - Respondeu de acordo com o esperado (C)
nacional escola
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Em Matemática os resultados foram muito negativos a nível nacional. No Agrupamento, em três 

domínios (exceto Números e Operações) foram superiores aos nacionais (também os NC foram 

inferiores aos nacionais) 

 

8º ANO 
Português  

 

 

 

 
Em Português, no domínio da Escrita os resultados foram muito bons e significativamente superiores 

aos nacionais. O domínio mais fraco é o da Gramática. 

 
Matemática  

 

 

5,3

26,9
24,4

0,2
2,6

34,5

19,8

0

Comp oral leitura gramática escrita

Português: 8º ano - não respondeu de acordo com o esperado (NC)

nacional escola

24,7

50,3
58,4

14,6

28,4

50

71,6

6,9

Comp oral leitura gramática escrita

Português: 8º ano - Revelou dificuldades na resposta (RD) nacional escola

69,8

22,8
16,9

78,1
69

15,5
8,6

90,5

Comp oral leitura gramática escrita

Português: 8º ano - De acordo com o esperado (C) nacional escola

54,5 59,7

39,1

59,9

23,2

58,2 63,6

37,3

71,8

27,3

números e operações geometria e medida funções, seq e sucessões álgebra organização e tratamento
de dados

Matemática: 8º ano - não respondeu de acordo com o esperado (NC)NC nacional NC escola
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Em Matemática os resultados foram em três domínios (exceto Números e Operações) superiores 

aos nacionais. 

Apresentaremos de seguida dois gráficos com os níveis positivos obtidos nos vários domínios a 

Português e Matemática nos três anos. 

 

 
A Português destaca-se a baixa percentagem a gramática nos 5º e 8º anos e os bons resultados a 

nível da escrita em todos os anos. 

A Matemática as baixas percentagens nos 5º e 8º anos acompanham, em quase todos os 

domínios, os resultados nacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

26,7 30,2
37

19,9

32,3
25,5

34,5
29,1

20,9
27,3

números e operações geometria e medida funções, seq e
sucessões

álgebra organização e
tratamento de dados

Matemática: 8º ano - revelou dificuldades (RD) RD nacional RD escola

15,6
8,7

23,1
16,1

43,5

15,5

1,8

33,6

7,3

45,5

números e operações geometria e medida funções, seq e sucessões álgebra organização e tratamento
de dados

Matemática: 8ºano - Respondeu de acordo com o esperado (C) nacional escola

46,6 47,3
68,7 65,6

53,8 48,5

90,9
71

58,9

19,4

92,7

7,3
27,6 21 26

69

15,5 8,6

90,5

15,5
1,8 7,3

45,5

comp oral leitura gramática escrita números
operações

geometria e
medidas

algebra O.T dados

Português Matemática

Resultados (C) para os vários domínios nos três anos (2º, 5º e 8º) - Português e 
Matemática

2ºano 5º ano 8º ano
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2.3.5. Ensino Secundário - Cursos Científicos ou Humanísticos 

2.3.5.1. AVALIAÇÃO INTERNA – TAXAS DE TRANSIÇÃO 

 

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

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 2015/16 

Cursos Científicos ou Humanísticos do Ensino Secundário 

10º Ano 10º Ano 77,4% 69,7% 84,6% 79,8% 

11ºAno 11ºAno 89,5% 86,9% 91,2% 89,4% 

12º Ano 12º Ano 60,9% 71,5% 67,3% 65,8% 

 

 

No 10º, e ao contrário do que aconteceu no ano letivo passado, os resultados ficaram muito 

aquém da meta definida. 

Nos gráficos que a seguir se apresentam, pode observar-se a taxa de transição por turma e por 

áreas. Frequentaram Ciências e Tecnologias 103 alunos, Economia 20 alunos, Línguas e 

Humanidades 56 alunos e Artes 22 alunos. A área onde se regista o sucesso maior é nas Ciências e 

Tecnologias.  

 

 

 

 

 

De entre os alunos que transitaram, 89,4% progrediram em 

todas as disciplinas (a percentagem é igual à do ano 

anterior).  

 

 

 

 

 

A B C D E F G H

84,0 82,1

69,6 66,7

55,0 59,3
69,0 72,7

Taxa de transição por Turma - 10º ano



 
38 

 

 
 

No 10º ano, as disciplinas com taxas de progressão mais baixas (inferiores a 75%) são: Economia, 

Português, História, Matemática A, Geografia e Filosofia. Em todas estas disciplinas, as taxas de 

progressão são muito inferiores às do ano letivo anterior (especialmente a Economia, Português, 

Filosofia, Geografia).  

Como não se deve 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). 

 

 

As disciplinas em que mais alunos anularam a matrícula foram Espanhol, Matemática, Educação 

Física (EF) Economia, Desenho e Geografia.  

 

 

70,3

91,8 92,5

74,3

99,5

73,0
77,7

89,7
80,6

73,2 68,8
75,0

100,0

71,4

93,2
100,0

85,7

Taxa de Progressão por disciplina - 10º ano 

3,6 3,9

11,1

2,6

6,1

8,0

1,9
1,1

2,7

5,1
5,9

3,4

0,0

3,4

2,2

5,3

6,7

PORT ING ESP FIL EF MAT. FQ BG GDS GEOG ECON MACS MAT
B

HIST ESP
(esp)

DES HCA

10º ano AM
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95,1 93,8 85,7

35,7

CT ES HUM. ARTES

Taxa de transição por área - 11º ano

No 11º ano, tal como no ano anterior, a taxa de transição (80,6%) ficou aquém da meta definida 

(89,4%) e à média nacional (91,2%). 

 

A análise das taxas de progressão/aprovação por disciplina permite-nos concluir que esta é 

superior a 80% em todas as disciplinas. As disciplinas com taxas de progressão mais baixas são: 

HCA, FQ e Geografia. As disciplinas que não constam no gráfico tiveram uma taxa de progressão 

de 100%. 

A área com uma menor taxa de transição foi a de 

Artes. Ao contrário do que aconteceu no ano 

anterior, a área com mais sucesso é a de Ciências e 

Tecnologias. 

 

Como não se deve 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). 

 

As disciplinas em que mais alunos anularam a matrícula ou EF foram GDS, Matemática B e MACS. 

88,4
98,5

90,1 91,7
84,3

90,9
95,2

85,2
81,0

99,4
90,5

PORT ING FIL MAT. FQ BG GDS GEOG HCA EF HIST

Taxa transição por disciplina  11º ano 

3,4
6,3 8,3

4,5 6,3
3,6 3,3

5,7

38,2

9,0 11,1

26,1

50,0

10,6

4,0
9,5

4,5

AM/EF - 11º ano
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No 12º ano, a taxa de conclusão (71,5%) é superior à nacional (67,3%) e à meta definida no 

Agrupamento (65,8%). 

 

A análise das taxas de conclusão por disciplina permite-nos observar que esta é superior a 83% em 

todas as disciplinas. As disciplinas com taxas de aprovação mais baixas são: Matemática e 

História. As disciplinas que não constam no gráfico tiveram uma taxa de progressão de 100%. 

Como não se deve 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). 

 

As taxas de AM/EF são bastante baixas. Matemática e Biologia são as disciplinas com taxas mais 

elevadas. 

 

 

 

 

91,9

83,3

93,3

85

PORT MAT. QUÍMICA HIST

Taxa transição por disciplina 12º ano

0,8

1,6

4,3

3,1

2,4

PORT EF MAT. BIOL PSIC

AM/EF - 12ºano
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2.3.5.2. AVALIAÇÃO INTERNA POR DISCIPLINA 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

10º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 90,5% 82,0% 61,0% 83,1% 

ING 88,6% 94,3% 90,5% 89,2% 

ESP 100,0% 93,2% 92,5% 98,1% 

FIL 76,1% 84,7% 68,1% 82,5% 

EF 98,7% 100,0% 99,5% 99,8% 

MAT A 67,3% 76,2% 61,7% 67,6% 

HST A 85,1% 78,2% 57,9% 81,6% 

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

BG 77,8% 89,3% 88,5% 86,7% 

FQ A 64,6% 70,7% 72,8% 64,8% 

GDS A 80,0% 74,3% 79,0% 74,3% 

ECN 80,0% 95,2% 62,5% 92,7% 

GGF 97,4% 83,1% 69,6% 83,4% 

ESP esp 93,3% 100,0% 90,9% 98,1% 

HCA   85,7% 89,0% 

MACS 76,7% 63,3% 71,4% 75,4% 

MAT B 43,5% 100,0% 80,0% 66,8% 

 
 

No 10º ano, em 11 das 16 disciplinas as metas definidas não foram atingidas (no ano letivo anterior 

aconteceu apenas em cinco disciplinas). As disciplinas que requerem uma maior atenção são 

História, Português, Filosofia, Geografia. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

11º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 79,1% 86,8% 80,5% 81,4% 

ING 94,9% 93,9% 97,0% 93,0% 

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

FIL 86,8% 88,5% 80,8% 88,7% 

EF 100,0% 99,2% 99,4% 100,0% 
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DISCIPLINAS Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

MAT A 75,4% 73,3% 80,6% 77,5% 

HST A 100,0% 89,2% 85,7% 94,6% 

DES A 100,0% 100,0% 94,7% 100,0% 

BG 98,1% 98,0% 93,9% 98,6% 

FQ A 73,0% 75,4% 85,2% 74,7% 

GDS A 78,3% 88,5% 90,5% 77,9% 

ECN 83,3% 73,7% 93,8% 86,7% 

GGF 95,0% 100,0% 87,1% 99,3% 

ESP esp 84,9% 97,2% 95,8% 94,0% 

HCA   90,5% 100,0% 

MACS 56,5% 76,0% 100,0% 69,2% 

MAT B 66,7% 62,5% 80,0% 68,3% 

No 11º ano, as metas foram atingidas apenas em 50% das disciplinas. As situações mais 

preocupantes são a Geografia e Filosofia.  

 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

12º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 77,1% 80,9% 81,0% 83,3% 

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

MAT A 80,6% 77,8% 83,1% 75,3% 

HST A 100,0% 87,9% 100,0% 95,1% 

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

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

FIS 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 

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

PSI 100,0% 97,9% 100,0% 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% 93,8% 100,0% 

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

O. MULT  100,0% 100,0% 100,0% 

 

No 12º ano, as metas não foram atingidas a Português e Educação Física. 
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2.3.5.3. 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 divergentes, situando-se entre os 7,2 e 11,1 valores. As turmas C, E, F 

e G obtiveram médias inferiores à média da escola. 

 

 

 

Neste gráfico podemos observar as médias obtidas por cada turma na prova global e na 

avaliação final (3ºP). Os resultados das provas globais são sempre inferiores aos do 3º período, mas 

não se verificam discrepâncias. 

A B C D E F G H Md ano

10,6
11,1

8,4

9,4

7,7
7,2

8,4

10,5

9,2

Português - médias por turma

A B C D E F G H Md ano

11,7
12,6

9,4
10,2

7,8
8,9

9,6
10,6 10,210,6 11,1

8,4
9,4

7,7 7,2
8,4

10,5
9,2

Port - Comparação 3ºP e PG 

Méd 3º P Méd PG
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As médias por turma são bastante diversificadas, situando-se entre os 9 e os 13,4 valores. Apenas 

as turmas A e C se situam acima da média da escola e somente uma turma tem média negativa. 

 

 

 

Neste gráfico podemos observar as médias obtidas por cada turma na prova global e na 

avaliação final (3ºP). Os resultados das provas globais são, na maioria das turmas (as exceções 

são a D e a E), inferiores aos do 3º período, mas não se verificam discrepâncias. 

 

 

 

 

 

A B C D E Md ano

13,4

10,9
9 9,9 9,5

10,7

Matemática média por turma 

A B C D E Md ano

13,6

11,6
9,7 9,9

8,8

10,8

13,4

10,9
9

9,9 9,5
10,7

Mat - Comparação entre a média do 3ºP e das PG
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11º ano 

 

À exceção das turmas F e H, todas as outras turmas obtiveram médias idênticas (entre o 10,2 e o 

12,2). Há 3 turmas com médias inferiores à média da escola. 

 

Neste gráfico podemos observar as médias obtidas por cada turma na avaliação final (3ºP) e na 

prova global. Os resultados das provas globais são, em todas as turmas, inferiores aos do 3º 

período, mas existe uma correlação forte entre eles. 

 

A B C D E F G H M_ano

11,2 11,1
12,0 12,1 12,6

10,9
11,7

8,9

11,210,7 10,8
11,9

10,8
12,2

9,5
10,2

7,6

10,4

Port - Comparação 3ºP e PG 

Méd 3º P Méd PG
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Este gráfico permite-nos comparar as médias de cada turma no final do ano com as médias 

obtidas nas provas globais. Como se pode verificar, não há discrepâncias. Porém, ao contrário do 

que em geral acontece, em algumas turmas, os resultados das PG são superiores aos dos 

resultados do 3º Período. 
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Todas as turmas obtiveram médias bastante positivas nas PG não se verificando discrepâncias 

assinaláveis. 

 



 
47 

2.3.5.4. AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

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

 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

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

BG 9,8 9,3 46 8,4 9,0 60 11,0 11,2 49 8,9 9,5 47 10,1 8,7 61 

Des 12,3 13,3 21 12,4 11,8 14 12,8 13,1 22 13,1 14,2 19 12,8 8,4 18 

Eco 11,7 13,6 7 11,3 11,3 13 10,4 9,2 11 11,5 13,2 15 11,0 14,3 16 

Esp 13,4 14,1 17 10,3 10,7 31 12,8 12,9 28 12,6 13,6 34 12,1 12,0 21 

Fil 8,9 10,5 18 10,2 10,9 10 10,3 9,3 22 10,8 12,0 19 10,7 9,3 31 

FQ 8,1 8,5 58 8,1 8,5 62 9,2 10,6 45 9,9 10,5 44 11,1 10,3 73 

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

Geog 10,7 12,1 18 9,8 11 29 10,9 11,1 19 11,2 12,0 32 11,3 11,5 43 

HCA 10,9 13,5 8 10,4 13,1 10       10,0 12,2 17 

Hist. 11,8 11,9 28 10,6 11 17 9,9 9,1 33 10,7 11,9 28 9,5 8,5 37 

MACS 10,6 11,7 11 9,9 14,7 16 10,0 11,6 14 12,3 14,1 18 11,4 11,9 15 

Mat A 10,4 10,0 64 9,7 10,9 57 9,2 11,9 64 12,0 14,8 48 11,2 12,1 60 

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

Port 10,4 9,3 122 9,8 10,1 110 11,6 11,1 109 11,0 10,3 103 10,8 11,1 115 

 

A tabela apresenta dados relativos aos resultados nos exames nacionais do ensino secundário nos 

últimos cinco anos. Metade das disciplinas obteve médias inferiores às nacionais: BG, Desenho, 

Espanhol, Filosofia, FQ, História, Matemática B (de entre estas 7 disciplinas, 4 têm média negativa). 

Analisado o histórico desde 2007, ano em que entraram em vigor os novos currículos, pode-se 

constatar que esta situação nunca se verificou. 
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Desenho, História, Biologia e Filosofia são as disciplinas que apresentam uma maior diferença entre 

a classificação interna final (CIF) e a classificação de exame (CE). Somente a Economia a média 

de exame é mais elevada do que a classificação interna final. 

 

 

 

 

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

Matemática B e Português. Destacam-se disciplinas com uma percentagem de positivas entre 90 

e 100%: Matemática A e GDS. 
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Ano de escolaridade 

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

Nacional 

Meta 
definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

11º Ano do Ensino Secundário 

BG 0,2 0,6 - 1,4 10,1 0,6 

ECN -0,8 1,7 3,3 11,0 0,4 

ESP 0,1 1,0 - 0,1 12,1 0,6 

FIL -1,0 1,2 - 1,4 10,7 0,4 

FQ 1,4 0,6 - 0,8 11,1 0,9 

GDS 4,9 - 0,1 1,2 11,5 1,8 

GGF 0,2 0,8 0,2 11,3 0,8 

MACS 1,6 1,8 0,5 11,4 2,8 

HCA   2,2 10,0 Não definida 

MAT B 1,8 -2,3 1,8 12,3 0,6 

12º Ano do Ensino Secundário 

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

História A -0,8 1,2 - 1,0 9,5 0,4 

Matemática A 2,7 2,8 0,9 11,2 2,3 

Português -0,5 -0,7 0,3 10,8 MN 

 

Nos exames nacionais do ensino secundário, apenas foram atingidas as metas a Economia, a 

Português e a Matemática B. 

 

2.3.6. Ensino Secundário - Cursos Profissionais 

Ano de escolaridade 
Taxa de transição/aprovação Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

Cursos Profissionais do Ensino Secundário 

10º Ano 94,7% 83,7% 84,9% 87,7% 

11ºAno  95,4% 94,1% 91,5% 94,4% 

12º Ano 75,4% 58,6% 63,0% 64,2% 

As metas não foram atingidas em nenhum dos anos, embora as percentagens de módulos 

realizados não tenha ficado muito distante das metas definidas. 

 

DISCIPLINAS 
COMUNS 

Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

10º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 90,9% 91,8% 92,4% 91,9% 

ING 76,8% 94,6% 86,2% 87,6% 

ESP 95,1% 100,0% 88,2% 95,3% 
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DISCIPLINAS 
COMUNS 

Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

AI 90,2% 74,1% 87,6% 87,0% 

EF 95,1% 90,0% 89,2% 92,5% 

TIC 93,8% 88,8% 87,4% 91,8% 

11º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 95,8% 80,0% 98,5% 91,8% 

ING 96,0% 94,6% 97,8% 97,9% 

ESP 92,3% 91,7% 100,0% 95,7% 

AI 88,8% 96,2% 94,7% 96,0% 

EF 97,4% 94,0% 97,9% 97,6% 

12º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 93,6% 97,4% 93,9% 95,0% 

ING 93,6% 97,2% 98,2% 95,3% 

ESP 86,4% 100,0% 93,2% 85,8% 

AI 85,9% 91,5% 94,6% 89,6% 

EF 98,5% 97,1% 95,7% 98,2% 

As metas foram atingidas na maioria das disciplinas. Naquelas onde não aconteceu, as 

percentagens ficaram bastante próximas das definidas. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

10º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

PSI e SOC 94,0% 69,8% 96,1% 86,7% 

HCA 100,0% 96,1% 87,3% 97,2% 

CPC 100,0% 95,7% 90,2% 98,6% 

MKT 97,0% 100,0% 86,0% 99,5% 

TCRP 100,0% 92,3% 93,9% 97,9% 

CGAV 100,0% 96,6% 81,9% 98,3% 

11º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

MAT 96,2% 98,5% 100,0% 99,2% 

PSI e SOC 98,0% 97,0% 94,4% 99,3% 

HCA 100,0% 95,5% 98,2% 98,0% 

CPC 95,8% 89,4% 96,4% 95,3% 

MKT 100,0% 84,8% 100,0% 95,2% 

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

CGAV 98,9% 96,3% 100,0% 96,3% 

12º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

PSI e SOC 96,3% 100,0% 100,0% 99,8% 

HCA 95,1% 98,1% 98,8% 97,1% 

CPC 93,9% 93,3% 100,0% 94,5% 

MKT 84,1% 94,6% 96,7% 88,1% 

TCRP 96,3% 100,0% 100,0% 99,1% 

CGAV 88,3% 98,9% 100,0% 93,2% 
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No Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade, 10º ano, as taxas de módulos realizados ficou bastante 

aquém das metas definidas em todas as disciplinas, exceto Psicologia e Sociologia. Nos 11º e 12º anos, as 

metas foram atingidas em todas as disciplinas, exceto a Psicologia e Sociologia. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

10º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos 

MAT 81,3% 80,5% 76,0% 79,4% 

FQ 83,0% 92,2% 72,6% 83,8% 

RC 76,7% 86,5% 93,9% 85,3% 

SO 81,3% 98,1% 95,9% 88,9% 

AC 71,9% 96,2% 91,7% 85,8% 

PRSI 92,5% 87,2% 86,2% 91,5% 

11º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos 

MAT 63,0% 85,4% 87,8% 76,9% 

FQ 85,7% 95,0% 87,7% 89,1% 

RC 90,9% 94,9% 89,2% 92,9% 

SO 97,8% 100,0% 95,5% 99,4% 

AC 76,1% 85,7% 90,9% 78,4% 

PRSI 90,5% 93,5% 97,4% 94,3% 

12º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos 

MAT 68,0% 82,4% 90,0% 72,6% 

FQ 85,7% 86,5% 94,1% 81,9% 

RC 82,0% 83,0% 89,7% 81,0% 

SO 94,1% 94,1% 91,7% 93,4% 

AC 68,1% 72,5% 75,0% 64,5% 

PRSI 85,4% 85,4% 94,8% 83,8% 

 

No Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos, nos 10º e 11º anos, as taxas de módulos 

realizados atingiram as metas em 50% das disciplinas. No 12º ano, as metas foram atingidas em todas as 

disciplinas, exceto em SO. 
 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

10º Ano do Curso Profissional de Turismo 

GGF 88,6% 68,9% 92,5% 86,0% 

HCA 100,0% 70,3% 84,1% 87,7% 

ESP 92,6% 90,3% 91,5% 93,6% 

IAT 98,9% 88,3% 91,5% 96,4% 

TCAT 100,0% 83,3% 98,3% 93,7% 

OTET 99,0% 83,2% 93,9% 93,3% 

11º Ano do Curso Profissional de Turismo 

MAT 98,0% 93,9% 100,0% 95,9% 

GGF 85,3% 88,2% 93,9% 92,2% 

HCA 100,0% 89,8% 91,7% 93,6% 
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DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

ESP 98,0% 94,1% 100,0% 98,4% 

IAT 100,0% 94,0% 98,4% 97,8% 

TCAT 100,0% 85,3% 93,8% 100,0% 

OTET 100,0% 94,1% 98,4% 99,0% 

12º Ano do Curso Profissional de Turismo 

GGF 100,0% 100,0% 97,8% 100,0% 

HCA 100,0% 100,0% 96,7% 99,2% 

ESP 100,0% 100,0% 97,8% 100,0% 

IAT 100,0% 100,0% 98,3% 100,0% 

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

OTET 98,6% 100,0% 100,0% 99,3% 

 

No Curso Profissional de Turismo, em várias disciplinas dos três anos, as taxas de módulos realizados não 

atingiram as metas definidas, tendo, no entanto, na maioria dos casos ficado bastante próximas. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

10º Ano do Curso Profissional de Comércio 

MAT 
 

81,8% 89,2% 82,8% 

ECN 
 

96,6% 80,0% 97,6% 

CV 
 

98,2% 85,7% 99,2% 

OGE 
 

95,1% 89,1% 96,1% 

CC 
 

98,2% 81,1% 99,2% 

11º Ano do Curso Profissional de Comércio 

MAT    90,0% 90,0% 

ECN    100,0% 90,0% 

CV    96,9% 90,0% 

OGE    98,0% 90,0% 

 

No Curso Profissional de Comércio, 10º ano, as metas apenas foram atingidas em Matemática. No 11º ano foram 

atingidas em todas as disciplinas. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

12º Ano do Curso Profissional de Gestão Desportiva 

MAT 100,0% 100,0% 88,9% 100,0% 

PSI 100,0% 84,6% 88,9% 100,0% 

GID 96,7% 100,0% 95,2% 99,4% 

PAFD 97,5% 90,9% 89,3% 95,2% 

OGD 97,6% 84,6% 94,6% 92,1% 

GPPD 100,0% 100,0% 95,2% 100,0% 

EM 100,0% 83,3% 84,6% 92,7% 

 

No Curso Profissional de Gestão Desportiva, 12º ano, as metas apenas foram atingidas em OGD.  
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2.4 Aproveitamento dos alunos da Educação Especial 

 

 
Pré 1º Ciclo 2º Ciclo 2ªC-PCA 3º Ciclo Voc-3ºC Secund. Profiss. Total 

Total 2 42 32 14 20 17 8 30 165 

Alunos com CEI 0 1 7 0 3 0 1 2 14 

Outras medidas 2 41 25 14 17 17 7 28 151 

Insucesso 0 2 3 0 0 3 1 5 14 

Sucesso 
-- 95,1% 

88,0% 100,0% 100,0% 82,35% 
85,7% 82,14% 90,73% 

(%) 92,3% 91,2% 

 

 

Os resultados escolares dos alunos com necessidades educativas especiais do Agrupamento 

foram de uma forma geral muito positivos (91%), sobretudo entre os alunos que frequentam o 

ensino regular. As taxas de sucesso foram mais baixas nos cursos vocacionais e profissionais (82%). 

 

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

 

 Total de alunos 
Transitam/ 
Aprovados 

Sucesso (%) 

1º Ano 4 4 100,0% 

2º Ano 12 10 83,3% 

3º Ano 12 12 100,0% 

4º Ano 13 13 100,0% 

Totais 41 39 95,1% 

 

Num total de 41 alunos, 2 ficaram retidos no mesmo ano de escolaridade, sendo ambos do 2º ano 

de escolaridade. O sucesso no 1º Ciclo entre os alunos com NEE é de 95,17%. 
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2.4.1.1. COMPARAÇÃO ENTRE AS TAXAS DE SUCESSO / INSUCESSO DE 2011/2012 E 2015/2016 

 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Sucesso 85,0% 78,1% 62,5% 89,7% 95,1% 

Insucesso 15,0% 21,9% 37,5% 10,3% 4,9% 

 

 

 
 

No 1º ciclo a taxa de insucesso atual, quando comparada com a verificada em 2011/2012, baixou 

cerca de 10%. Se atendermos ao facto de o número de alunos ter aumentado 

consideravelmente, concluímos que os resultados atuais são muito positivos. Apenas 5% dos alunos 

estão em situação de insucesso escolar. 

 

2.4.2. Taxas de sucesso dos alunos com NEE -2.º Ciclo 

 

 Total de alunos 
Transitam/ 
Aprovados 

Sucesso (%) 

5º Ano 14 12 85,7% 

6º Ano 25 24 96,0% 

Totais 39 36 92,3% 

 

 

No 2º ciclo, 3 alunos (num universo de 39 alunos) tiveram insucesso escolar, sendo a taxa de 

sucesso de 92,35%. 
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2.4.2.1. TAXAS DE SUCESSO / INSUCESSO DE 2011/2012 A 2015/2016 

 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Sucesso 91,4% 69,6% 81,8% 80,6% 92,3% 

Insucesso 8,6% 30,4% 18,2% 19,4% 7,7% 

 

 
 

No 2º ciclo a taxa de sucesso tem sido mais regular, excetuando os resultados obtidos em 

2012/2013. Atualmente a taxa de insucesso é a mais baixa, quando comparada com os anos 

anteriores. O facto de se ter constituído duas turmas de percurso curricular alternativo, onde estão 

14 alunos com NEE, contribuiu para a melhoria destes resultados, uma vez que a resposta é mais 

flexível e ajustada ao perfil de funcionalidade dos alunos. 

 

2.4.3. Taxas de sucesso dos alunos com NEE - 3º Ciclo 

 Total de alunos 
Transitam/ 

Aprovados 
Sucesso (%) 

7º Ano 6 6 100% 

8º Ano 5 5 100% 

8º Voc 2 1 50% 

9º Ano 6 6 100% 

9º Voc 15 13 87% 

Totais 34 31 91% 

De uma forma global o sucesso entre os alunos com NEE do 3º Ciclo foi de 91%, sendo que o 

resultado escolar dos alunos que frequentam o ensino regular foi de 100%. Nenhum dos 17 alunos 

ficou retido. 
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2.4.3.1. COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INTERNA E OS OBTIDOS NAS PROVAS 

FINAIS DE 3º CICLO 

 

 Nº de 
Alunos 

Português Nº de 
Alunos 

Matemática 

Média 
C. 

Interna 
C. Prova C.Final 

C. 
Interna 

C. Prova C.Final 

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

Prova Nacional  4 3,5 2,5 3,5 3 3,0 3,0 3,0 

Média 6 3,3 2,8 3,3 5 3,0 2,7 3,0 

 

Realizaram as provas finais de 3º Ciclo de Português 6 alunos e de Matemática 5 alunos. Destes 

apenas 2 realizaram as provas nacionais, os restantes realizaram provas a nível de escola. Todos 

ficaram aprovados, embora se tenha verificado uma descida de 1,0 ponto na média dos 

resultados das provas a nível nacional de Português e de 0,67 pontos na prova a nível de escola 

de Matemática. 

 

2.4.3.2. CURSOS VOCACIONAIS – MÓDULOS REALIZADOS / MÓDULOS EM ATRASO 

 
 
 

Dos 17 alunos que frequentam Cursos Vocacionais, 3 têm módulos em atraso:1tem 9 módulos em 

atraso; 1 tem 19 e outro tem 33 módulos em atraso. Um destes alunos vai integrar o PIEF; outro será 

encaminhado para o CRPC e outro irá tentar concluir os módulos em atraso. 
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2.4.3.3. COMPARAÇÃO ENTRE AS TAXAS DE SUCESSO / INSUCESSO DE 2011/2012 E 2014/2015 NO 3º 

CICLO 

 Nº total de 
alunos 

Nº de alunos 
c/ sucesso 

% de sucesso 

Cursos Científico-Humanísticos 7 6 85,7 

Cursos Profissionais 28 23 82,1 

 

No total são 38 alunos com NEE que frequentam o Ensino Secundário do Agrupamento, no entanto 3 destes alunos 

não constam do quadro anterior porque beneficiam de um Currículo Específico Individual. A maioria dos alunos 

frequenta cursos profissionais. 

2.4.3.4. CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

Há 7 alunos a frequentar o ensino secundário regular. Destes apenas 1 apresenta insucesso 

escolar. 

2.4.3.5. CURSOS PROFISSIONAIS 

 
 

Nota: cada barra corresponde a um aluno. No eixo vertical é apenas indicada a turma a que o aluno pertence. 
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Frequentam cursos profissionais 30 alunos (2 seguem um CEI). Dos 28 alunos, 16 têm módulos em 

atraso. Alguns destes alunos pretendem pedir transferência para escolas profissionais; um 

pretende seguir para a academia militar e outro para o curso EFA. 

2.4.4. Reflexão sobre os resultados obtidos pelos alunos com NEE 

 

Esta tendência de uma melhoria generalizada nas taxas de sucesso relativamente aos anos 

anteriores poderá ser justificada por um conjunto de fatores, dos quais se destacam os seguintes: 

 Encaminhamento dos jovens com NEE para o Ensino Profissional que, não sendo, por vezes, a 

resposta ideal corresponde a um percurso mais adequado que o ensino secundário dos cursos 

gerais; 

 A criação de mais duas turmas de percursos curriculares diferenciados (mais um PCA no 6º ano 

e um Curso Vocacional no 8º ano) que fizeram elevar as taxas de sucesso nos 2º e 3º ciclos de 

escolaridade;  

 O apoio em sala de aula dos Docentes de educação especial, Assistentes Operacionais e 

Técnicos nas Turmas de PCA e VOC, assim como a alunos com NEE integrados nas turmas 

regulares; 

 A atribuição de apoios pedagógicos acrescidos (nos 2º e 3º ciclos) dirigidos exclusivamente aos 

alunos com NEE para reforço das aprendizagens curriculares e para superação das suas 

dificuldades; 

 A continuidade da oferta dos grupos de homogeneidade relativa no 1º ciclo, que integram e 

reforçam o apoio a alguns alunos com NEE; 

 A progressiva consciencialização por parte dos docentes da necessidade de se 

operacionalizar um ensino diferenciado em sala de aula, garantindo a aplicação efetiva das 

medidas educativas previstas nos programas educativos individuais dos alunos com NEE; 

 A permanente monitorização/avaliação da aplicação das medidas educativas especiais; 

 A articulação constante das equipas de intervenção. 

 

2.4.4.1. ESTRATÉGIAS A ADOTAR 

Para se conseguir manter, no próximo ano, esta tendência de aumento da taxa de sucesso dos 

alunos com NEE há que considerar e precaver um conjunto de situações: 

1- Aumento das horas de apoio especializado individual nos casos considerados de intervenção 

prioritária e com necessidade justificada duma intervenção do professor de educação especial. 

Esta situação dependerá, essencialmente, da redução efetiva das listas de atendimento direto 

dos docentes de educação especial;  

2- Aumento de horas dos apoios terapêuticos especializados; 
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3- Reavaliação de algumas medidas educativas, para que a intervenção direta do docente de 

educação especial seja mobilizada apenas nas situações em que não sejam suficientes os APAS 

disponibilizados; 

4- Articulação entre as equipas de intervenção por forma a otimizar-se os recursos mobilizados; 

5- Aplicação com rigor das medidas educativas previstas e consideradas necessárias nos 

programas educativos individuais dos alunos; 

6- Monitorização para reajuste e reformulação das medidas educativas e das estratégias 

pedagógicas, sempre que necessário, por forma a potenciar a aprendizagem e o sucesso 

educativo dos alunos; 

7- Estabelecimento de maior clarificação dos critérios para referenciação para avaliação 

especializada, por forma a reduzir o número excessivo de pedidos de avaliação especializada. 

 

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 16 20 19 ---  

2º Ano 1 4 4  --- 

3º Ano 7 0 --- --- 

4º Ano 14 7 4 4 4 

5º Ano 13 9 15 7  

6º Ano 13 9 14 7  

7º Ano 5 5 9 11  

8º Ano 7 3 6 4  

9º Ano 5 3 4 10 ---- 

10º Ano – C. Humanísticos 15 8 12 9  

11º Ano - C. Humanísticos 13 14 18 6  

12º Ano - C. Humanísticos 19 22 10 18 1 

10º Ano - Profissionais 2 4 5 1  

11º Ano - Profissionais 4 4 4 1 

12º Ano - Profissionais 7 5 5 --- 

Totais 141 117 129 78 5 
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2.6 Monitorização das práticas de sala de aula 

Na sequência da avaliação externa da IGE, realizada em fevereiro de 2012, foi aprovada pelo 

Conselho Pedagógico, em julho de 2012, uma ação de melhoria que tinha como objetivo a 

monitorização das práticas letivas, aplicando aos alunos questionários sobre as aulas das várias 

disciplinas.  

Assim, ao longo dos três anos, foram aplicados questionários sobre as práticas letivas de 114 

professores do quadro de escola, dos 2º e 3º ciclos e do secundário. Procurou-se, no processo de  

construção dos questionários, abarcar todas as vertentes consideradas essenciais na prática 

letiva. Embora o questionário aplicado no 2º ciclo seja, no essencial, igual, tiveram de ser feitas 

algumas reformulações em relação ao que foi aplicado no 3º ciclo e no secundário, com o intuito 

de simplificar a linguagem. 

Os resultados de cada professor foram entregues pelo Diretor ao respetivo professor e os 

resultados globais, bem como uma breve análise, são apresentados no Anexo 1.  

 

2.7 Ranking 

2.7.1. Escola Secundária de Sampaio – 9º Ano 

Nº DE ORDEM NO RANKING - Público 

Disciplinas Média 

Nacional 

(num total de 

1218 escolas) 

No distrito 

(num total de 

76 escolas) 

No concelho 

(num total de 

5 escolas) 

Português 2,67 1062 65 5 

Matemática 2,34 829 36 3 

ESCOLA 2,50 837 43 4 
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No ranking nacional, a escola melhorou a sua posição relativamente ao ano anterior (880).   

A disciplina de Matemática está numa posição bastante superior à disciplina de Português 

(que ficou no último lugar entre as escolas do concelho). 

 

2.7.2. Escola Secundária de Sampaio – Ensino Secundário 

Nº DE ORDEM NO RANKING EM 2016 – Expresso 

Anos Nº provas Média Nacional No distrito No concelho 

11º e 12º 537 10,73 275 10 2º (em 2 escolas) 

Selecionámos o Ranking do secundário publicado no jornal Expresso, por ter em conta 

mais disciplinas do que o Jornal Público (onde a ESS também ficou na posição 275). 

A escola obteve os piores resultados desde 2007/8. 

 

Lugar no ranking em 2016 das diversas disciplinas na ESS  

DISCIPLINAS Nº ESCOLAS Nº DE ORDEM NO RANKING DA ESS 

11ºANO 

Física e Química A 620 275 

Biologia e Geologia 618 461 

MACS 493 203 

Geografia A 571 207 

Filosofia 594 338 

12ºANO 

Português 620 245 

Mat. A 617 119 

História A 553 340 

 

Nenhuma disciplina melhorou o seu lugar no ranking relativamente ao ano passado. 

Não foram disponibilizados dados sobre as restantes disciplinas sujeitas a exame nacional.  
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5 5

4

Eng. Eletrotécnica
Computadores

Contabilidade e
Finanças

C. Farmacêuticas

Cursos mais escolhidos nº alunos

196

101
88

44

Tencionavam
candidatar-se

Candidataram-se Colocados Colocados em 1ª
opção

Acesso Ensino Superior

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). 

 

Um olhar mais atento permite-nos ver os 

cursos em que mais alunos foram 

colocados: Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores, Contabilidade e Finanças, 

e Ciências Farmacêuticas.  

 

 

 

 

Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, as 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 

22
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12 12

10
8 7

Áreas mais escolhidas nº alunos
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10 10

8

Faculd. Ciências e Tecnol
(UNL)

Esc. Ciências Empresariais
(IPS)

Faculd Letras (UL)

Estabelecimentos do ensino superior em que mais 
alunos  foram  colocados

nº alunos Lisboa), a Escola Superior de 

Ciências Empresariais (Instituto Politécnico 

de Setúbal) e Faculdade de 

Letras da Universidade de 

Lisboa. 

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 44 alunos que se candidataram, 27 foram colocados. De 

entre estes, alguns pretendiam mudar de curso e/ou de estabelecimento de ensino. Nesta fase de 

candidatura, a Gestão foi a área mais escolhida e a Universidade de Évora a instituição em que 

mais alunos foram colocados.  

 

2.9 Taxas de Abandono e Desistência 

 

Ano de 
escolaridade 

Taxa de abandono interna Meta a atingir 

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16 

1º ciclo do Ensino Básico 

1ºAno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2ºAno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3ºAno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4ºAno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2º ciclo do Ensino Básico  

5º Ano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6º Ano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3º ciclo do Ensino Básico 

7ºAno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

8ºAno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9ºAno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

C. Vocacionais 0,5% 1,5% 0,0% 0,0% 

Cursos Científicos ou Humanísticos do Ensino Secundário 

10º Ano 0,0% 0,5% 1,5% 2,0% 

11ºAno  0,0% 0,7% 1,6% 3,6% 

12º Ano 11,30% 7,1% 5,5% 10,8% 

Cursos Profissionais do Ensino Secundário 



 
64 

 

 

2.10 Apoio Pedagógico Acrescido/Apoio ao Estudo 

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

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

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

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

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

dúvidas aos alunos com mais dificuldades.  

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

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

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

o presente ano letivo. De entre essas modalidades, salientamos o apoio pedagógico acrescido 

prestado a alunos com necessidades educativas especiais de segundo ciclo, terceiro ciclo, cursos 

científico-humanísticos e cursos profissionais do ensino secundário; apoio ao estudo a alunos de 2º 

e 3º ciclo sem necessidades educativas especiais; reforço horário (nas Matemáticas); a 

coadjuvação em sala de aula e a sala de estudo. Os gráficos que a seguir se apresentam estão 

organizados por nível de ensino e dão-nos conta da frequência dos apoios e da percentagem de 

sucesso dos alunos que foram indicados para estes apoios. Para analisar a frequências aos apoios, 

distinguiram-se os alunos que frequentaram mais ou menos de dois terços das aulas dadas.   

 

2.11 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. 

 

2.12.1. APA a alunos com necessidades educativas especiais (abrangidos pelo DL 3/2008) 

2.12.1.1. NO 2º CICLO 

No 2º Ciclo foi disponibilizado APA de Português a 23 alunos, de Matemática a 25 alunos, de 

História e Geografia de Portugal a 2 alunos e de Educação Física a 1 aluno, todos com 

necessidades educativas especiais. 

10º Ano 12,5% 11,8% 11,2% 14,3% 

11ºAno 8,0% 0,0% 2,6% 3,7% 

12º Ano 18,8% 23,2% 11,8% 20,4% 
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Resultados Globais do Apoio Pedagógico Acrescido a alunos com NEE do 2º Ciclo 

 Da análise dos gráficos pode constatar-se que a maioria dos alunos foi assídua às aulas de apoio, 

tendo frequentado mais de dois terços das aulas dadas. Tendo em conta que os alunos são 

indicados para apoio quando indiciam insucesso na disciplina, pode observar-se que nas várias 

disciplinas a maioria dos alunos recuperaram e conseguiram alcançar sucesso (83% a Português, 

64% a Matemática, e 100% a História e Geografia de Portugal e Educação Física).  
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2.12.1.2. NO 3º CICLO 

No 3º Ciclo foram disponibilizados apoios pedagógicos acrescidos a alunos com NEE, abrangidos 

pelo DL 3/2008, de Português para 14 alunos, de Matemática para 13 alunos, de Inglês para 4 

alunos, de História para 4 alunos, de Espanhol para 2 alunos e de Físico-química para 1 aluno. 

 

 

Nota: uma das alunas que beneficiava de APA a Português com os alunos do 7ºE não tinha NEE 

 

 

 
 

 

 

 

Os apoios de Português e Matemática foram disponibilizados a alunos de 7º, 8º, e 9º ano enquanto 

os apoios de Inglês destinaram-se apenas a alunos do 9º ano. O APA de História foi disponibilizado 

para 4 alunos de uma turma de 7º ano, o de Espanhol para 2 alunos de 9º ano e o de Físico-

química para 1 aluno de 8º ano. 
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Resultados Globais do Apoio Pedagógico Acrescido a alunos com NEE do 3º Ciclo 

 

    
 

 

Observando os gráficos podemos concluir que apenas metade dos alunos foram assíduos ao 

apoio de Português e em consonância apenas 57% dos alunos obtiveram sucesso na disciplina. 

Na disciplina de Matemática, apesar de os alunos terem sido assíduos aos apoios apenas 46% dos 

alunos propostos para apoio conseguiram obter sucesso na disciplina. Nas restantes disciplinas o 

sucesso foi total entre os alunos propostos para APA. 

 

2.12.1.3. NOS CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

Nos cursos científico-humanísticos foram disponibilizados apoios pedagógicos acrescidos de 

Português e de Matemática a alunos com NEE. Para cada uma das disciplinas foram propostos 3 

alunos e apenas 2 dos 3 alunos foram assíduos. No que se refere ao sucesso, em Português apenas 

1 aluno obteve classificação positiva e em Matemática 2 dos 3 alunos obtiveram sucesso. 
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2.12.1.4. NOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

Foram disponibilizados apoios pedagógicos acrescidos a alunos dos cursos profissionais nas 

disciplinas de Português para 16 alunos, de Matemática para 16 alunos, de Inglês para 5 alunos e 

de CFQ para 1 aluno.  
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Na análise dos apoios a alunos com NEE dos cursos profissionais foi considerado sucesso quando 

os alunos concluíram todos os módulos da disciplina. De acordo com os dados obtidos verifica-se 

que a maioria dos alunos obteve sucesso apesar de terem sido pouco assíduos às aulas de apoio 

pedagógico acrescido.  

 

2.12.2. Apoio ao estudo 

 
O apoio ao estudo foi disponibilizado no 2º e 3º ciclos para alunos com insucesso nas disciplinas de 

Português, Matemática e Inglês. Os alunos eram indicados para apoio pelo conselho de turma em 

qualquer momento do ano letivo. Estes apoios eram dados a pequenos grupos de alunos pelo 

professor que lecionava a disciplina à turma ou por outro do mesmo grupo disciplinar, que 

articulava o seu trabalho com o professor da turma. Foram indicados para este apoio 67 alunos 

em Português, 71 em Matemática e 69 em Inglês. 

 

2.12.2.1. NO 2º CICLO 

No 2º Ciclo o Apoio ao Estudo abrangeu alunos de todas as turmas à exceção das turmas de 

percurso curricular alternativo. 
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Observando os gráficos conclui-se que a maioria dos alunos foi assídua às aulas de apoio ao 

estudo e estas contribuíram de forma significativa para melhorar o sucesso dos alunos. O sucesso 

foi, no entanto, um pouco inferior na disciplina de Matemática (52%). 

2.12.2.2. NO 3º CICLO 

O apoio ao estudo no 3º Ciclo de Português e Matemática foi disponibilizado sobretudo para 

alunos do 9º ano. Por sua vez, o apoio ao estudo de Inglês destinou-se apenas a alunos do 7º e 8º 

ano. Foram indicados para apoio 42 alunos a Português, 45 a Matemática e 30 a Inglês. 

 

 
 

 

1
3

6 7
10

27

1

6
2

6

0

15

7B 9A 9B 9C 9E Total

Apoio ao Estudo - Português
Frequência por turma

Frequentou mais de 2/3 das aulas Frequentou menos de 2/3 das aulas



 
72 

 

 

 

 
 

 

Resultados Globais do Apoio ao Estudo a alunos do 3º Ciclo 

 

              
 

Com base nos dados conclui-se que os alunos foram pouco assíduos a estes apoios, sobretudo a 

Inglês. Contudo a maioria dos alunos conseguiu obter sucesso nas disciplinas em que estava 

proposto para apoio. À semelhança do 2º Ciclo foi também na disciplina de Matemática que a 

taxa de sucesso foi mais baixa, mesmo assim metade dos alunos que indiciavam insucesso 

conseguiram recuperar.  
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2.12 Sala de Estudo 

 
 

A taxa de ocupação da SE diminuiu em relação ao ano anterior, em termos globais, passando de 

32,9% para 27,8%.  

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

alunos foram os das Artes Visuais, Biologia, Filosofia e Matemática 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 ligeiramente inferior ao do ano letivo 

anterior (53,6%). Foi o 9º ano que teve uma quebra maior, em percentagem do total, na 

frequência da sala de estudo apesar de se registar um aumento relativamente ao ano letivo 

anterior (1%). No caso do 10º ano e assim como no 12º ano (17,4 % neste ano em comparação 
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314,7

105,7
131,5

ApM previsto ApM dado ApM dado não
previsto no horário

Horas previstas e dadas de Apoio 
Móvel

com ao 11,3 % do ano letivo 2014/2015). Os alunos do 10º ano frequentaram menos a sala de 

estudo neste ano letivo (23% e 27,6 % no ano letivo anterior). 

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

frequentaram a SE nas disciplinas de Filosofia e Matemática. Segue-se a área de Artes Visuais. 

 

 

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 314,7 horas previstas, 

apenas foram apresentados registos 

de 105,7 (33,6%). 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 105,7 horas foram distribuídas, de 

forma desigual, por 24 professores. 
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A análise dos registos permitiu concluir que 62,5 % desses professores não deram nenhum tempo 

de apoio móvel, ou então não apresentaram registos de sessões; 8,3% utilizaram (ou registaram) 

até metade do tempo previsto; 16,7% utilizaram de 50 a 100% do tempo previsto; 12,5% registaram 

100% ou mais do que o previsto. 

 

2.14 Análise do comportamento dos alunos 

A tipificação do comportamento das turmas nas reuniões do conselho de turma fez-se com base 

na aplicação de grelhas, já utilizadas no ano letivo anterior, de modo a 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). 
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Os dados recolhidos permitem-nos verificar que, no 2º ciclo, mais de metade das turmas têm um 

comportamento Satisfatório e 41,7 % das turmas (correspondente a 5 turmas) têm um 

comportamento Bom. De referir que nenhuma turma foi avaliada com Pouco Satisfatório.  

No 3º ciclo, de entre as 18 turmas, 6 turmas foram avaliadas negativamente, resultado superior ao 

ano letivo anterior (duas turmas avaliadas negativamente). São as turmas de 9º ano que 

apresentam pior comportamento. 

 

 

No secundário, num conjunto de 34 turmas, duas (10º E e 10ºPT) foram avaliadas como tendo um 

comportamento Pouco Satisfatório.  

Nos cursos CH, no 10º ano, predomina o Satisfatório, mas, no 11º ano, a maioria das turmas foi 

avaliada com Bom e MB. No 12º ano, todas as turmas foram avaliadas com Bom ou MB. 

Nos cursos profissionais nenhuma turma foi avaliada com MB. No 10º ano, predomina a avaliação 

de Satisfatório e no 12º ano a avaliação de Bom.  

 De uma forma geral, podemos observar que o comportamento dos alunos no secundário é 

melhor. No entanto, a análise comparativa com o ano letivo anterior avaliação mostra-nos que os 

alunos se comportaram pior no presente ano letivo. 

 

2.15 Gabinete de Acompanhamento Disciplinar (GAD) 

2.16.1. 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 
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Nº de alunos recebidos no GAD, por  ano de 
escolaridade

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 enviados 390 alunos para o GAD ao longo do ano, número 

superior ao do ano letivo anterior (271 alunos). No entanto desses 390 alunos, 74 foram enviados 

para a BE; 246 alunos realizaram uma reflexão tendo apenas 187 reconhecido terem tido um 

comportamento inadequado na aula.   

 

As folhas de registo preenchidas pelos professores que enviam os alunos para o GAD e pelos 

professores que os recebem, permitiram-nos concluir que a grande maioria dos alunos reconhece 

que o seu comportamento foi inadequado na reflexão realizada. A maioria dos alunos tinha uma 

tarefa para realizar e realizou-a. 

Foram analisados os motivos pelos quais os alunos foram expulsos da sala de aula e, na maioria 

dos casos, é assinalado que o aluno manifestou comportamento incorreto e indisciplinado na 

aula. 

O gráfico apresentado permite-nos 

observar que são especialmente os 

alunos do 8º ano, do 6º ano que mais 

são encaminhados para o GAD. No 

entanto, na escola é no 8º ano que se 

detetam mais casos de 

encaminhamento para o GAD.  

A análise por turma permite concluir 

que uma parte significativa dos alunos identificados é do 5ºC, 6ºA, 6ºF, 6ºG, 7ºA, 7ºE, 8º B, 8ºE e 8ºF. 
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No 3º período manteve-se praticamente a mesma percentagem de alunos enviada para o GAD 

no 2º período, em ambos os ciclos. No segundo ciclo, destacam-se pela negativa as turmas 5ºC, 

6ºA, 6ºF, 6ºG que não revelaram melhorias significativas exceto o 6º G que foi diminuindo ao longo 

do ano o número de aluno enviados para o GAD.   

No terceiro ciclo, verificou-se uma diminuição significativa do número de alunos enviados em 

relação ao 1º período. Prevalece o comportamento incorreto e indisciplinado como principal 

motivo que origina o envio de alunos para o GAD, sendo que vários alunos apresentaram várias 

atitudes em simultâneo que originaram tal facto.  

Constatámos que a maioria dos alunos (288 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. Mantem-se a sugestão de, no início do próximo ano letivo, relembrar 

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

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

 

2.16.2. Escola Secundária de Sampaio 

 

De entre os 90 alunos recebidos no GAD, ao longo do ano, 61 traziam a ficha de registo 

preenchida pelo professor que os enviou. Destes, 59 fizeram a sua reflexão e 38 dos 48 alunos que 

tinham tarefa a realizar cumpriram a mesma. 
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Analisando os dados recolhidos, pode verificar-se 

que os alunos expulsos da sala de aula e enviados 

para a sala do GAD são maioritariamente do 9ºano 

e do 10º dos cursos científico-humanísticos.  

 

Os alunos do 9º ano integram maioritariamente as turmas A, D e E; os do 10º ano pertencem ao 

10ºD.  

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. 
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2.16.3. Procedimentos Disciplinares 

No Agrupamento foram instaurados 100 processos disciplinares a alunos durante este ano letivo. 

Sempre que ocorreram perturbações da ordem escolar, provocadas por alunos e participadas 

aos diretores de turma ou à direção da escola, o Diretor mandou instaurar processos disciplinares, 

nomeando como instrutores os docentes pertencentes ao GAD. O trabalho da equipa do GAD 

decorreu de acordo com as expectativas iniciais.  

 

 

Analisando os dados por ano de escolaridade, podemos verificar que no 2º ciclo, não há registos 

no 5º ano. No entanto, há muitos processos no 6º ano, precisamente o oposto do ano letivo 

anterior. No 3º ciclo, há a salientar o facto de nos 8º e 9º anos o número de processos instaurados 

ser mais elevado, mantendo o perfil do ano letivo anterior. No 10º ano, verifica-se o maior número 

de processos instaurados em todo o Agrupamento. Uma análise comparativa mostra também 

que, destes 100 processos, apenas 1 foi arquivado.  

 

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 (53) seguida da 

Escola Secundária de Sampaio (45), valor muito semelhante ao registado no ano letivo anterior.  

Como se pode ver pelo gráfico, a suspensão é a pena mais aplicada e no presente ano letivo 

houve 3 transferências de escola, facto que não se verificou no ano anterior. 
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Relativamente à instrução de processos disciplinares, a equipa do GAD cumpriu, exemplarmente, 

as tarefas inerentes à função. Todos os processos disciplinares instaurados foram resolvidos em 

tempo útil, com os procedimentos adequados e previstos na lei.  

 

2.16 Participação dos Encarregados de Educação e dos Delegados de Turma  

No presente ano letivo foi decidido pelo Conselho Pedagógico e sob proposta dos Conselhos dos 

Diretores de Turma que os representantes dos Pais e Encarregados de Educação (EEs) e dos alunos 

não fossem convocados para a primeira reunião do Conselho de turma (outubro 2015). Quanto à 

última (3º período) – efetuada em anos anteriores logo a seguir ao conselho de turma de 

avaliação – não se realizaria, uma vez que os professores precisariam de todo o tempo para 

analisar e executar os procedimentos conducentes à avaliação final dos alunos e ao 

encerramento do ano letivo. Assim, apenas será feita a análise da presença dos representantes 

dos EEs e dos alunos, nas duas reuniões para que foram convocados (dezembro e março). 

 

 

 

O gráfico apresenta-nos a percentagem de participação dos EEs por turma. 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 dos 8º, 10º e 11º anos os que mais participam nas reuniões de Conselho de 

turma. No entanto, as percentagens não variam muito, exceto no 10º e no 12º ano dos cursos 

profissionais (cuja percentagem é bastante baixa)  

Os dados parecem revelar que a idade dos alunos é pouco relevante na participação dos EES, 

uma vez que as percentagens de participações dos 5º, 6º e 7º anos são inferiores às dos anos do 

secundário.  
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As taxas mais elevadas de participação dos representantes dos alunos nos conselhos de turma 

são nos 10ª e 11º anos (científico-humanísticos e profissionais); no entanto, sem discrepâncias 

significativas nos 7º e 8º anos. Os anos em que se regista uma menor participação são o 12º e 10º 

dos cursos profissionais e o 9º ano. 

 

 

 

Este gráfico permite-nos comparar a participação dos representantes dos alunos e a dos EEs por 

ano de escolaridade. Pode-se observar que a participação dos alunos no secundário é mais 

elevada do que a dos EEs (exceto no 12º prof) e, no 3º ciclo, a dos EEs é igual no 7º ano e mais 

elevada nos 8º e 9º.  
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3. ATIVIDADES/ESTRUTURAS DO AGRUPAMENTO 

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

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

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

verifica-se que existe uma grande percentagem que não foi avaliada pelos destinatários (ainda 

menos de 50%). 

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

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

das atividades realizadas no Agrupamento. 

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

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

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

efetiva. 

 

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: 

 A oferta formativa para os alunos do básico e secundário;  

 Reforços educativos incluídos nos horários de professores e alunos; 

 Reorganização dos horários das turmas da Escola Básica do Castelo, concentrando a mancha 

horária no período da manhã; 

 Aplicação das provas globais nas disciplinas de português e matemática nos anos de 

escolaridade em que não há avaliação externa; 

 Utilização da plataforma Moodle para colocação de documentação das diversas estruturas 

do agrupamento; 

 Promoção dos quadros de Mérito, valor e excelência; 

 A cerimónia pública da entrega de diplomas; 

 A organização do banco de manuais escolares permitiu o empréstimo de manuais a 371 alunos 

dos 2º e 3º ciclos e secundário (225 alunos com escalão A e 146 com escalão B). 

Atividades realizadas e não previstas no PAA: 

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

Secundária de Sampaio cujos relatórios se encontram em anexo (Anexo 2); 

 Receção aos alunos do 5º e 10º ano; 

 Elaboração do documento Plano de Desenvolvimento Curricular e Pedagógico;  
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 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 quadros com indicação do grau de concretização das atividades previstas 

acompanhadas das respetivas reflexões por grupo disciplinar. 

3.2.1. Artes e Tecnologias 

Atividades 

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

Artes Visuais 3 3 0 100% 0 3 

Ed. Musical 3 3 0 100% 0 3 

EVT 2º Ciclo 3 3 0 100% 1 4 

ET - 3º Ciclo 2 1 1 50% 0 1 

Informática 6 4 2 67% 0 4 

   
 

   

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

Artes e Tecnologias 17 14 3 82% 1 15 
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3.2.1.1. ARTES VISUAIS (3º CICLO E SECUNDÁRIO) 

Pela análise dos resultados globais disponíveis sobre a avaliação interna, constata-se que foram 

alcançadas, pelo grupo disciplinar, as metas definidas para os vários níveis e ciclos de ensino.  

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

7º ano (96,5%), 8º ano (95,7%) e 9º ano (97,7%) ficaram ligeiramente aquém das metas 

estabelecidas de, respetivamente, 97,2%, 100% e 98,9%. Na disciplina de Artes Visuais do Curso 

Vocacional, a taxa de sucesso foi de 96,1%. 

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

obteve completo sucesso (100%) nos10º e 12ºanos e a taxa de 94,7% no 11º ano. Estando definidas 

as metas de 99,8%, 100% e 99,6% para os três anos deste ciclo, constata-se que apenas no 11º ano 

não foi alcançada, sendo pouco significativo dado o valor ser muito próximo da média dos 

resultados dos últimos cinco anos (97,9%) e, sobretudo, por esse valor se reportar ao insucesso de 

um aluno. 

Na disciplina de Geometria Descritiva A atingiram-se as taxas de sucesso de 79% no 10º ano e de 

90,5% para o 11º ano, superando as metas definidas de, respetivamente, 74,3% e 74,6%. Nas 

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

Em relação aos Cursos Profissionais não foram ainda conhecidos os resultados. 
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O trabalho do grupo disciplinar tem-se repartido entre a preparação do processo ensino-

aprendizagem e a sua adequação às turmas e à prestação dos alunos. A análise conjunta dos 

resultados obtidos tem sido crucial para essa aferição, do mesmo modo que, sempre que 

necessário, tem servido de base de discussão sobre as estratégias a adotar. Considera-se que o 

trabalho colaborativo pode, ainda, ser melhorado ao nível da produção de materiais. 

Alguma da comunicação no grupo estabelece-se por correio eletrónico, mas continua a 

privilegiar-se a utilização da plataforma Moodle como meio de organização e partilha da 

informação, estando a documentação produzida aí 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 e, nomeadamente, a organização do Dia da Animação, este 

ano dedicado à cor e com expressiva participação dos alunos dos dois ciclos. Todas atividades e 

visitas de estudo propostas concretizaram-se, bem como a divulgação do trabalho realizado à 

comunidade educativa. 

 

3.2.1.2. EDUCAÇÃO MUSICAL 

O trabalho deste grupo, conseguiu resultados escolares com elevadas taxas de sucesso no 

universo de alunos da sua área disciplinar. No cumprimento das metas estabelecidas, obteve-se 

no 5º ano o valor de 99,2%, sendo a meta de sucesso prevista de 100%. No 6º ano os resultados 

obtidos foram 98,9%, ultrapassando a meta prevista de 99,3%. 

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, 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.  

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. 

Destaca-se o balanço, muito positivo, das atividades realizadas durante o ano letivo no âmbito do 

Plano Anual de Atividades (Audição de Natal, Concurso de Flauta de Bisel/Audição de Primavera 

e Participação na Festa de Final de Ano do Agrupamento). De realçar a ótima articulação 

existente entre os professores do grupo e os bons resultados obtidos nas suas práticas 
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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. 

Considera-se que a aquisição de novos materiais de Educação Musical permitiria ampliar as 

atividades práticas da disciplina e teria também consequências positivas sobre o trabalho 

desenvolvido do Clube da Música. 

O grupo pretende que no próximo ano letivo, o Concurso de Flauta de Bisel possa alargar-se a 

outras Escolas do Concelho e níveis de ensino, ampliando o interesse por um instrumento musical 

de utilização universal e objetivos pedagógicos reconhecidos. 

 

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

Na disciplina de Educação Visual estando definidas as metas de 96,5% para o quinto ano e de 

96,1% para o 6.º ano, atingiram-se as taxas de sucesso de, respetivamente, 99,2% e de 99,3%. 

Relativamente à disciplina de Educação Tecnológica estavam definidas as metas de 97,3% para o 

quinto ano e de 95,8% para o 6.º ano tendo-se atingido as taxas de sucesso de, respetivamente, 

96,8% e de 98,6%. 

O trabalho do grupo disciplinar ao longo do ano centrou-se na adequação das planificações ao 

perfil das diversas turmas, e no ajustamento das estratégias de trabalho em função da análise dos 

resultados obtidos em cada período. Foram melhorados os instrumentos de informação e 

avaliação tendo estes últimos sido objeto de uma aferição mais rigorosa tendo em conta as 

práticas em uso no agrupamento. A utilização da plataforma Moodle, enquanto instrumento de 

apoio às práticas letivas nas disciplinas, ainda não é utilizada por todo o grupo disciplinar, apesar 

dos resultados obtidos com a sua utilização serem francamente positivos. 

O grupo dinamizou as atividades que estavam previstas, destacando-se o trabalho interdisciplinar 

que envolveu as disciplinas de Matemática, Educação Visual e Educação Tecnológica, no 

âmbito do tema “Simetrias”. A disciplina de Educação Visual organizou ainda uma exposição não 

prevista no PAA sobre trabalhos realizados pelos alunos para assinalar a importância do Pai do 

Modernismo em Portugal − Amadeo de Souza Cardoso. Foi realizada a visita de estudo 

programada em Educação Tecnológica para as turmas do 6.º ano no âmbito do estudo dos 

mecanismos e movimento. Todas as turmas do 6.º ano, com exceção do 6.º F e 6.º G, visitaram as 

instalações da Moagem de Sampaio. A visita foi muito bem-sucedida e contribuiu fortemente 

para a consolidação das aprendizagens realizadas. 

 

3.2.1.4. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (3º CICLO) 

Com base nos dados estatísticos, procedeu-se à análise e reflexão sobre os resultados escolares 

alcançados pelos alunos na disciplina de Educação Tecnológica, de acordo com as metas 

definidas no PAA. 

 No 7º ano, a taxa de sucesso foi de 100%, ultrapassando a meta definida (99,7%) o que 

consideramos ser uma excelente percentagem para este nível de ensino. Não se verificaram 

quaisquer diferenças nas várias turmas de 7º ano, pois qualquer delas apresenta 0% de insucesso 

em Educação Tecnológica. Comparando os resultados obtidos com os anos anteriores, pode 

concluir-se que nos últimos dois anos não se verificou qualquer insucesso na disciplina de 

Educação Tecnológica para os alunos do 7º ano. 
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No 8º ano, a taxa de sucesso foi de 98,3% não se tendo conseguido atingir a meta definida no 

PAA para este ano letivo (100%). Em todas as turmas o sucesso foi de 100%, à exceção do 8º A e 

do 8º B em que a média de sucesso foi de 92% e de 92,3% respetivamente. No 8º A o insucesso 

apresentado deveu-se ao abandono das atividades letivas, por parte de um aluno e à falta de 

empenho por parte de uma aluna, que se recusou a participar nas atividades propostas. No 8º B o 

insucesso deveu-se ao desinteresse por parte de duas alunas que se recusaram a realizar as 

atividades propostas em sala de aula. Da análise do 8º ano podemos concluir que o insucesso 

verificado ficou abaixo da média apenas nas duas turmas acima mencionadas o que se deveu às 

especificidades anteriormente referidas. Apesar de no 8º ano, a meta, que consideramos ter sido 

demasiado ambiciosa, ter ficado 1,7% abaixo do definido no PAA, consideramos que as 

estratégias implementadas surtiram bons resultados pelo que deverão ser mantidas no próximo 

ano letivo. 

Foram realizadas reuniões de trabalho colaborativo para elaboração de documentos e outros 

materiais pedagógicos e tomar decisões consideradas importantes, sempre que foi necessário. 

Assente na partilha de boas práticas e de acordo com as orientações da direção, procedeu-se à 

elaboração conjunta das planificações da disciplina de Educação Tecnológica e da área 

vocacional de Artesanato, assim como dos critérios de avaliação das disciplinas. Procedeu-se 

igualmente à realização de fichas conjuntas, bem como de outros materiais de apoio para os 

alunos realizarem as atividades propostas. Foram feitas adaptações curriculares para os alunos 

com necessidades educativas especiais. Foram também utilizados instrumentos de avaliação 

diversificados de modo a possibilitar a identificação das capacidades e/ou dificuldades dos 

alunos. Procedeu-se à incrementação da utilização das TIC como recurso e estratégia de ensino e 

de aprendizagem, favorecendo desta forma a motivação, concentração e interação com os 

alunos sendo uma mais-valia na preparação e planificação das aulas bem como durante as 

atividades letivas. Foram também definidas e aplicadas normas promotoras de um bom ambiente 

de trabalho, que sempre se verificou nas aulas de Educação Tecnológica, assim como na área 

vocacional de Artesanato. 

Devido à realização das provas de aferição que decorreram na sala ET do bloco B, não foi 

possível proceder à montagem da exposição de trabalhos dos alunos como estava previsto. Ficou 

decidido, com a direção, que esta exposição seria transferida para o início do próximo ano letivo.  

As duas visitas de estudo “Palácio da Bacalhoa e Casa Fortuna em Palmela” e “Museu Nacional 

do Azulejo e Museu da Eletricidade”, no âmbito das disciplinas de Artesanato e Ciências Físico-

Químicas, também não se realizaram uma vez que a turma não apresentava um comportamento 

adequado que propiciasse qualquer visita de estudo. 

A atividade proposta para o PAA, “Comemoração do Dia internacional da proteção civil - 

Exposição sobre Higiene e segurança no trabalho, em interdisciplinaridade com a Biblioteca, 

Clube de Proteção Civil e disciplinas de Artesanato e Educação Tecnológica”, foi concretizada 

com sucesso. 

Considera-se que as atividades desenvolvidas em Educação Tecnológica e em Artesanato, 

incrementaram dinâmica na escola e contribuíram para o sucesso alcançado pelos alunos, assim 

como para a melhoria dos seus comportamentos e atitudes. 
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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 está convicto de que houve melhorias em 

relação ao ano anterior, ao nível das transições no 10º ano. No 11º ano observa-se um número de 

transições elevado, a média de classificações é satisfatória, embora existam alunos com uma 

média baixa nas disciplinas. 

No que concerne à disciplina de TIC, ainda que os resultados alcançados sejam bons, é muito 

complicado trabalhar com 26/27 alunos em sala de aula, aliado ao facto de a disciplina ser 

semestral; nem sempre é possível atender em tempo útil às solicitações dos jovens alunos, o que 

provoca quebras no 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 desenvolvido nas reuniões de grupo, na elaboração e concretização 

das diversas atividades promovidas pelo grupo, como por exemplo o Dia da Tecnologias. 

No que concerne ao apoio pedagógico, o grupo mostrou disponibilidade, sempre que 

necessário, mas os alunos nem sempre corresponderam. 

Alguns professores do grupo disciplinar dinamizaram a disciplina na plataforma Moodle, onde 

disponibilizaram materiais pedagógicos correspondentes às disciplinas lecionadas, e também as 

atas das reuniões de trabalho. Alguns utilizaram a plataforma para o trabalho com os alunos, ao 

nível da partilha de documentos, entrega de trabalhos e registo de avaliações. Os professores 

com funções de coordenação utilizaram a disciplina também para partilha de materiais e 

informações. 

Ainda em relação aos meios de comunicação, alguns professores optaram por utilizar um grupo 

no Facebook, a DropBox, serviços Google 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 foi de 66% e em termos 

globais, com uma avaliação de bom ou muito bom; contudo, foram definidas algumas 

estratégias de melhoria, nomeadamente em relação ao Dia das Tecnologias. O grupo considera 

que a alteração do Dia das Tecnologias para o Dia do Agrupamento criou algumas 

contingências que não foram totalmente ultrapassadas, devendo o grupo ter uma perspetiva de 

organização diferente, colmatando esta alteração. 

Vários professores participam em diversas equipas de trabalho, estruturas e cargos no 

agrupamento e, sempre que solicitados, colaboraram na resolução de problemas. (Equipa PTE, 

NAI, Conselho Pedagógico, PAA, BE, Secretariado de Exames (Básico e Secundário), 

Coordenação de Curso, Direção de Turma, Jornal Lookaes, Orientação de estágios). 

No que concerne ao projeto DR. PC foi um projeto com bastante aceitação pela comunidade 

escolar, onde um elevado número de elementos sentiu necessidade dos seus serviços.  

Por existir uma oferta muito limitada ao nível da formação, o grupo de informática foi realizando 

alguma formação – de carácter informal - ao longo do ano, numa perspetiva de melhorar as 

atividades letivas com os alunos.  



 
90 

3.2.2. Ciências Físicas e Naturais 

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

Realizadas 

CN (2º Ciclo) 1 0 1 0% 2 2 

CN (3º Ciclo) e Biologia 10 9 1 90% 1 10 

CFQ 4 4 0 100% 2 6 

       

       
 TOTAIS Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev 

Extra-
Plano 

Realizadas 

Ciências Físicas e Naturais  15 13 2 87% 5 18 
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3.2.2.1. CIÊNCIAS NATURAIS 2º CICLO 

A média global de sucesso no quinto ano de escolaridade foi de 92,8%, ficando aquém 1,2% 

relativamente à meta prevista. Contudo, houve um aumento de cerca de 2,8% relativamente ao 

ano letivo de 2014-2015. Tal leva-nos a pensar que estamos a conseguir melhorar o desempenho 

dos nossos alunos, ao mesmo tempo que julgamos que a Meta estabelecida para 2015/16, talvez 

tenha sido um pouco ambiciosa. 

A média global de sucesso da escola no sexto ano de escolaridade foi 91,5%, tendo-se verificado 

um decréscimo de aproximadamente 3,8 % relativamente ao ano letivo 2014-2015 e de 1,3 % 

relativamente à meta estabelecida para o ano letivo de 2015-2016. Este resultado, apesar de 

inferior ao do ano letivo anterior, é semelhante /superior aos dos outros anos letivos. Uma vez mais, 

julgamos que a Meta estabelecida é, também, um pouco ambiciosa. 

Em suma, as discrepâncias observadas relativamente à média do ano letivo transato e às metas 

estabelecidas para ano letivo 2015-2016, 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 do 

grupo disciplinar e dos horários dos docentes. 

Semanalmente, 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, de aulas no exterior e de 

relatórios de atividades experimentais, bem como os trabalhos relativos às Provas de Equivalência 

à Frequência de Ciências Naturais (Informação Prova, Matrizes, Provas, Critérios de Correção) e, 

foi ainda feita a apreciação e análise de manuais escolares para o 5º ano. Ocorreram também 

momentos de reflexão decorrentes dos resultados de avaliação sumativa. Sempre que o trabalho 

colaborativo não foi possível de realizar presencialmente, recorreu-se às tecnologias de 

informação e comunicação. 
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3.2.2.2. CIÊNCIAS NATURAIS E BIOLOGIA  

Os resultados escolares obtidos na avaliação interna permitem concluir que as metas de escola 

foram cumpridas no 7º, 8º, 10º e 12º anos, com 94,9%, 96,6%, 88,5% e 100%, respetivamente. No 9º e 

11ºanos, os resultados da avaliação interna são de 98,5% e 93,9%, inferiores às metas de escola de 

99,3% e 98,6%, respetivamente.  

O trabalho de docência continuou a desenvolver-se com diversas linhas estratégicas que 

constam dos planos de trabalho onde se incluem, aulas magistrais, aulas práticas (como as 

laboratoriais), visitas de estudo, aulas de campo, entre outras opções. As aulas de campo de 

Geologia do 11ºano foram dinamizadas pelo Professor Paulo Caetano da F.C.T./U.N.L. o que 

permitiu ampliar a exploração dos conteúdos programáticos. Neste âmbito também se realizaram 

palestras como a da “Biodiversidade” para alunos do ensino básico e a da “Tectónica de Placas” 

para o ensino secundário, proferida pelo Professor Fernando Ornelas da F.C.L. Esta ação motivou a 

realização de uma saída de campo de docentes, de exploração da Geologia da Arrábida, não 

prevista no início do ano letivo. 

As aulas de reforço, o apoio em sala de estudo e outras formas de apoio, devem continuar a 

realizar-se pela sua relevância pedagógica na melhoria dos resultados escolares.  

As atividades que dinamizaram o Dia das Ciências Naturais na Escola Secundária de Sampaio 

continuam a envolver os alunos numa mostra de trabalhos realizados durante o ano letivo. Este é 

um dia aberto do espaço físico afeto à atividade pedagógica dos docentes de Biologia e 

Geologia, um tempo em que professores e alunos conciliam ações de divulgação de algumas 

das suas práticas, apresentando atividades que consideram interessantes de serem divulgadas e 

partilhadas com outros membros da escola. Estas ações representam bem a articulação do 

espírito colaborativo dos docentes com o empenho dos alunos.  

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 nos resultados 

escolares.  

As condições físicas das salas C1 e C4 continuam a ser impróprias de uma prática pedagógica 

desejável, em sintonia com os nossos objetivos.  

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 

Os resultados escolares obtidos na avaliação interna, permitem concluir que a maioria das metas 

estabelecidas para o ano letivo 2015/2016 foram cumpridas. No sétimo ano de escolaridade o 

sucesso foi de 78,6% sendo inferior à meta estabelecida -- 85,7%. Embora este ano de 

escolaridade tenha sido lecionado novamente por mais de um docente a meta não foi atingida. 

Esta situação era previsível tendo em conta os resultados obtidos ao longo do ano letivo. O oitavo 

e o nono anos de escolaridade obtiveram um sucesso de 91,5% e as metas foram alcançadas 

(89,0% e 82,7% respetivamente). 



 
93 

No primeiro ano do curso vocacional do terceiro ciclo o sucesso obtido foi de 78,8% e a meta não 

foi atingida (91,9%), mas no segundo ano deste curso o sucesso foi de 96,8% superior à meta 

estabelecida que foi de 81,0%. No décimo ano de Física e Química A o sucesso obtido foi de 

72,8%, superior à meta que foi de 64,8%. No décimo primeiro ano de Física e Química A, a meta 

também foi atingida (74,7%) visto que o sucesso foi de 85,2%. A maioria destes alunos foram 

sujeitos a exame nacional cujos resultados nesta data, ainda não são conhecidos. 

Na Física de décimo segundo ano o sucesso foi de 100,0% e a meta foi de 99,8%, e na Química de 

décimo segundo ano o sucesso foi de 93,8% enquanto a meta estabelecida foi de 100,0 %. 

Acerca dos Cursos Profissionais ainda não há dados disponíveis para que possa ser feita a 

respetiva análise. 

O trabalho colaborativo entre pares foi concretizado no que diz respeito à realização de 

instrumentos de avaliação, partilha e construção de materiais didáticos, colaboração das 

atividades práticas e sua avaliação, sempre com o objetivo de melhorar as aprendizagens e o 

sucesso nos exames nacionais. As equipas de ano do 3º ciclo trabalharam em colaboração como 

vem sendo hábito. De salientar o trabalho da equipa de décimo ano na medida em que foi 

lecionado um programa novo, com metas curriculares a atingir e o sucesso obtido só foi possível 

devido a este trabalho muito empenhado e em sintonia tanto a nível de preparação de aulas 

teóricas /atividades laboratoriais como na realização de instrumentos de avaliação. Esta equipa 

trabalhou semanalmente e empenhadamente para que os objetivos propostos para o décimo 

ano se pudessem alcançar. A equipa disciplinar de décimo primeiro ano além do trabalho 

colaborativo disponibilizou apoio em grupo/individualizado aos alunos durante todo o ano letivo, 

assim como na semana que antecedeu o exame nacional. 

No entanto há anos de escolaridade que são lecionados apenas por um docente: 12º de Física e 

Química e os Cursos Profissionais, onde o trabalho de equipa se torna inexistente, embora nas 

reuniões semanais seja dado apoio aos colegas que se encontram nestas condições, sempre que 

seja solicitado.  

Os docentes do grupo disciplinar utilizaram como Plataformas de comunicação entre colegas, 

com os alunos e /ou encarregados de educação, o correio eletrónico, Dropbox, e a plataforma 

Moodle.  

Foi feita a reflexão por período sobre os resultados escolares alcançados e 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 a todos os docentes.  

Foram realizadas as atividades e visitas de estudo previstas no PAA e ainda algumas atividades 

não previstas. A avaliação foi efetuada pelos alunos e respetivos docentes. Das atividades 

realizadas salienta-se as que se efetuaram nos Laboratórios de Física e Química, em que 

nomeadamente na Física os alunos puderam interagir nalgumas atividades e ainda o facto de 

duas docentes terem realizado atividades laboratoriais com alunos do pré-escolar onde o grau de 

satisfação dos alunos foi muito evidente e bastante gratificante para as docentes proponentes da 

atividade. 

Foram realizadas as atividades e visitas de estudo previstas no PAA e ainda duas atividades não 

previstas. Duas palestras sobre os “Oceanos vistos do Espaço”, uma destinada a alunos do 3º ciclo 

e a outra para alunos dos 11º e 12ºanos. 

Considera-se muito positivo o trabalho do grupo disciplinar ao longo deste ano letivo.  
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3.2.3. Ciências Sociais e Humanas 

Atividades 

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

HGP - 2º Ciclo 0 0 0 - 0 0 

História 2 1 1 50% 0 1 

Filosofia 2 2 0 100% 0 2 

Geografia 4 3 1 75% 0 3 

Turismo 6 4 2 67% 3 7 

Economia e Contabilidade 2 2 0 100% 1 3 

       

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

Ciências Sociais e Humanas 16 12 4 75% 4 16 
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3.2.3.1. ECONOMIA E CONTABILIDADE 

Segundo os dados disponíveis, a maioria das classificações alcançadas nas disciplinas do grupo 

foi bastante positiva, tanto nas disciplinas dos cursos profissionais como dos cursos de 

prosseguimento de estudos. Em duas destes últimos, os resultados do terceiro período estão em 

linha ou acima das metas definidas: Sociologia do 12º ano com 100% de sucesso e Economia A do 

11º ano com 93,8% - acima da meta de 79,5%. A disciplina de Economia A do 10º ano, com uma 

taxa de sucesso de 62,5%, não atingiu a meta proposta, que era de 88,6%. Trata-se de uma turma 

cujas dificuldades são transversais às várias disciplinas, cujas taxas de sucesso são inferiores a 70%. 

O trabalho colaborativo entre pares, para além das atividades inicialmente desenvolvidas 

(planificações, critérios de avaliação, etc.) foi desenvolvido em reuniões de grupo ou de trabalho 

e foi bastante produtivo quanto à aplicação uniforme dos critérios de avaliação, construção de 

grelhas de avaliação, distribuição de tarefas, elaboração de exames, avaliação de atividades e 

tomada de posição sobre assuntos discutidos em Conselho Pedagógico, entre outros aspetos. 

Sempre que possível, alguns professores disponibilizaram-se para apoiar os colegas do grupo em 

conteúdos informáticos e utilização de software. Foram realizadas várias visitas de estudo que 

foram bem-sucedidas e que cumpriram os objetivos previstos. 

A plataforma Moodle foi sendo atualizada dando aos professores do grupo acesso à 

documentação em vigor, nomeadamente matrizes aprovadas, planificações anuais e critérios de 

avaliação dos diferentes cursos. 

A restante comunicação foi efetuada com recurso ao correio eletrónico utilizado, por exemplo, 

para marcar reuniões, enviar documentação diversa e trocar impressões sobre assuntos de 

caráter organizativo e conteúdos programáticos, entre outros. 

A comunicação com os encarregados de educação (sobretudo no caso das direções de turma e 

de curso) e com os alunos foi também efetuada com recurso ao correio eletrónico e, no caso dos 

alunos, em associação com o Moodle e com o Google Drive, na preparação para os exames. 

As atividades previstas no PAA foram realizadas na íntegra e cumpriram-se os objetivos propostos. 

Na comemoração dos 70 anos da ONU e do ideal europeu o grupo participou com trabalhos 

projetados no dia 16 de março, em complemento de atividades dos outros grupos, no âmbito do 

departamento. O conjunto das ações foi considerado bastante positivo, tanto pelos alunos como 

pelos dinamizadores. 
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Os objetivos da atividade Partilha/Cooperação, pela participação na campanha de recolha de 

tampas a favor da Maria Inês, portadora do Síndroma de Rett, foram largamente ultrapassados, 

revelando um elevado envolvimento da comunidade escolar. 

 Como atividade não prevista inicialmente, foi comemorado o dia da educação financeira com 

uma apresentação sobre poupança por alunos do 11º ano para alunos do 10º ano de Economia 

A, tendo sido muito apreciada por todos. Esta atividade foi noticiada no portal “Todos Contam”, 

ligado ao Plano Nacional de Formação Financeira. 

Os pontos mais fortes estão ligados sobretudo à taxa de sucesso dos alunos na maior parte das 

disciplinas e ao profissionalismo dos professores, no desempenho das diferentes tarefas (individuais 

e em colaboração). 

Os obstáculos a um trabalho colaborativo mais aprofundado decorrem do facto de não haver 

mais do que um professor por disciplina lecionada no grupo. Uma forma de ultrapassar esta 

dificuldade, mesmo que parcialmente, pode estar na possibilidade de realizar ações de curta 

duração no modelo team-teaching, desde que o modo de funcionamento deste tipo de 

formação não seja tão condicionado, como o é neste momento. 

 

3.2.3.2. FILOSOFIA 

No 10º ano, a percentagem de sucesso (68,6%) e a média da disciplina (10,5 valores) mantiveram-

se abaixo da média observada nos últimos 5 anos. A percentagem de sucesso foi inferior aos 

últimos 5 anos, em 13,7%. Do total das 8 turmas, apenas 3 apresentaram uma percentagem de 

sucesso e classificação média superiores aos valores globais da disciplina.  

A percentagem de progressão da disciplina foi de 74,3%, inferior em 16,3% comparativamente ao 

ano anterior, sendo que dos alunos que não progrediram apenas 2 reuniram condições para 

transitar de ano. A percentagem de AM/EF foi de 2,6%. 

No que respeita à taxa de sucesso da disciplina, a meta da escola foi fixada nos 82,5% e a taxa 

alcançada foi de 68,6%. 

Os professores consideram que estes resultados são, em larga medida, uma consequência do 

facto de vários alunos se terem ‘acomodado’ ao seu próprio insucesso, ou porque não 

consolidaram estratégias para lidar com o maior nível de exigência do secundário ou porque 

desinvestiram do seu progresso por pretenderem alterar o seu percurso escolar.  

No que respeita ao 11º ano, verificou-se um diferencial negativo de 9,5% entre a média observada 

nos últimos 5 anos e a percentagem alcançada neste ano letivo. 

Do total das 8 turmas, 5 situaram-se acima da percentagem média de sucesso da disciplina, com 

percentagens de sucesso sempre superiores à média dos últimos 5 anos (entre 88% e 100%).  

Relativamente às classificações internas, a meta da escola foi estabelecida nos 88,7% e a 

percentagem alcançada foi de 80,8%. 

Quanto à sala de estudo, a filosofia foi a disciplina que teve mais alunos apoiados, tendo 

praticamente triplicado os apoios no 3ºP (300), por relação ao período anterior (93). Porém, 

manteve-se a tendência dos alunos com mais dificuldades e piores resultados terem sido pouco 

assíduos ou nunca terem frequentado o apoio.  
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Tendo em conta os resultados da 1ª Fase dos exames nacionais, constatou-se que a média da 

escola (9,3 valores) foi inferior em 1,4 valores comparativamente à média nacional, igualando o 

pior resultado verificado no último quadriénio nesta disciplina. Após a distribuição das 

classificações finais dos alunos que realizaram exame na condição de internos (31), apurou-se que 

a média global da disciplina foi de 11,8 valores, tendo-se verificado uma taxa de reprovações de 

19,4%. O diferencial CIF-Exame situou-se nos 3,6 valores, a diferença CIF-CFD foi de 1,1 valores, 

havendo um coeficiente de correlação CIF-Exame de 0,81. 

Face ao acima descrito é, assim, possível concluir que, na disciplina de Filosofia, nenhuma das 

metas de resultados foi alcançada. 

Na disciplina Psicologia B atingiu-se a meta de 100% de sucesso. 

Houve um trabalho regular entre as equipas de ano na construção das planificações, matrizes e 

critérios, na aplicação dos critérios de avaliação, assim como na discussão das propostas de 

trabalho a disponibilizar aos alunos. 

Porém, o trabalho em equipa ficou aquém das suas reais potencialidades. Quer o tempo 

disponibilizado, quer as expetativas depositadas, devem concorrer, futuramente, para otimizar as 

práticas colaborativas de modo mais continuado e eficaz. 

A plataforma Moodle foi utilizada com a regularidade que os docentes do grupo consideraram 

ser pertinente. Foi criada a disciplina de Filosofia para a maioria das turmas, e toda a 

documentação referente ao grupo disciplinar encontra-se organizada e disponível na plataforma 

para os docentes do grupo. O correio eletrónico foi uma ferramenta essencial quer para os 

elementos das várias equipas de ano, quer para a comunicação com os alunos.  

As atividades do grupo, previstas no PAA, foram realizadas, tendo os seus objetivos sido 

plenamente alcançados. Em colaboração com a BE e os grupos disciplinares do departamento, 

foram assinalados os 70 anos da criação da ONU. Na semana da leitura e em parceria com a BE 

do Castelo foram dinamizadas duas sessões de Filosofia para Crianças, alusivas à temática dos 

afetos. No total, participaram, em ambas as sessões, 47 alunos do 5º ano. Os alunos demonstraram 

o seu interesse e entusiasmo, quer na forma espontânea como partilharam as suas experiências, 

quer no empenho que colocaram na concretização das atividades que lhes foram propostas. Foi, 

igualmente, concretizado um conjunto de atividades destinado a assinalar o Dia Mundial da 

Filosofia, nomeadamente, uma exposição de obras filosóficas na BE, uma exposição de 

caricaturas de filósofos, a elaboração de marcadores de livros e de uma cápsula do tempo, assim 

como a plantação de uma oliveira. 

 

3.2.3.3. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

Da análise dos resultados efetuados no 5º ano de escolaridade, a taxa de sucesso alcançada 

ultrapassou a meta prevista para a disciplina em 2,5%, e no caso do 6ºano de escolaridade em 

8,2%. O trabalho de apoio ao estudo proporcionando aos alunos uma maior diversificação de 

recursos, bem como o recurso à realização de trabalhos com guiões de orientação bem definidos 

e com os respetivos descritores de desempenho mostrou-se bastante positivo, mas não se 

conseguiu mais uma vez cumprir totalmente o programa da disciplina, como também se 

pretendia. 
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Fez-se sempre a análise dos resultados nos diferentes períodos estabelecendo-se desde o início do 

ano letivo estratégias diversificadas a serem aplicadas em função dos resultados que os alunos 

iam alcançando e em função das aprendizagens a realizar de acordo com a sua maior ou menor 

complexidade. 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 do trabalho 

desenvolvido nesta plataforma. 

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 as turmas de PCA. A 

visita de estudo comum às disciplinas de Ciências Naturais e História e Geografia de Portugal à 

Tapada de Mafra e Palácio e Convento de Mafra não foi efetuada. A planificação da visita e os 

contactos foram estabelecidos durante o primeiro período letivo, em que vigorava ainda o 

calendário escolar que contemplava as provas finais de Português e Matemática para o sexto 

ano de escolaridade. Por esse motivo e pelo facto de em acordo com o programa/planificação 

na disciplina de História e Geografia de Portugal (contextualização da visita), só fazia sentido 

agendar a visita para a semana a seguir à realização das provas. No entanto, a Tapada de Mafra 

já não tinha reserva para essa altura, mas apenas para a última semana de aulas, pelo que se 

tornava dispendioso para os alunos deslocarem-se meio-dia. Tentou alterar-se o destino da visita 

para o “Museu de Alpiarça – Casa dos Patudos”, com a alteração do calendário escolar e em 

virtude da resposta tardia do contacto efetuado a uma fábrica artesanal de enchidos em 

Santarém (Ciências Naturais), acabou por não ser viável a substituição da visita de estudo para a 

mesma altura, com a realização das provas globais. 

Todo o trabalho efetuado pelo 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 do programa por ser demasiado extenso, havendo necessidade de recuperar a 

lecionação do subdomínio “Portugal nos séculos XV e XVI” 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, na maioria dos níveis, 

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. 

Relativamente às metas, a diferença entre o atingido e o pretendido é, nas turmas do básico, 

quase irrelevante – 86,3% para 87,5% no 7º ano (apenas a turma E não atingiu a meta definida), 

84,6% para 85,9% no 8º ano (e mais uma vez, apenas uma turma, a B, não atingiu a meta) e no 9º 

ano, a meta geral foi ultrapassada, embora três das turmas tenham ficado abaixo da meta 

definida. Como em todos os anos letivos, existem turmas mais fracas que apresentam maior 
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dificuldade em obter melhores resultados, não existindo grande discrepância entre a disciplina de 

Geografia e as restantes, nas turmas em causa. Já no que se refere ao ensino secundário, temos o 

10º ano com as três turmas de Geografia A, a obter resultados francamente abaixo da meta 

pretendida (69,9% para 83,4%), o que tem a ver com as características das turmas, no geral 

constituídas por alunos com muitas dificuldades, como se pode comprovar ao comparar o 

insucesso da disciplina de Geografia com o das outras disciplinas. O mesmo se pode dizer do 11º 

ano, em que o sucesso alcançado ficou bastante aquém da meta pretendida (87,1% para 99,3%), 

nomeadamente nas turmas F e G, o que mais uma vez, se relaciona com o facto do insucesso ser 

elevado nestas duas turmas de Humanidades, como se pode constatar analisando os dados das 

restantes disciplinas. Ainda no 12º ano a meta foi plenamente atingida (100%). 

O trabalho entre pares correu de uma forma positiva e regular, 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 das plataformas de comunicação sempre que teve necessidade de aceder a 

informações relativas ao trabalho das diferentes estruturas do agrupamento, funcionando assim 

como uma boa base de dados. 

Dadas as limitações do Moodle, 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. Este último, em 

conjunto com o telefone, funcionou também na maior parte dos casos, como o meio mais prático 

na comunicação entre os diretores de turma e os encarregados de educação. 

O balanço das atividades e visitas de estudo é positivo. Neste âmbito a maioria das 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 de o Centro de Formação da Ordem de Santiago 

não ter disponibilizado uma maior oferta de ações de formação gratuitas ao longo do ano, assim 

como as que existem serem muitas vezes incompatíveis com o horário escolar dos professores.  

 

3.2.3.5. HISTÓRIA 

A nível do trabalho colaborativo entre pares, procurou - se desde o inicio do ano, nas reuniões 

semanais de grupo e / ou momentos do horário não letivo dos docentes, articular e preparar a 

atividade letiva, nomeadamente as planificações exigidas, os critérios de avaliação, a 

elaboração dos mais diversos materiais didáticos, como fichas de diagnóstico, guiões de trabalho, 
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preparação de visitas de estudo, análise e seleção de materiais e manuais, entre outras. Em 

trabalho de equipa, em particular com docentes do mesmo ano, elaboraram-se fichas de 

avaliação sumativa e formativa.  

Face aos resultados alcançados nas diversas turmas do ensino básico (História), ensino secundário 

(História A e História da Cultura e das Artes) e profissional (História da Cultura e das Artes) o grupo 

refletiu sobre as causas dos insucessos revelados e sobre as práticas conducentes à melhoria dos 

mesmos conforme consta dos diversos documentos produzidos – no final do 1º, 2º e final do 3º 

período letivo. É de referir que as metas propostas apenas não foram cumpridas nas turmas do 

10ºano de escolaridade (História A) como detalhadamente é descrito no documento respetivo. 

Houve a utilização da plataforma Moodle em particular na comunicação com os alunos do 

ensino secundário - principalmente dos cursos profissionais – no que se refere à transmissão dos 

mais diversos documentos, recursos e exercícios exigidos ao longo do ano. 

A existência de aulas de reforço integradas no horário dos alunos/turma em disciplinas com 

exame nacional pode considerar-se regular e proveitosa, pois face à extensão dos programas das 

respetivas disciplinas (História da Cultura e das Artes e História A) tais momentos são essenciais 

para a consolidação de conteúdos e aprofundamento de metodologias de trabalho e de estudo. 

As horas distribuídas para Apoio Móvel foram adaptadas em função da necessidade e horários 

dos alunos. Os professores envolvidos consideraram que este apoio foi positivo e todos os 

docentes consideram que poderia ser proveitoso a existência de Sala de Estudo para a disciplina. 

A atividade GD 1101 dirigida essencialmente a alunos do ensino secundário 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 com 

os oradores convidados para o efeito. Também a exposição patente na BE/CRE- cumpriu os 

objetivos estabelecidos: dar a conhecer de uma forma bastante elucidativa e atraente os 

momentos mais significativos da construção das Nações Unidas, o seu funcionamento, objetivos e 

ações, bem como o papel de Portugal neste organismo, refletindo-se assim, na consolidação dos 

conteúdos abordados em sala de aula em particular na história do século XX. A preparação da 

referida atividade foi previamente planificada pelo grupo e a participação ativa dos alunos foi 

fundamental. 

A não existência de um maior número de atividades deve-se a dificuldades de articulação dos 

horários dos membros do grupo, em especial na sua componente não letiva, que se revela 

insuficiente face à preparação das numerosas atividades letivas e não letivas. 

Por último é de destacar a continuidade do envolvimento de docentes do grupo na atividade 

“assembleia de jovens” promovida pela assembleia Municipal de Sesimbra que à semelhança das 

edições dos anos anteriores constituiu uma excelente oportunidade de educação para a 

cidadania entre os jovens do ensino básico. 

 

3.2.3.6. TURISMO 

As atividades do grupo contribuíram para motivar e integrar os alunos por forma a melhorar os 

resultados escolares, como se irá verificar através da análise dos resultados obtidos nas disciplinas 

Técnicas de Turismo.  

O trabalho entre os pares foi desenvolvido de uma forma dinâmica, cooperativa e responsável 

permitindo um resultado positivo e motivador para alcançar os objetivos propostos pelo Projeto 
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Educativo da Escola. Existiu por parte do grupo um esforço na atualização da plataforma Moodle 

nas respetivas direções de turma.  

Todas as atividades/visitas de estudo realizadas pelo grupo envolveram todos os alunos do Curso 

Técnico Profissional de Turismo. As atividades/visitas de estudo propostas por todos os professores 

das disciplinas técnicas (grupo de turismo) foram todas efetuadas tendo em conta os conteúdos 

programáticos, uma vez que todos os aspetos das atividades se cruzam em interdisciplinaridade.  

Os alunos do 12º PT organizaram e dinamizaram em conjunto com os restantes colegas, na época 

do Natal uma recolha de bens (roupa, calçado, livros e brinquedos) para a Casa do Gaiato em 

Setúbal.  

Os alunos do 12ºPT organizaram um Peddy Tour para as turmas do 10º, 11º PT e para alguns alunos 

da Unidade de Ensino Estruturado da Escola Secundária de Sampaio, que foi um êxito e assim as 

três turmas tiveram um momento de interação que contribuiu para o relacionamento pessoal e de 

grupo entre os alunos e simultaneamente com os professores e para colocarem em prática 

conhecimentos adquiridos nos módulos de animação turística. 

Os alunos do 11º PT organizaram para os alunos da Unidade de Ensino Estruturado da Escola 

Secundária de Sampaio um Peddy Paper que foi um sucesso e que contribuí para o 

relacionamento entre os alunos. Esta turma colaborou também com as professoras da Unidade de 

Ensino Estruturado da Escola Secundária de Sampaio na realização de algumas das atividades 

“Semana da Integração”. O grupo realizou duas visitas de estudo: a visita guiada aos colegas do 

curso ao Castelo e Centro Histórico de Óbidos, em substituição da visita ao Castelo e Centro 

Histórico de Sesimbra, com uma preparação e concretização excelente e ao Jardim Buddha 

Éden. Participaram ativamente na visita de estudo à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), apesar de 

ser ao sábado, não se realizando a visita ao Aeroporto, devido não ser possível a sua realização 

ao sábado. De salientar que a realização desta visita ao sábado pelas professoras Paula Pegas e 

Sylvie Caramujo mereceu da parte do representante dos encarregados de educação no 

conselho de turma do décimo segundo ano um agradecimento especial, visto estas terem 

disponibilizado o seu tempo livre para acompanhar os alunos nesta visita.  

Esta turma tinha também prevista a realização de um percurso pedestre no âmbito do Turismo de 

Natureza em Sesimbra que não se realizou por dificuldades de agendamento e ainda a 

organização e dinamização da conferência “O Enoturismo”, que também não se realizou devido 

à dificuldade em conseguir conciliar as agendas dos oradores. Em todas as atividades a turma 

participou ativamente com um grau de participação elevado.  
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3.2.4. Educação Especial 

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

Realizadas 

Educação Especial 24 23 1 96% 6 29 

  

 

 

 

 

A intervenção do grupo de Educação Especial abrangeu um total de 165 alunos distribuídos da 

seguinte forma (no final do ano letivo): 
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P

ré
-

e
sc

. 
1º Ciclo - 42 2º Ciclo- 46 3º Ciclo- 37 Secundário- 38 Total 

Currículo 
Regular 

CEI Currículo 
Regular 

PCA CEI Currículo 
Regular 

Cursos 
Voc 

CEI Cursos 
Cient.Tecn. 

Cursos 
Prof. 

CEI 

2 41 1 25 14 7 17 17 3 7 28 3 165 

 

Dos alunos referidos no quadro anterior 24 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 

5 1 6 4 2 6 

 
 

Alunos 
Referenciados/Avaliados 

Integração no DL 3/2008 Avaliações não concluídas 

57 17 6* 

*Serão concluídas durante o mês de julho. 
 
 

  1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo  Voc-3ºC Secund. Profiss. Total 

1º Período 97% 78% 59% 94% 83% 89% 85% 

2º Período 95% 79% 76% 88% 71% 86% 85% 

3º Período 95% 92% 100% 82% 86% 82% 91% 

 

Comparando os resultados obtidos no 3º período, com os obtidos no final do ano letivo transato, 

conclui-se que os resultados melhoraram globalmente, com exceção dos resultados dos cursos 

vocacionais, onde a taxa de sucesso baixou 13%. Os resultados globais melhoraram 7% 

relativamente ao ano anterior. No 2º ciclo verificou-se a subida mais significativa da taxa de 

sucesso:21%. Consideram-se como bastante positivos os resultados obtidos. Os resultados do 

ensino secundário e dos cursos profissionais estão ainda dependentes dos resultados dos exames, 

pelo que poderão sofrer alguma alteração. 

Organização do processo para a aplicação de condições especiais na realização dos exames e 

provas de aferição: 
 

  2º ano 5º ano 8º ano  9º ano E. Secundário 

Nº de Alunos 97% 78% 59% 94% 83% 

 

Todos os PEI de continuidade foram reformulados no início do ano letivo e sujeitos à aprovação do 

Conselho Pedagógico. Foi elaborado e aplicado um novo formulário para avaliação trimestral 

das medidas previstas no PEI. Procedeu-se à alteração das medidas sempre que se considerou 

necessário, por forma a responder adequadamente às necessidades diagnosticadas. 
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Os alunos com Currículo Específico Individual (CEI) e que frequentam o Ensino Secundário 

cumpriram um Plano Individual de Transição para a vida pós-escolar com atividades que se 

desenvolveram em diversos contextos, dentro e fora da escola, em articulação com instituições 

da comunidade. Foi ajustada a planificação e intervenção ao disposto na portaria 210-C/2015. 

Houve uma articulação regular com todos os intervenientes no processo educativo de cada 

aluno, nomeadamente com encarregados de educação, professores das turmas, técnicos do 

CRI, serviços de saúde, entre outros.  

Procedeu-se à reformulação dos formulários de educação especial: PEI; CEI; PIT e RC. Iniciou-se a 

Elaboração do Guia de educação especial que se prevê concluir em julho. 

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; encaminhamentos; 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 e realização de pequenos momentos de formação: 

novos critérios de diagnóstico, segundo o DSM V; novas abordagens dos CEI e das ACI. 

Na plataforma Moodle foram colocados: modelos utilizados, resultados escolares, 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. 

Criou-se a página da educação especial no Facebook que funcionou como meio importante de 

partilha de informação com a comunidade. 

Manteve-se a colaboração na dinamização do projeto TJPL em articulação com a BE e 

apresentou-se 3 candidaturas a projetos nacionais e internacionais: INR- apresentação da proposta 

de realização de uma colónia de férias para alunos com NEE. O projeto foi financiado e a atividade 

realizada na última semana de aulas. Fundação Calouste Gulbenkian – apresentação do projeto 

Com-viver: uma descoberta em ação”: Este projeto foi submetido em parceria com a 

Universidade de Évora e com o CRI da Cercizimbra. Erasmus+, proposta de uma candidatura em 

colaboração com o CREF, tendo como países parceiros, a Polónia, a Lituânia e a Suécia. 

O balanço global das atividades foi bastante positivo, realçando-se a importância de outras 

atividades desenvolvidas que não estavam previstas no PAA, nomeadamente a realização da 

semana de educação especial em articulação com a BE. 

Os constrangimentos sentidos pela equipa foram o elevado número de alunos por docente de 

educação especial; demasiados alunos com problemáticas muito complexas nas UEE.; excesso 

de referenciações para avaliação especializada; horas em excesso de coadjuvação em sala de 

aula por parte dos psicólogos. 
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3.2.5. Educação Física e Desporto 

Atividades 

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

Educação Física e Desporto 14 14 0 100% 2 16 

 

 

 

 

 

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 nas metas. 

O trabalho colaborativo entre os professores do departamento é particularmente evidente na 

organização e realização das atividades de âmbito escolar inseridas no projeto do clube de 

desporto escolar e pode ser classificado como muito positivo e importante para o sucesso que as 

diferentes ações desenvolvidas obtiveram: vários títulos Distritais, Regionais e participações em 

Nacionais (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. 
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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 

afirmar que as nossas atividades desportivas atingiram os objetivos a que nos propusemos. 

Como atividades não propostas e realizadas temos de salientar a organização e participação no 

Distrital de 3x3 de basquetebol e participação na mesma prova de âmbito regional. 

 

3.2.6. Educação Pré-escolar e 1º Ciclo 

Atividades 

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

Educação Pré-escolar e 1º 
Ciclo 

11 11 0 100% 1 12 

 
 

 

 

 

3.2.6.1. PRÉ-ESCOLAR 

Da análise dos resultados finais das fichas de registo de avaliação do grupo de 3/4 anos, concluiu-

se que foi no domínio da expressão motora que se verificou uma maior percentagem de 

competências adquiridas (79%), seguido do domínio da matemática (78%), área do 

conhecimento do mundo (77%), expressão musical e dramática (76%), expressão plástica e área 
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da formação pessoal e social (75%), domínio da linguagem e abordagem à escrita (70%). O 

domínio das TIC foi onde se verificaram menos competências adquiridas (46%). 

Relativamente ao grupo dos 5/6 anos, a aplicação, no terceiro período, da ficha do perfil do 

aluno na saída para o 1º ciclo, colocou as competências que se encontram em desenvolvimento 

como não adquiridas, dado a existência de apenas dois parâmetros de avaliação. Nas que 

permanecem, as mesmas continuam avaliadas com os três parâmetros (Adquirida/Não 

adquirida/Em desenvolvimento).  

Dos resultados analisados neste nível etário verificou-se que foi no domínio da matemática e da 

expressão musical que houve maior percentagem de competências adquiridas (95%), seguidos 

da expressão plástica e dramática (93%), área da formação pessoal e social (91%), área do 

conhecimento do mundo e domínio da expressão motora (89%), linguagem e abordagem à 

escrita (88%). O domínio das TIC continuou a ser aquele onde se verificaram menos competências 

adquiridas (72%). 

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. 

As ações previstas no PAA foram executadas, tendo as crianças mostrado interesse e curiosidade 

durante as mesmas, o que facilitou a apropriação das aprendizagens que estavam subjacentes à 

sua realização. Todas elas privilegiaram competências a desenvolver nas diferentes áreas de 

conteúdo, definidas nas orientações curriculares para a educação pré-escolar. 

As visitas de estudo e atividades foram definidas, planificadas e avaliadas em reunião de conselho 

de docentes, tendo a avaliação sido positiva. 

Relativamente aos momentos de articulação com o primeiro ciclo, os mesmos foram vivenciados 

através de momentos informais ou de atividades planificadas em conjunto com as docentes, o 

que permitiu a partilha de saberes entre adultos e crianças. 

Não constando inicialmente do PAA do pré-escolar, as educadoras participaram com os seus 

grupos na atividade Special Athletes, dinamizada pela Cercizimbra e pelo Comité Olímpico Young 

Athletes. Esta atividade, financiada pela Metlife, proporcionou um dia diferente a crianças com e 

sem deficiência, tendo sido mais um momento de promoção da cidadania. A sua avaliação foi 

positiva. 

Em todas as atividades foram aplicados os inquéritos de avaliação às crianças e docentes 

proponentes, sendo o uso da plataforma Moodle de fácil aceso e utilização. 

Esta plataforma serviu também de suporte à 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. 

 

3.2.6.2.  1.º CICLO 

De forma pedagógica e profissionalmente empenhada, as docentes desenvolveram ao longo do 

ano uma prática consistente e continuada de análise e reflexão sobre as aprendizagens, os 

resultados escolares e as práticas letivas, promovendo a inclusão e o sucesso escolar e educativo 

dos alunos/crianças. 
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Não obstante o excessivo número de alunos por grupo/turma (25 na EPE e 26 desde o 1º ano), a 

existência de turmas plurianuais e, em alguns casos, os múltiplos casos de alunos com NEE 

integrados numa mesma turma, os resultados escolares alcançados inscrevem-se de forma muito 

positiva nas metas definidas no PAA, com 100% de taxa de transição no 1º ano (de acordo com a 

lei), e ultrapassando as metas previstas para os restantes anos de escolaridade (2º, 3º e 4º anos). 

Estes factos comprovam que as estratégias implementadas ao longo do ano foram adequadas, 

promovendo o sucesso dos alunos. Mantem-se ainda, no entanto, o problema da supressão do 

apoio educativo em função da substituição de docentes em situação de falta. 

Relativamente ao trabalho colaborativo, o mesmo foi desenvolvido nas reuniões formais e em 

frequentes encontros informais, fomentando a partilha de informação e de boas práticas e uma 

melhor articulação entre todo o 1º ciclo e, também, com a Educação Pré-escolar. Os processos 

de coadjuvação e de apoio educativo desenvolveram-se de forma consistente, fomentando o 

potencial de cada aluno e propiciando a superação das dificuldades e a melhoria das 

aprendizagens. 

Procurámos, partindo da realidade e do contexto específico de cada Escola/turma/grupo, 

desenvolver estratégias de aprendizagem diversificadas, enriquecer experiências, estimular a 

participação ativa, responsável e crítica das crianças/alunos e demais intervenientes, promover 

modos de vida saudável, uma forte consciência ecológica, o trabalho de grupo e uma cidadania 

responsável.  

A interdisciplinaridade esteve presente em todas as atividades, aulas de exterior e visitas de 

estudo, que também se constituíram como meios de promoção da divulgação das práticas 

desenvolvidas e de ligação ao meio, favorecendo a melhoria das atitudes/comportamentos dos 

alunos, bem como das suas aprendizagens. Todas se concretizaram com sucesso, contando com 

a participação empenhada de todos os dinamizadores, colaboradores e público-alvo. Para além 

das previstas no PAA e das que fazem parte dos Planos de Trabalho de cada turma (PTT), 

continuámos a desenvolver os Encontros Formativos entre docentes do departamento, no final do 

ano escolar, partilhando experiências didático-pedagógicas, procurando o enriquecimento 

profissional de todas e fomentando a inovação nas práticas educativas/letivas. 

A disciplina do departamento, na plataforma Moodle, desempenhou a sua função de 

comunicação e de repositório de materiais/recursos e documentos. Recorreu-se, ainda, ao correio 

eletrónico e drive para a comunicação entre a comunidade escolar.  
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3.2.7. Línguas Estrangeiras 

 

Atividades 

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

Inglês 1º Ciclo 7 7 0 100% 0 7 

Inglês 2º Ciclo 2 2 0 100% 0 2 

Inglês 5 3 2 60% 1 4 

Francês 5 1 4 20% 3 4 

Espanhol 8 7 1 88% 0 7 

       

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

Línguas 27 20 7 74% 4 24 
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3.2.7.1. ESPANHOL 

O grupo disciplinar considera que os resultados alcançados este ano letivo pelos alunos na 

disciplina de Espanhol foi positivo, uma vez que obtiveram entre oitenta e cinco a cem por cento 

de sucesso. Há que realçar que nas turmas do ensino básico, nos 7º, 8º e 9º anos, se verificou uma 

evolução no sucesso alcançado, não só ao longo dos três períodos deste ano letivo, bem como 

ao longo dos últimos anos letivos. Podemos observar que o 9º ano, que terminou este ano letivo 

com uma taxa de sucesso de 100%, tinha terminado o 7º ano com 84,80%, e o 8º ano com 94,9%. 

O mesmo se verificou com o 8º ano que no 7º ano tinha terminado com uma taxa de sucesso de 

94,1% e, este ano, com 100% de sucesso. Assim, no que diz respeito às metas definidas no PAA, as 

mesmas foram alcançadas, uma vez que se verificou uma taxa de sucesso de 100% nos três níveis, 

7º, 8º e 9º. Estas médias foram iguais, e na sua maioria superiores, às disciplinas afins, francês e 

inglês.  

 Quanto ao secundário, e relativamente à formação geral a média é de 100% de sucesso no 11º 

ano, e de 92,5% de sucesso no 10º ano, baixando a média dos últimos cinco anos de 98,3% no 10º, 

mas subindo a média de 99,4% para 100% no 11º ano. Relativamente ao 10º e 11º anos da 

formação específica, a média foi de 90,9%, no 10º ano, e de 95,8%, no 11º ano. A média dos 

últimos cinco anos do 10º ano foi de 97,8%, baixando, portanto, bastante neste ano letivo, ou seja, 

foi inferior à média dos anos anteriores. Isto deve-se à peculiaridade dos alunos do 10º F, que se 

revelou uma turma muito amorfa, muito desinteressada e desconcentrada, pouco empenhada e 

também muito pouco comprometida e trabalhadora. Neste sentido o grupo antevê problemas e 

dificuldades na realização do exame nacional do próximo ano letivo, e deixa aqui registada essa 

sua preocupação. No 11º a média dos últimos cinco anos, 95,9% foi equivalente à deste ano. 

Apesar do grupo reforçar que considera os resultados positivos, constata que as metas definidas 

pelo PAA não foram alcançadas na maioria dos casos, no secundário, metas estas que estão 

definidas para 100% de sucesso, o que desde logo é muito difícil de alcançar. No 10º ano geral 

verifica-se 25% de classificações entre 10-13 e entre 14-16 e 42,5% entre 17-20; no específico 

verifica-se 31,8% de classificações entre os 10-13, 40,9% entre os 14-16 e 18,2% entre os 17-20. No 

11º ano geral verifica-se 48,5% de classificações entre 10-13, 45,5% entre 14-16 e 6,2% entre 17-20; 

no específico verifica-se 70,8% de classificações entre os 10-13, 25% entre os 14-16 e 0% entre os 17-

20. Também este ano o grupo, e principalmente a docente Zulmira Martins, mostra-se apreensivo 

quanto aos resultados do exame nacional porque existe um grande grupo com classificações 

baixas, 70,8% entre os 10-13 valores, quando apenas dois alunos não se propuseram fazer o 
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referido exame. Evidentemente a docente manifesta alguma confiança pelo trabalho realizado 

ao longo do ano no 11º F, mas, ainda assim, reforça que apenas seis alunos compareceram nos 

apoios de preparação após o termo das aulas, o que denota pouca preocupação e 

eventualmente algum desinteresse e/ou desinvestimento, por parte dos alunos. 

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. 

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”. 

Os professores do grupo disciplinar optaram pelo uso do correio institucional como forma de 

comunicação com os alunos, uma vez que os alunos não aderiram à plataforma multimédia 

Moodle. 

 

3.2.7.2. FRANCÊS 

Regista-se uma taxa de sucesso de 87% (7ºano), 91,2% (8ºano) e 85,8% (9ºano), no final deste ano 

letivo na disciplina de Francês. A meta definida para a disciplina foi atingida (e superada) no 8º 

ano. No 7º ano o desvio é inferior a dois pontos e no 9º ano de seis.  

De facto, entre as turmas de 9ºano, sobressai uma turma (9ºA) pela discrepância da taxa de 

insucesso e onde a alta percentagem de níveis negativos decorre do deficiente investimento em 

termos de trabalho e da resistência na adoção de métodos de trabalho continuado, aliado às 

grandes dificuldades apresentadas pela maioria dos alunos. Como agravante, verificaram-se 

comportamentos desajustados ao longo de todo o ano. Ainda nesta turma, foram objeto de 

participação, diversas ocorrências de natureza disciplinar que comprometeram a dinâmica das 

aulas. Apenas um número reduzido de alunos revelou uma atitude cooperante e uma 

participação ativa e ponderada nas tarefas da aula, apesar do apelo constante às boas práticas 

de trabalho e das estratégias implementadas.  

Contudo, nas restantes turmas do 9º ano assim como no conjunto do 3ºciclo, o balanço final é 

muito positivo. Para tal contribuíram a renovação da prática letiva, a conceção e 
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implementação de instrumentos de trabalho diversificados e a adequação das estratégias às 

necessidades e capacidades dos alunos. O apelo às boas práticas de trabalho foi uma constante. 

No âmbito do grupo disciplinar, tanto as planificações e respetivas reformulações, como a 

avaliação diagnóstica foram elaboradas, em conjunto. Este trabalho colaborativo, verificou-se 

ainda na preparação implementação e avaliação das atividades, na conceção de instrumentos 

de trabalho e de avaliação e na elaboração do exame de francês de equivalência à frequência 

do 9º ano (prova escrita e oral). O grupo disciplinar procedeu à divulgação aos alunos e 

respetivos encarregados de educação dos critérios de avaliação e, ao longo do ano letivo, a 

uma reflexão sobre os resultados escolares alcançados pelos alunos, divulgados aos mesmos em 

valores percentuais, apresentando e implementando estratégias conducentes a uma melhoria, 

que implicaram a realização de atividades de reforço/compensação de aprendizagens 

destinadas à consolidação de pré-requisitos fundamentais e ao esclarecimento dos conteúdos. 

O grupo disciplinar concretizou as seguintes atividades previstas: exposição de trabalhos de Cartes 

de voeux/Le noël – Redação de mensagens de Natal (7ºano) e Tradições Gastronómicas 

Natalícias (recolha de informação sobre países francófonos (8ºano). Para o 7º ano a atividade foi 

realizada de forma individual e em grupo para o 8º ano com a avaliação de Bom. Os trabalhos 

foram expostos no átrio da biblioteca. 

Foram ainda realizadas as seguintes atividades, que não foram inicialmente previstas: criação de 

mensagens no âmbito do projeto MAKE a WISH! /Je fais un voeu! A atividade foi realizada com 

turmas do 7º ano e as mensagens expostas na vedação exterior da Escola do Castelo com um 

bom grau de envolvimento dos alunos; ilustração da Canção “Tous les garçons et les filles…» - a 

atividade foi realizada com turmas do 7º ano em parceria com a disciplina de Educação Visual e 

consistiu na conceção de ilustrações (texto e desenho) alusivo à mensagem de uma canção 

francesa. Os trabalhos foram expostos no átrio da biblioteca; “Amours bléssés” – violência no 

namoro. Em parceria com a oferta complementar de Formação Cívica na turma 9ªD, realizou-se 

no início do terceiro período, uma sessão de sensibilização à problemática da violência no 

namoro com recurso a instrumentos de trabalho em Francês que culminaram num preenchimento 

de um inquérito e num debate. A turma participou de forma acesa e entusiasmada. 

Algumas atividades não foram concretizadas ou foram realizadas parcialmente: “Des mots 

d'amour" - mensagens escritas 8ºano – atividade concretizada apenas parcialmente e em 

parceria com Formação Cívica no âmbito da vertente “Afetos” do projeto de Educação Sexual, 

como consta da planificação respetiva. Foram objeto de análise e discussão em grupo alargado, 

instrumentos de trabalho em francês não se chegando, contudo à fase de elaboração de texto 

escrito em francês por falta de oportunidade no calendário escolar; trabalhos em formato de 

Banda Desenhada "Le Roman-Photo" – Exposição. Não foi concretizada a exposição dos trabalhos 

efetuados. Em parceria com Formação Cívica, foram concebidos diálogos ilustradores da 

temática “Defesa do meio-ambiente”. Contudo, o formato de banda Desenhada só ficou 

terminado no final do ano letivo, o que inviabilizou a realização de uma exposição. As atividades 

“La dictée” e “Poisson D’Avril”, foram substituídas. 

 

3.2.7.3. INGLÊS (1º CICLO) 

Considera-se que os resultados escolares foram bastante positivos, uma vez que os alunos que 

inicialmente revelavam alguma relutância e maiores fragilidades face à aprendizagem da língua 

inglesa conseguiram, em parte, ultrapassá-las.  
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Em todos os períodos houve uma reunião com o coordenador do 2º ciclo de forma a partilhar 

ideias sobre metodologias, estratégias e materiais, assim como para articular os conteúdos 

programáticos entre o 1º e o 2º ciclo. O fato de estar a lecionar em dois agrupamentos 

impossibilitou a minha presença em várias reuniões ao longo do ano letivo, por incompatibilidade 

horária, mas foram realizadas pequenas reuniões informais com os professores titulares de turma 

de forma a trocarmos impressões sobre alguns alunos.  

Foi feita a avaliação das atividades realizadas no primeiro período, nomeadamente a 

Comemoração do Dia Europeu da Línguas, o Halloween e as comemorações de Natal. A 

abordagem foi feita através de atividades diversificadas e os trabalhos dos alunos foram expostos 

nos átrios das escolas e nas salas de aula. Os alunos foram sensibilizados para a celebração destas 

festividades, para a aquisição de saberes culturais e para as diferenças entre os costumes no seu 

país e nos países de expressão inglesa. Os objetivos foram plenamente alcançados tendo os 

alunos revelado interesse e empenho na pesquisa e realização dos trabalhos. 

No 2º período realizaram-se atividades no âmbito da Comemoração do Dia de São Valentim, do 

Dia Mundial da Floresta e da Água e da Páscoa. Foram objetivos principais: dar a conhecer 

aspetos culturais de países de língua inglesa, promover o respeito pelo ambiente e a interação 

com a comunidade educativa, nomeadamente a família que participou na elaboração de ovos 

da Páscoa, incentivar a criatividade e a originalidade e embelezar espaços físicos da escola. Os 

objetivos referidos foram plenamente atingidos, tendo quase todas as turmas aderido com 

entusiasmo e empenho na elaboração de trabalhos.  

No 3º período, no âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Família, esta foi convidada a 

participar numa aula de inglês. Esta atividade foi avaliada positivamente, tendo-se verificado 

bastante adesão por parte dos pais e mesmo avós e irmãos e o feedback, quer por parte da 

família, quer por parte dos alunos, foi muito positivo.  

As várias atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo pretenderam motivar os alunos para a 

aprendizagem da língua inglesa, para o seu enriquecimento linguístico e cultural e para a sua 

formação integral. Avaliado o trabalho desenvolvido, todas as atividades planificadas foram 

levadas a cabo, tendo os alunos colaborado com interesse e empenho na sua execução, e os 

objetivos foram atingidos. 

 

3.2.7.4. INGLÊS (2º CICLO) 

Os trabalhos que ao longo do ano letivo foram concebidos e levados a cabo pelo grupo 

disciplinar de Inglês do segundo ciclo registaram um balanço que o grupo considerou muito 

positivo, tanto pelos resultados alcançados como pela resposta que os mesmos obtiveram por 

parte dos alunos.  

No quinto ano, a taxa de sucesso alcançou os 92,8% contra os 82,4% do ano letivo anterior. A 

meta prevista situava-se nos 87,2%, pelo que a mesma foi largamente superada.  

Também no sexto ano, os resultados obtidos superaram os previstos. O sucesso saldou-se nos 

85,8%, contra os 76,6% do ano anterior. A meta preconizava 81,5%, pelo que o balanço é 

claramente positivo. 

Os resultados mostraram que os alunos do quinto ano reagiram muito bem à entrada no segundo 

ciclo, com toda a nova dinâmica e prática quotidiana que lhe é inerente; do mesmo modo, os 
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alunos que frequentaram o sexto ano e que se preparam agora para ingressar no terceiro, 

mostraram estar aptos a trabalharem novas competências ligadas já ao nível intermédio de 

aprendizagem da língua estrangeira em estudo.   

Mais uma vez, a dinâmica de trabalho implementada pelos intervenientes no grupo disciplinar 

funcionou em pleno, como o demonstram os resultados. O facto destes docentes já se 

conhecerem e trabalharem em conjunto há vários anos contribuiu mais uma vez para a 

concretização dos seus objetivos. As planificações foram cumpridas e os critérios de avaliação 

aplicados foram coerentes e situaram-se dentro dos parâmetros da realidade da prática 

pedagógica e didática com que nos deparávamos.  

Pelos mesmos motivos de cariz humano, a comunicação entre os docentes foi mais uma vez 

facilitada pelo conhecimento que eles têm do trabalho de todos, pelo que se implementaram 

métodos e práticas de trabalho de todos conhecidos e já postos em prática em anos anteriores. 

Deste modo, a comunicação resultou fácil e eficaz, assim como o intercâmbio de material de 

trabalho e a elaboração de novas propostas, como fichas, testes e critérios de avaliação dos 

mesmos. Para além da comunicação em presença, tornada fácil pelo facto de nos vermos todos 

os dias úteis da semana no mesmo local de trabalho, em muito o recurso ao correio institucional 

contribuiu para um contacto rápido e eficaz. Também o contacto com os encarregados de 

educação foi tido em consideração, através de mensagens nas cadernetas e de forma direta, 

com os representantes daqueles, que estiveram presentes nalgumas reuniões de final de período.  

O grupo sempre recebeu a maior cooperação por tarte da Biblioteca Escolar, em todas as 

ocasiões em que necessitou de espaço e material para expor trabalhos. Foi assim que por ocasião 

da quadra natalícia e das comemorações do São Valentim foram mobilizados os expositores que 

se encontram no átrio da Biblioteca para os docentes de Inglês poderem divulgar os trabalhos 

que os seus alunos fizeram alusivo a ambas as datas.  

Também a comunicação com a realidade do primeiro ciclo que este ano iniciou o ensino do 

Inglês no terceiro ano como disciplina obrigatória ficou consignada ao longo de todo o ano letivo 

através de reuniões que o subcoordenador manteve com a docente responsável por aquele 

ciclo. Foi assim que a articulação dos trabalhos entre os dois ciclos foi uma constante assegurada.  

Finalmente, as atividades que o grupo disciplinar preconizou traduziram-se mais uma vez num 

balanço muito positivo, sobretudo pela afluência do seu público-alvo: os alunos. Estes 

participaram de forma entusiástica na contribuição que a disciplina de Inglês levou às 

comemorações do Natal e muitos foram os alunos que resolveram trocar mensagens por ocasião 

do St. Valentine’s.  

Por tudo o que acima fica descrito, congratula-se este grupo disciplinar pelo trabalho que efetuou 

e deixa expresso o seu apreço à resposta que obteve dos alunos que constituem a razão de todo 

este esforço.  

 

3.2.7.5. 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 e constrangimentos existentes 

atualmente.  

Apesar de o grupo disciplinar ter decidido optar pela não marcação no horário de uma hora 

semanal para trabalho de equipa, o trabalho colaborativo entre pares não deixou de ser feito, 

embora se considere que houve menos espaço para a partilha, por comparação com anos 
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letivos anteriores em que essa hora era efetivamente marcada nos horários dos docentes. Não 

obstante, na esmagadora maioria das situações, as professoras tentaram conciliar os seus horários 

para procederem à elaboração conjunta das matrizes dos testes, dos próprios testes, na maior 

parte dos 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, foi uma constante. Pode assim considerar-se que a partilha e a entreajuda são, e 

sempre foram, um dos pontos fortes deste grupo disciplinar. Penso que as professoras que 

integraram o grupo este ano letivo puderam, de alguma forma, sentir e experienciar esta 

dinâmica. 

No que concerne aos pontos fracos identificados, o mais significativo continuará porventura a ser 

a relutância de algumas professoras, incluindo a coordenadora, em utilizar a plataforma Moodle, 

cuja utilidade e funcionalidade o grupo tem, na generalidade, dificuldade em ver. 

Os resultados escolares podem considerar-se muito satisfatórios em todos os anos de escolaridade 

já que as metas foram ultrapassadas quer no terceiro ciclo, quer no secundário, não se 

verificando a disparidade de resultados entre o ensino básico e o secundário que se observou no 

ano letivo anterior. Assim, no 7º ano de escolaridade o sucesso alcançado (93,2%) superou a meta 

estabelecida em cerca de 10%, no 8º ano (94,9%) em cerca de 12,4% e no 9º ano em 7,8%.  

As metas não foram alcançadas nos cursos vocacionais, devido a vários fatores, nomeadamente 

ao elevado absentismo de alguns alunos, principalmente no 1º ano, em que a taxa de sucesso 

(76,5%) está muito distante da respetiva meta (96,0). No 2º ano, apenas 3,3 pontos percentuais 

separam a taxa de sucesso (96,7%) da meta de 100%. 

No ensino secundário as taxas de sucesso são muito elevadas, superando igualmente as metas, 

de forma mais significativa no 11º ano, em que o resultado de 97% supera o valor estipulado em 

4%. No 10º ano a taxa de sucesso de 90,5% apenas ultrapassa em 1,3% a meta definida, o que se 

prende com o facto de se tratar de um início de ciclo e de alguns alunos enveredarem 

posteriormente por um curso profissional ou por outra língua estrangeira. 

Devido aos diversos condicionalismos, de ordem externa e interna, que têm vindo a transformar 

negativamente as condições de exercício da função docente, nomeadamente a carga 

burocrática crescente, o grupo de inglês tem atualmente muito pouca disponibilidade e 

motivação para dinamizar atividades extracurriculares. Desta forma, apenas foram desenvolvidas 

duas atividades este ano letivo, ida ao teatro para assistir à peça “Hamlet” e celebração do Saint 

Valentine’s, se bem que estivessem previstas mais duas, que, por motivos não imputáveis ao 

grupo, não puderam ter lugar. Apesar da desmotivação e por vezes até do desânimo sentidos, as 

professoras 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. 
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3.2.8. Matemática 

Atividades 

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

Matemática 2º, 3º ciclo e 
Secundário 

6 6 0 100% 0 6 

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

Matemática 
      

 

 

 
 

 

 
 

3.2.8.1. 2º CICLO  

No 5º ano a taxa de sucesso do atual ano letivo (80,8%) foi superior à registada em 2014/2015 

(74,1%), ainda que se tenha mantido aquém do desejável (a meta definida foi de 82,7%). Porém 

considera-se que as medidas sugeridas no final do ano anterior e desenvolvidas ao longo do ano, 

foram eficientes, já que globalmente as turmas obtiveram resultados satisfatórios e por esse motivo 

devem manter-se no próximo ano letivo. 
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No 6º ano, a taxa de sucesso da avaliação interna é de 87,2%, um valor 10,1% acima da meta 

estabelecida (78,1%) e muito superior à do ano anterior (73,4%). Em todas as turmas do 6º ano a 

taxa de sucesso de Matemática foi superior a 75%, considerando-se os resultados muito 

satisfatórios. Aguardam-se resultados de provas de aferição e provas finais para concluir quanto 

aos resultados da avaliação externa. 

As planificações e os critérios de avaliação que foram elaborados no início do ano letivo, foram 

cumpridos e aplicados. 

O trabalho colaborativo entre pares desenvolveu-se de forma regular e sistemática ao longo de 

todo o ano letivo, através da realização de reuniões de trabalho semanais. De acordo com as 

necessidades (planificação de aulas e atividades, produção de fichas e testes, análise e discussão 

de resultados, elaboração de exames e provas globais, etc.) formaram-se grupos de trabalho que 

responderam às exigências do trabalho a realizar. 

Devem manter-se as estratégias anteriormente sugeridas e aplicadas ao longo do ano, o tempo 

semanal de trabalho colaborativo, a coadjuvação em turmas com elevado insucesso, o apoio ao 

estudo de acordo com as necessidades evidenciadas turma a turma, com possibilidade de 

redistribuição de alunos quando se considerar oportuno, a harmonização, em cada CT, de 

medidas que permitam evitar as situações de indisciplina recorrentes nesta escola. 

Realizaram-se como previsto, com a participação dos professores e alunos de 2º ciclo, a 

Divulgação e Aprendizagem de Jogos Matemáticos e o Campeonato de Jogos Matemáticos. 

Realizaram-se nas datas previstas a Fase Inicial do Jogo do 24 e o Campeonato de Jogo do 24. 

O Torneio Aberto de Xadrez não se realizou no Agrupamento, tendo sido substituído pelo Torneio 

dos Jogos Desportivos Escolares, que se realizou na Escola Básica Integrada da Quinta do Conde, 

no dia 17 de março. A participação dos nossos alunos foi excelente, tendo a equipa conquistado 

7 medalhas, sendo 4 atribuídas a alunos do 2º ciclo. 

A plataforma Moodle foi utilizada para partilha de informação e de materiais e como repositório 

de fichas de avaliação elaboradas ao longo do ano pelos pares pedagógicos e sugestões de 

alguns materiais a utilizar. 

 

3.2.8.2. 3º CICLO E SECUNDÁRIO 

A Divulgação e Aprendizagem de Jogos Matemáticos e Campeonato de Jogos Matemáticos, 

realizaram-se como previsto com a participação dos professores e alunos de 2º e 3º ciclos. A Fase 

Inicial do Jogo do 24 e Campeonato de Jogo do 24, realizaram-se nas datas previstas com a 

participação de alunos e professores do 2º ciclo, não tendo o 7º ano e cursos profissionais 

participado. No caso das turmas de sétimo ano, dada a extensão do programa e resultados dos 

alunos, os professores optaram por não participar. Nas turmas de cursos profissionais foram 

abordados outros jogos, nomeadamente o Xadrez.  

O Torneio Aberto de Xadrez não se realizou no Agrupamento, tendo sido substituído pelo Torneio 

dos Jogos Desportivos Escolares, que se realizou na Escola Básica Integrada da Quinta do Conde, 

no dia 17 de março. A participação dos nossos alunos foi excelente, tendo a equipa conquistado 

7 medalhas, sendo uma de uma aluna do secundário. A Semana de Preparação de Exames, 

decorreu com a participação dos professores de anos com exame. Foi definido o calendário de 

apoio, tendo os professores disponibilizado apoio a todos os alunos interessados. 
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No 3º ciclo os resultados escolares ficaram aquém do desejado. Comparando a taxa de sucesso 

deste ano letivo com as metas definidas observa-se o seguinte: 

No 7º ano, a percentagem de sucesso na disciplina de Matemática foi de 70,1%, inferior em 5,3% à 

meta estabelecida de 75,4%.  

Nas turmas onde se observa maior problemática associada à aprendizagem da Matemática, 

muitos alunos não se empenharam o suficiente para superar as dificuldades na aula e não 

adquiriram hábitos de estudo, mantendo a sua falta de concentração/preocupação e interesse, 

não atribuindo valor ou sentido aos conteúdos lecionados, apesar do trabalho insistente e 

diversificado que se desenvolveu. Mesmo quando em sessões de pequeno grupo, não se 

empenharam, repetindo que não sabiam nada e nunca iriam recuperar. Nas turmas com melhor 

desempenho a atitude dos alunos foi 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. 

Foi realizado um trabalho cooperativo entre os docentes que lecionam o 7º ano, quer na 

planificação e preparação das atividades, quer na elaboração dos instrumentos de avaliação. 

Foram cumpridas as planificações. 

No 8.º ano, a percentagem de sucesso na disciplina de Matemática foi de 60,7%, não tendo sido 

atingida a meta estabelecida (68,2%), observando-se uma preocupante diferença de 7,5%. 

As principais razões do insucesso foram, a falta de concentração e de responsabilidade na 

realização das tarefas, a falta de empenho para superar as suas dificuldades, a falta de métodos 

e hábitos de estudo, as lacunas ao nível das competências matemáticas exigíveis para o ano de 

escolaridade em causa e a pouca e irregular assiduidade aos apoios. 

Concluímos que 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. 

Ao longo do ano houve um trabalho cooperativo sistemático entre os docentes que lecionam 

este nível, quer na planificação e preparação das atividades, quer na elaboração dos 

instrumentos de avaliação. 

Relativamente ao 9º ano, percentagem de sucesso na avaliação interna foi de 59,7%, não tendo 

sido atingida a meta estabelecida (60,3%), observando-se uma diferença de 0,6%. 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 4,5%. 

No 10º ano, a percentagem de sucesso na disciplina de Matemática A subiu de 48% no 1º período 

para 61,7%, no 3º período, não tendo sido atingida a meta estabelecida (67,6%).  

O insucesso verificado deve-se, no nosso entender, ao facto de os conhecimentos lecionados nos 

anos escolares anteriores serem essenciais para a aquisição e compreensão de “novos” 

conteúdos, pelo que se torna difícil a recuperação dos alunos que transitaram de ciclo 

reprovados à disciplina de Matemática, uma vez que é permitido transitarem de ano com nível 

inferior a três na mesma disciplina ao longo do 3º ciclo. Estes problemas só poderão ser resolvidos, 

quando se puder orientar com maior eficácia a escolha da área a seguir por estes alunos, no 10º 

ano de escolaridade.  
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No 11º e no 12º ano aguardam-se resultados da avaliação externa, para se concluir a análise. A 

nível de avaliação interna, concluiu-se que, no 11º ano, a percentagem de sucesso na disciplina 

de Matemática A subiu de 65,8% no 1º período para 80,6% no 3º período, valor superior à meta de 

77,5% estabelecida para o presente ano letivo; no 12º ano, a percentagem de sucesso na 

disciplina de Matemática A foi de 83,1%, tendo sido atingida a meta estabelecida (75,3%). 

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 elaborados as planificações e os critérios de avaliação no 

início do ano letivo. Ao longo do ano os professores reuniram-se 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 manter o tempo semanal de trabalho colaborativo, coadjuvação em turmas 

com elevado insucesso, apoio ao estudo de acordo com as necessidades evidenciadas turma a 

turma, com possibilidade de redistribuição de alunos quando se considerar oportuno. 

A plataforma Moodle foi utilizada para partilha de informação e de materiais do Departamento e 

como repositório de fichas de avaliação elaboradas ao longo do ano pelos pares pedagógicos e 

sugestões de alguns materiais a utilizar. 

 

3.2.9. Português 

Atividades 

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

Português 2º Ciclo 6 6 0 100% 2 8 

Português 3º ciclo e 

Secundário 3 3 0 100% 1 4 

       

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

Português 9 9 0 100% 3 12 
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3.2.9.1. 2º CICLO 

A taxa de sucesso na disciplina de Português foi elevada no 5º ano e 6º ano, sempre acima dos 

80%. 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 os 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 os níveis de ensino. 

Concluímos 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. 

Assim, as medidas planificadas passaram pela rentabilização das horas de Apoio ao Estudo, onde 

houve efetiva articulação com os professores responsáveis, dando informações atualizadas sobre 

o desempenho dos alunos e orientações precisas do trabalho a desenvolver; o planeamento das 

sessões de coadjuvação, priorizando e selecionando os conteúdos a abordar de forma a 

maximizar este recurso; o desenvolvimento de atividades que envolveram positivamente os 
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alunos, dando retorno do seu desempenho através de momentos de reflexão (auto e 

heteroavaliação); o recurso ao apoio mais individualizado em sala de aula, dentro das 

possibilidades e solicitações dos alunos; a entrega de fontes de trabalho e estudo específicas; a 

orientação e verificação dos registos no caderno diário, bem como a organização dos 

instrumentos de trabalho facultados. 

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 cinco atividades previstas foram todas concretizadas e com avaliações muito positivas. 

Trabalhámos 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. O grupo organizou uma visita de estudo para o 6º ano, teatro “Ulisses, com o objetivo de 

apreciar o teatro como meio de difusão da língua e cultura, motivando para a leitura da obra 

“Ulisses”, trabalhada no âmbito do P.N.L. de acordo com as Metas Curriculares no domínio da 

Educação Literária. Articulou o grupo com outros grupos disciplinares sempre de forma muito 

positiva, quer no aspeto organizacional, quer no aspeto relacional. Com os mesmos objetivos e 

para o 5º ano proporcionou a vinda de uma companhia de teatro à escola. A atividade foi muito 

positiva. 

O 6º ano envolveu-se em mais duas atividades não previstas: o concurso “Pequeno Grande C”, 

promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian e a edição de um livro pela Grafitexto, com 

oficina de escrita criativa “Pequenos Grandes Escritores”. Ambas as atividades resultaram devido 

ao esforço e envolvimento das professoras e visaram a promoção da escrita e leitura. Nada 

poderia ser feito sem o precioso apoio do professor Bibliotecário. 

Manteve-se como plataforma de divulgação dos trabalhos dos alunos, o Blogue que ultrapassou 

as 1900 visualizações, divulgando textos exclusivamente escritos pelos alunos das várias turmas. O 

grupo dinamizou uma formação sobre o Blogue, a cargo da professora Ana Rute Almeida, para 

contar, também este ano, com a participação do Departamento. 

A disciplina na plataforma Moodle serviu para divulgar e registar os materiais do grupo, as atas, 

testes, assim como as atividades e fotografias relativas ao Português de 2º ciclo. 

 

3.2.9.2. 3º CICLO 

Ao longo do ano, o grupo disciplinar efetuou reflexões sobre os resultados escolares, procurando 

definir estratégias que pudessem conduzir à melhoria dos mesmos. Verifica-se que os resultados 

não foram todos constantes, sendo que no sétimo ano foram gradualmente subindo e apesar de 

o sucesso se situar nos 86,2%, não atingiu o valor previsto nas metas (93,5%). No oitavo ano, os 

resultados escolares globais foram mais irregulares ao longo dos períodos, tendo o sucesso do 3º 

período (81,2%) ficado abaixo das metas estipuladas (89,7%). Em relação ao 9ºano, o sucesso foi 

subindo gradualmente, situando-se no 3º período em 96,2%, ultrapassando o valor fixado nas 

metas (81,4%), no que diz respeito à avaliação interna.  

Apesar de não terem sido alcançadas as metas nos sétimos e oitavos anos, o trabalho das 

docentes visou a melhoria da qualidade das práticas educativas, através da implementação de 

estratégias/atividades diversificadas e ajustadas às dificuldades diagnosticadas.  
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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, critérios de correção, guiões, etc.); 

aferição dos critérios de avaliação e de correção de testes/trabalhos de pesquisa ou de outras 

atividades solicitadas; 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 

colaborativo.  

Por outro lado, um ponto fraco reside nas questões de natureza logística, nomeadamente o facto 

de os três anos do terceiro ciclo não funcionarem na mesma escola, o que dificulta as atividades 

de coordenação.  

Mantenho a sugestão apresentada anteriormente, reforçando a vantagem de cada docente 

não ter mais de dois níveis diferentes e, preferencialmente, no mesmo ciclo.  

No que diz respeito às plataformas de comunicação ou disponibilização de recursos, foi utilizado 

principalmente o correio eletrónico, quer entre colegas, quer com alunos e encarregados de 

educação. Mais uma vez, o Moodle, disciplina “300 – Português do 3º ciclo”, foi sobretudo 

importante para disponibilizar materiais específicos deste grupo disciplinar (essencialmente testes 

e fichas de trabalho).  

Foram propostas três atividades pelo grupo disciplinar: Festival de Poesia, em parceria com o 

segundo ciclo, Concurso Nacional de Leitura, em que participaram alunos do terceiro ciclo e do 

ensino secundário e Concurso “Herrar?! Eu? Nunca!”, concurso de ortografia e gramática que 

teve como destinatários os alunos do 9ºano. O balanço das atividades foi muito bom.  

Em relação a visitas de estudo, todas as turmas do terceiro ciclo tiveram a oportunidade de 

efetuar uma visita de estudo no âmbito da disciplina de Português. 

 

3.2.9.3. SECUNDÁRIO 

Analisando os resultados globais disponíveis, verifica-se que, na disciplina de Português, as taxas 

de sucesso alcançadas no 11º ano (80,5%) e no 12º ano (81%) estão muito próximas das metas 

definidas.  

No 10º ano, contudo, a taxa de sucesso ficou muito aquém da meta, registando-se mesmo uma 

quebra de 21% relativamente ao ano anterior. Esta situação já era expectável, tendo em conta os 

constrangimentos sentidos pelos docentes na gestão do Novo Programa de Português, não só 

nesta escola, mas também a nível nacional. Entre outros aspetos com consequências negativas 

nas aprendizagens dos alunos, os docentes destacaram o desequilíbrio entre a extensão do 

programa e a carga horária atribuída, considerada manifestamente insuficiente para a 

concretização do mesmo. A escassez de tempo não permitiu a prática da escrita e da oralidade 

de forma adequada, nem o desenvolvimento de atividades práticas de consolidação no âmbito 

da leitura e da educação literária. Os professores consideram que mais um tempo semanal 

permitiria colmatar algumas das dificuldades identificadas. 
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O trabalho colaborativo decorreu de uma forma positiva, concretizando-se na preparação dos 

diferentes materiais pedagógicos, na elaboração conjunta de instrumentos de avaliação e na 

partilha de experiências pedagógicas.   

Todos os documentos considerados importantes foram colocados na plataforma Moodle, que 

funcionou como uma boa base de dados. No entanto, o sistema de comunicação e envio de 

documentos mais utilizado foi o correio institucional. 

O balanço das atividades e visitas de estudo é muito positivo. Neste âmbito, todas as atividades 

propostas foram realizadas com sucesso, com grande adesão dos alunos e dos restantes membros 

da comunidade escolar. 

 

 

 

3.3 Estruturas de Coordenação Educativa 

3.3.1. Coordenadores de Estabelecimento 

Atividades 

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

EB1/JI Zambujal 9 9 0 100% 0 9 

EB1/JI Cotovia 16 16 0 100% 0 16 

EB1/JI Sampaio 10 10 0 100% 0 10 

       

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

Coordenadores de Estabelecimento 35 35 0 100% 0 35 
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3.3.1.1. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DO ZAMBUJAL 

Todas as atividades propostas foram realizadas em simultâneo pelas duas turmas deste 

estabelecimento de ensino. Antecipadamente, em conjunto e em momentos informais, as 

docentes reuniram-se para definirem 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. Algumas das atividades 

promoveram também o convívio entre a comunidade educativa. 

As visitas de estudo também foram realizadas em conjunto, à exceção de uma pois o espetáculo 

adequava-se apenas à faixa etária dos alunos do 3.º ano. A seleção e organização das visitas 

teve em conta a promoção da articulação curricular, os interesses dos alunos e as possibilidades 

económicas das famílias. Os alunos mostraram-se sempre interessados e participativos.  

As atividades e as visitas contribuíram para o reforço das aprendizagens realizadas em sala de 

aula e, simultaneamente, permitiram aos alunos a possibilidade de conhecerem e contactarem 

com outras realidades, que não apenas as disponibilizadas no contexto da sala de aula.  

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.  
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A plataforma Moodle foi utilizada, sobretudo, para consulta de documentos e atualização de 

informação.  

 

3.3.1.2. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DA COTOVIA 

Tendo presente a missão, os valores e os vetores estratégicos definidos no PEA, o conselho de 

estabelecimento definiu no início do ano letivo 24 atividades/projetos a desenvolver na EB de 

Cotovia, sendo que quatro integraram o PES e quatro o Clube de Proteção Civil. Foram 

programadas também duas visitas de estudo: à Kidzania e ao TIL, sendo que a última foi 

substituída pela visita ao Zoo. 

A escola participou ainda no concurso de presépios concelhio, onde obteve o primeiro lugar, e 

no projeto “Natal é onde as escolas quiserem”, promovido pela Câmara Municipal de Sesimbra. 

Como pontos fortes salienta-se a adesão de todas as turmas, a colaboração das famílias, sempre 

que convidadas a participar, a forma como toda a equipa, docentes e não docentes e técnicos 

de AEC, se envolveu nos projetos, contribuindo para um resultado final bastante positivo, que foi 

notório na maneira como os alunos vivenciaram as atividades e as avaliaram, assim como na 

repercussão que as atividades tiveram junto da comunidade educativa. Salienta-se também a 

disponibilidade da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, da empresa Vitamina e de outros 

elementos da comunidade para colaborar nos projetos da escola, sempre que foram solicitados. 

Todas as atividades previstas se destacaram pela positiva: o primeiro prémio na primeira missão do 

concurso “Crescer saudável” da Mimosa; o Dia Nacional do Pijama, onde foi angariada uma 

verba significativa para a associação Mundos de Vida; a Festa de Natal, com a presença dos 

pais; a atividade do Carnaval, na qual as famílias participaram na preparação dos fatos alusivos 

ao tema “Contos Infantis”; a exposição Vila Mimosa, pela repercussão junto da comunidade 

educativa; as aulas abertas nos dias do Pai e da Mãe e de EAFM, pela adesão dos pais; a 

exposição “ Reciclar para brincar” que deu a conhecer a criatividade das famílias dos alunos; o 

Dia Mundial da Criança, que decorreu pelo segundo ano consecutivo no espaço do Castelo, e 

teve a colaboração de diferentes entidades da nossa comunidade e a participação das famílias 

dos alunos. 

O projeto “Ludoteca no recreio”, que foi desenvolvido ao longo do ano letivo com a 

colaboração da equipa do CAI da Cercizimbra, foi bastante importante na animação dos 

recreios, proporcionando novas brincadeiras e dinâmicas de jogo, este ano com a introdução de 

jogos tradicionais no Cantinho da Natureza e já no final do ano com o Dia das Rodas, para o 4º 

ano às quintas feiras. 

O concurso “Jardim Escola” da Amarsul, a que nos propusemos, embora não tenha sido muito 

participado, contribuiu para o embelezamento do canteiro da entrada, que já tinha sido iniciado 

no ano letivo anterior, que ficou completo com novas flores e arbustos.  

As ações previstas no âmbito do PES e do Clube da Proteção Civil foram cumpridas conforme 

previsto.  

Como pontos fracos considera-se que os projetos em que a escola é convidada a participar 

deveriam ser apresentados logo em setembro, para que não exista sobreposição nem excesso de 

atividades em determinados períodos, uma vez que cada turma também está envolvida no seu 

PTT. 
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Os alunos apreciaram bastante as duas visitas de estudo que permitiram aprofundar 

conhecimentos, fora do contexto de sala de aula, em diferentes áreas/ disciplinas do currículo. 

Considera-se como aspetos a melhorar a programação ainda mais antecipada das atividades, 

para uma disponibilização mais atempada dos recursos necessários. No que diz respeito às aulas 

abertas com a família considera-se que se deve prever sempre a participação dos alunos. Em 

relação às visitas de estudo o grupo responsável deve estar mais atento a todas as questões que 

envolvem as marcações (condições oferecidas pelo local a visitar, possíveis descontos, 

confirmações de datas, segurança dos transportes, etc.) para que não haja percalços de última 

hora. 

 

3.3.1.3. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DE SAMPAIO 

Nas atividades programadas no PAA, participaram duzentos e sessenta alunos do primeiro ciclo e 

oitenta e oito do pré-escolar.  

As atividades realizadas ao longo ano, mostraram-se adequadas à faixa etária dos alunos, 

contribuíram para o seu desenvolvimento pessoal e social e visaram a realidade sociocultural e 

patrimonial da zona em que vivem e do mundo em geral. 

Todas as atividades tiveram como base as aprendizagens dos alunos, contribuindo para um 

melhor aprofundamento das mesmas. 

Salientam-se como aspetos positivos: a participação/colaboração dos encarregados de 

educação/familiares e da Associação de Pais, que se envolveram de forma muito positiva; as 

atividades conjuntas entre o pré-escolar e o primeiro ciclo, pois permitem a articulação e o 

convívio entre alunos de diferentes níveis; o envolvimento e o entusiasmo da comunidade 

educativa nas aulas abertas; a adesão e o envolvimento da comunidade educativa na festa de 

encerramento do ano letivo. 

Não se verificaram pontos fracos na realização/execução das atividades, uma vez que todas 

foram planeadas de acordo com os recursos existentes, quer humanos quer materiais. 

 

3.3.2. Coordenação de Diretores de Turma 

Atividades 

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

2º e 3º ciclos 5 5 0 100% 0 5 

Secundário 7 7 0 100% 0 7 

Profissionais 8 8 0 100% 0 8 

Cursos Noturnos 10 10 0 100% 0 10 

       

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

Coordenadores de DTs 30 30 0 100% 0 30 
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3.3.2.1. 2º E 3 CICLOS 

Realizaram-se todas 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 e questões colocadas pelos mesmos para a 

resolução de situações inerentes às respetivas turmas, quer com os alunos quer com os 

encarregados de educação, foram prontamente realizadas presencialmente sempre que os 

Diretores de Turma o solicitaram, através do correio institucional e da disciplina na Plataforma 

Moodle. No entanto esta última foi principalmente utilizada como repositório de toda a 

documentação necessária e orientações gerais, uma vez que a consulta da mesma continua a 

não ser praticada com a regularidade necessária. Assim sendo, e para que determinadas 

situações fossem tratadas em tempo útil afigurou-se mais seguro recorrer ao correio eletrónico. 

Também em situação de colaboração dos Diretores de Turma com a coordenação, a resposta 

mostrou-se mais pronta por esta via. Apesar das várias tentativas para que se dinamizassem mais 

os conselhos de turma através da plataforma, constatou-se que a utilização do correio eletrónico 

continuou a ser a via privilegiada. No entanto, a grande maioria disponibilizou na respetiva 

disciplina de CT a documentação que foi pedida que dela constasse. No fórum “Espaço de 

debate e partilha”, em que se apelava à partilha de experiências e abordagens dos temas 

trabalhados, de materiais e recursos educativos na Oferta Complementar de Formação Cívica, 

também não se logrou alcançar o que se pretendia, mesmo com a referência pela 

coordenadora da mais-valia daí decorrente. Apesar de se ter vindo a tentar alterar este aspeto 

nos últimos anos, os Diretores de Turma que desenvolvem até pequenos projetos envolvendo 

outras disciplinas, continuam a não partilhar as suas experiências de forma mais alargada na 

disciplina de coordenação de diretores de turma. Em contrapartida mostraram-se bastante 

colaborantes no apoio prestado a colegas que pela primeira vez assumem o cargo na Escola, 

desconhecedores das práticas do Agrupamento. 

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 
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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. 

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, sendo 

que os mesmos desenvolveram também os contactos necessários de uma forma mais autónoma, 

uma vez que a dinâmica implementada na Escola está perfeitamente assumida por todos os que 

desempenham o cargo há vários anos. 

A colaboração dos Diretores de Turma com a coordenadora foi efetiva e o balanço é positivo no 

respeito pelas orientações dadas e sugestões de melhoria em diferentes aspetos, feita de uma 

forma construtiva.  

Há semelhança dos anos anteriores, o trabalho colaborativo entre os coordenadores dos diretores 

de turma dos diferentes níveis de ensino, decorreu da melhor forma, quer na planificação de 

ações conjuntas quer na apresentação das propostas em Conselho Pedagógico, sempre 

refletidas/aferidas em conjunto. 

 

3.3.2.2. ENSINO SECUNDÁRIO (CCH) 

A utilização da plataforma Moodle como canal de comunicação entre os diretores de turma e o 

coordenador foi um dos meios adotados. Manteve-se a página no Moodle sempre atualizada 

com todas as informações apresentadas e pertinentes para o bom funcionamento das funções 

de direção de turma. Uma mais-valia desta plataforma é de estar sempre disponível toda a 

informação sem restrições físicas ou de horários. 

O correio eletrónico institucional também foi um recurso muito utilizado para que toda a 

informação chegasse de forma célere e editável a todos os diretores de turma. Este recurso 

também foi muito utilizado por parte dos diretores de turma para esclarecimento de dúvidas 

relacionadas ao cargo desempenhado. 

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 por correio eletrónico ou através da plataforma Moodle.  

Em coordenação com as colegas coordenadoras dos diretores de turma dos outros ciclos de 

ensino houve a preocupação de, em tempo útil, informar e manter atualizados os diretores de 

turma das alterações legislativas e normativas (legislação geral, legislação específica, informação 

de exames, etc.) e de outras informações pertinentes. 

Na construção do Plano de Trabalho de Turma, 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 voltar a repensar-se uma remodelação de modelo de forma a agilizar 

processos. 
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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 destes, nota-se a necessidade de uma formação na área do 

funcionamento do software de gestão de alunos.  

A ação dos DT foi diversificada, de acordo com o seu nível de disponibilidade, empenho e 

questões colocadas pela direção de turma, tão diversas quanto as diferentes situações de 

contexto do grupo de turma e conselho de turma. Porém, os constrangimentos do tempo 

disponível para exercer as diferentes funções atribuídas a vários colegas levam à não 

concretização de uma série de ações comuns. 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 

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. Também o trabalho de articulação que se tem verificado 

entre os três coordenadores de ciclo tem sido bastante positivo. 

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. 

Continua a existir alguma dificuldade em divulgar, junto dos professores que lecionam os cursos 

profissionais, informações e documentação pelo correio eletrónico institucional e na 

harmonização dos procedimentos a adotar nos cursos profissionais. Há que sensibilizar para a 

utilização do correio institucional como meio de comunicação e para a importância de se 

harmonizar procedimentos. 

 

3.3.2.4. CURSOS NOTURNOS 

A percentagem de concretização das atividades previstas no PAA dos cursos EFA foi de 100% e 

em termos globais, o balanço final foi considerado entre bom e muito bom. 

As atividades desenvolvidas e incluídas no PAA contribuíram para o desenvolvimento de 

capacidades e competências dos formandos, que lhes vão permitir trabalhar de forma autónoma 

e responsável e fazê-los refletir sobre questões de ordem social e a importância de ser solidário e a 

participação dos formandos na organização e dinamização de diferentes atividades. 

A Coordenação dos cursos EFA e todas as tarefas a ela associadas implicou uma análise prévia 

da legislação em vigor e das alterações que surgiram, o que proporcionou momentos de 

esclarecimento de dúvidas aos formandos e formadores, acerca do funcionamento e dinâmica 

dos cursos EFA. 
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O correio institucional também foi um recurso muito utilizado para que toda a informação 

chegasse de forma célere e editável a todos os formadores.  

Alguns formandos, essencialmente os do 1º ano EFA escolar, revelaram pouco empenho, interesse 

e disponibilidade para a concretização e participação nas atividades. 

Dever-se-á melhorar o trabalho colaborativo entre os formadores e promover o maior 

envolvimento dos formandos. Ainda ao nível do trabalho colaborativo delinear uma estratégia 

comum que envolva as diferentes UFCD dos cursos EFA, nomeadamente através de projetos 

transversais. 

 

3.4 Outras Estruturas 

Atividades 

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

NFC 6 6 0 100% 0 6 

NAI 26 22 4 85% 0 22 

Equipa PTE 11 11 0 100% 0 11 

Educação Especial - UEEA 5 5 0 100% 0 5 

       

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

Outras estruturas 48 44 4 92% 0 44 

 

 
 

3.4.1. Núcleo de Formação Contínua 

Todos os objetivos previstos foram cumpridos. No início do ano letivo efetuou-se o levantamento 

das necessidades de formação, com base no trabalho dos departamentos e dos grupos de 

recrutamento, a partir das orientações do Centro de Formação (CFOS). As tarefas solicitadas 

tiveram origem em apresentações feitas no Conselho Pedagógico e a partir de contactos com os 

coordenadores e subcoordenadores de departamento. Em novembro de 2015 o CP aprovou a 

proposta de Plano de Formação para dois anos letivos, tendo sido previstos futuros ajustamentos 

ao longo do biénio. Alguns já foram efetuados tendo em consideração as ações não previstas no 

Plano e dinamizadas por entidades exteriores ao Agrupamento de Escolas de Sampaio (AES) e ao 
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CFOS. Outras alterações serão introduzidas pelo desenvolvimento do Plano de Ação Estratégico 

(PAE) e pela aplicação de um inquérito a todos os professores, por parte do CFOS. As propostas 

de ações de formação incluídas nas medidas do PAE e os dos inquéritos serão trabalhados pela 

Secção de Formação e de Monitorização (SFM), a partir de julho, de forma a atualizar os planos 

de formação do AES e a elaborar o do CFOS. 

A documentação relativa à formação e às novas ações disponibilizadas continuaram a ser 

divulgadas por correio eletrónico, no placard da sala de professores e alguma através da 

plataforma Moodle. 

Nas reuniões de trabalho da SFM do CFOS, para além do que se refere às informações, foram 

efetuados trabalhos em grupo para a análise e formulação de propostas de ajustamento de 

formulários e de regras relativas às ações de formação da responsabilidade do CFOS. Esse 

trabalho teve continuidade também fora dessas reuniões. 

No âmbito do AES e do respetivo Plano de Formação, foi continuado o trabalho de apoio e 

recolha de informação relativo às duas ações aprovadas pelo Conselho Científico-Pedagógico 

da Formação Contínua (CCPFC). Uma delas, a ação sobre Adequações Curriculares Individuais, 

foi concluída e vai ser replicada ao nível dos departamentos. A aprovação de duas ações do 

plano e a realização desta última constituem os pontos fortes mais importantes, porque decorrem 

sobretudo do trabalho realizado no agrupamento com os formadores e pelos formadores. 

O ponto mais fraco, deriva da dificuldade em reunir o Núcleo de Formação Contínua tal como 

está previsto no Regulamento Interno. As novas exigências, presentes na legislação mais recente 

sobre formação, apontam mais para a constituição de uma equipa de trabalho mais restrita, que 

possa reunir em tempo útil, sendo este o principal aspeto a melhorar. 

 

3.4.2. 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. 

Pontos fracos: 

 A não definição de estratégias de melhoria que deveriam resultar das análises dos resultados. 

No que concerne as atividades: 1) análise dos dados OTES; 2) o alinhamento entre notas 

internas atribuídas pela escola e pelas outras escolas a alunos semelhantes 3) participação do 

EE nas várias estruturas, estas atividades foram parcialmente realizadas. No caso das atividades 

1) e 2) fez-se o respetivo tratamento dos dados, mas não a sua análise pois os mesmos não 

foram atualizados pelo ministério.  

 A criação de uma base de dados sobre o percurso dos alunos que concluíram o secundário foi 

adiada para o próximo ano letivo. 

Aspetos a melhorar: 

 Discutir de forma mais atenta o sucesso dos apoios educativos. 

 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. 

http://www.ccpfc.uminho.pt/
http://www.ccpfc.uminho.pt/
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 Dada a diversidade das várias atividades e o tipo de recolha e tratamento de dados requerem 

mais horas para a sua concretização eficaz.  

 

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 funcionassem normalmente e 

sem causar transtornos de maior. Foram ainda feitas todas as atualizações necessárias dos 

programas da JPM Abreu. 

De salientar que o equipamento, nomeadamente computadores, da escola da Cotovia, salas da 

pré-escolar e Biblioteca, apresentam um défice de capacidade de processamento o que causa 

alguma incapacidade para suportar o sistema operativo Windows 7, dificultando a sua utilização 

quer no acesso à rede quer na execução de aplicações. Esta situação requer uma maior 

intervenção por parte da equipa. 

Ao longo do ano foi feita a gestão das várias plataformas alojadas no servidor online (Portal, 

Moodle, Jornal Lookaes e Blogue das Bibliotecas) e a colaboração na dinamização da página do 

Agrupamento no Facebook. Nesta gestão inclui-se: configurações diversas, criação de 

utilizadores, atribuição de disciplinas, publicação de artigos, cópias de segurança, correção de 

problemas, instalação de atualizações, etc…). Ao nível do email institucional, atualizou-se a lista 

de professores e os grupos de email para todo o Agrupamento. 

Pontos fortes:  

 Dinâmica da equipa PTE no apoio e resolução de problemas no Agrupamento; 

 Percentagem de equipamentos em funcionamento ao longo do ano; 

 Estabilização dos serviços GIAE na Escola Básica do Castelo; 

 Ligação da aplicação Alunos nas EB/JI do Agrupamento. 

Aspetos a melhorar: 

 Implementação da ligação por fibra ótica entre a Escola Secundária de Sampaio e a Escola 

Básica do Castelo para melhorar a qualidade no acesso às aplicações JPM Abreu; 

 Necessidade de rentabilizar os equipamentos do Agrupamento e/ou solicitar à CMS o reforço 

de modo a colmatar a lacuna nas EB/JI, onde os equipamentos já estão a ficar obsoletos, 

limitando o trabalho nessas escolas; 

 Tentar solucionar a suscetibilidade para o vandalismo no quiosque GIAE no bloco E. 

 

3.4.4. Educação Especial – UEEA (Unidade de Ensino Estruturado para alunos com perturbação 

do espectro do Autismo) 
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Considera-se o balanço global das ações bastante positivo. Todas as atividades e visitas de 

estudo previstas, foram realizadas. Salientam-se como pontos fortes: 

 promoção e participação dos alunos com NEE nos eventos escolares e comunitários 

proporcionando espaços de aprendizagem em contexto real; 

 cores da cidadania, GISC, dia internacional da pessoa com deficiência, carnaval, semana da 

leitura, colónia de férias, semana de educação especial, visitas de estudo, etc.; 

 utilização dos espaços escolares e comunitários: utilização das bibliotecas, refeitório, bar, 

reprografia, auditório João Mota, Amarsul, C.M.S, lojas da comunidade; 

 participação em visitas de estudo, com as turmas de referência e no âmbito de outras áreas 

disciplinares: assistir a peças de teatro, dança, música, recitais de leitura/poesia e outros; 

 dinamização de atividades extracurriculares, no período pós-letivo, incluindo-se o apoio a 

alunos das UEE 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; 

 as parcerias existentes com o CRI, CRPC, CAO e C.M.S 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 através da página de educação especial; 

 o trabalho em equipa das docentes e assistentes operacionais das duas unidades;  

 participação dos encarregados de educação no desenvolvimento de competências 

constantes nos CEIs, nomeadamente no programa de implementação de AVD; 

 articulação efetiva com as técnicas do centro de saúde do concelho. 

Salientam-se, os seguintes pontos fracos e aspetos a melhorar: 

 necessidade de melhorar os equipamentos e a sala da UEE da Escola Básica do Castelo; 

 excesso de alunos na UEE da Escola Básica do Castelo; 

 falta de respostas que permitam a concretização dos encaminhamentos dos alunos que 

terminam a escolaridade; 

 necessidade de aumentar a carga horária dos apoios terapêuticos, concretamente terapia da 

fala, psicologia e psicomotricidade. 

 

 

3.4.5. Coordenação do Centro de Recursos Educativos (Bibliotecas Escolares) 

Atividades 

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

BEs da EB da Cotovia e EB de Sampaio 47 42 5 89% 0 42 

BE da EB do Castelo 50 41 9 82% 0 41 

BE da ES de Sampaio 49 49 0 100% 2 51 
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         Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Bibliotecas Escolares 146 132 14 90% 2 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5.1. ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

Pontos fracos: 

 Poucas atividades planificadas e articuladas com os professores, no âmbito do currículo e das 

literacias;  

 Inexistência de um plano sistematizado de formação de utilizadores (dependente da 

colaboração dos professores de Formação Cívica, DTs e /ou outros);  

 Pouca utilização dos e-readers e dos iPads em contexto educativo; 

 Parte do equipamento informático necessita de ser renovado e ou atualizado; 

 Renovação e atualização do fundo documental (devido a restrições orçamentais); 

 Dificuldade na comunicação com os Pais e Encarregados de educação (embora no presente 

ano letivo e graças à colaboração de metade dos DTs, a professora bibliotecária tenha 

efetuado alguns contactos com os EEs, enviando-lhes a nota informativa, o programa de 

atividades a realizar e um folheto informativo sobre a BE); 

 Fraca participação dos pais e encarregados de educação nas atividades realizadas na BE. 

 

Pontos fortes: 

 Adoção de uma norma bibliográfica pelo Agrupamento; 

 Atualização de um documento de apoio sobre referências bibliográficas adaptado aos vários 

ciclos / níveis de ensino; 

 Articulação positiva com vários grupos disciplinares (Português, Espanhol, História, Geografia, 

Economia e Contabilidade, Ed. Visual e Educação Especial) e estruturas / projetos (PES, PTE);  

 Apoio ao desenvolvimento de atividades curriculares na BE ou com a BE;  
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 Realização de várias palestras sobre temáticas transversais ao currículo, em parceria com 

outras estruturas da escola; 

 Realização de ações de formação de curta duração para professores e ou alunos (Pordata, 

INE, Escrita Criativa); 

 Disponibilidade da equipa da BE no apoio às dificuldades demonstradas pelos alunos e acesso 

aos documentos e equipamentos; 

 Participação dos alunos na fase Escola e Distrital do Concurso Nacional de Leitura;  

 Exposição e apresentação de trabalhos no âmbito do Projeto Ler+Ciência;  

 Aprovação da candidatura apresentada no âmbito do projeto “Ler+ Mar”; 

 Colaboração e participação em projetos dinamizados por entidades / instituições externas 

(Projeto “Pesca ó Peixe” e Pré-teste Plataforma MILD Gulbenkian-RBE); 

 Atividades de promoção da leitura ao longo do ano e, em particular, na Semana da Leitura, 

na qual participaram 26 turmas da escola; 

 Disponibilização das obras de leitura obrigatória para o trabalho em aula (apesar das restrições 

orçamentais dos últimos anos);  

 1208 empréstimos domiciliários (um aumento de cerca de 35% relativamente ao ano letivo 

anterior)1 

 Relançamento da nota informativa CREscendo, com a colaboração dos professores Maria 

João Cordeiro e Luís Varela; 

 Encontros com escritores e outros (Rodrigo Francisco, Pedro Moura, Glória de Brito, Danuta 

Wojciechowska, Patrícia Ribeiro, Sandra Carvalho, Isabel Ricardo e António Parada); 

 Estágio na BE de dois alunos com Necessidades Educativas Especiais; 

 Dinamização da atividade “Países em Português – Moçambique” em conjunto com a 

professora Lurdes de Melo; 

 Dinamização da Semana da Educação Especial em parceria com a BE da EBC e o 

Departamento de Educação Especial; 

 Dinamização da Semana dos Cursos e Profissões em conjunto com os professores Célia 

Baptista, Luís Varela e a técnica de apoio vocacional Elsa Polido. 

 

Aspetos a melhorar: 

 Um dos aspetos a melhorar prende-se com a articulação efetiva entre a BE e os grupos 

disciplinares na dinamização de atividades relacionadas com o currículo e o desenvolvimento 

de competências nas literacias. Só desse modo, a BE conseguirá ter um impacto real na 

melhoria das aprendizagens e no sucesso educativo dos alunos; 

                                                                 
1 Em termos de operações realizadas, o aumento é de 61%, mas, em 2014/15, o módulo Usewin só começou a ser 

utilizado em pleno no mês de janeiro de 2015. 
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 No início do próximo ano letivo, será apresentado aos grupos disciplinares, um plano de 

formação de utilizadores na área das literacias; no que diz respeito ao currículo, seria desejável 

que cada conselho de turma planificasse um trabalho de projeto a desenvolver na BE ou com 

a BE envolvendo duas ou mais disciplinas (para este efeito, aconselha-se a leitura do 

Referencial “Aprender com a biblioteca escolar” adaptável ao Secundário); 

 No início do próximo ano letivo, será colocada uma pasta em todos os computadores da BE 

com guiões de apoio ao estudo e à realização de trabalhos; 

 Pede-se também aos grupos disciplinares que, se possível e sem fugir aos conteúdos 

programáticos de cada disciplina, planifiquem uma atividade no âmbito do projeto “Ler+ Mar” 

a desenvolver no próximo ano letivo; 

 Organização e promoção de um concurso mensal de mistérios / desafios matemáticos e 

científicos (colaboração com os grupos de Matemática e de Ciências; 

 Com a introdução do Projeto de Leitura e as alterações do programa de Português do Ensino 

Secundário, é necessário atualizar o fundo documental para responder minimamente às 

necessidades; uma forma de superar algumas lacunas nesta área será recorrer aos e-readers 

disponíveis na BE, descarregando os títulos disponíveis “online” de forma gratuita (havendo a 

registar a desvantagem de se encontrarem mais facilmente em espanhol, inglês e francês do 

que em português europeu); 

 Mais cedo ou mais tarde, vai ser necessário renovar os equipamentos informáticos disponíveis 

na BE e manter esses equipamentos em funcionamento pleno (por exemplo, neste momento, 

há dois computadores que não têm ligação à impressora e um deles não tem ligação à 

Internet, outro não liga; dos portáteis, o nº 4 tem as teclas estragadas; uma das colunas móveis 

não funciona); 

 Outro aspeto a melhorar é a comunicação e a participação dos EEs nas atividades promovidas 

pela BE (e pela escola), mantendo a lista de contactos atualizada (para isso, será necessária a 

colaboração efetiva de todos os DTs) e procurando agendar algumas atividades num horário 

que permita a presença dos pais e EEs (por exemplo, a realização de um círculo de estudos – 

“Os pais regressam à escola” -, com “lições” teórico-práticas preparadas pelos professores de 

várias áreas disciplinares na componente não letiva, ou de um ciclo de conferências, com 

recurso a personalidades convidadas, e em articulação desejável com a BMS ou outras 

instituições culturais do concelho. 

 

3.4.5.2. ESCOLA BÁSICA DO CASTELO 

Pontos fracos: 

 Poucas atividades planificadas e articuladas com os professores, no âmbito do currículo e das 

literacias;  

 Renovação e atualização do fundo documental (devido a restrições orçamentais); 

 Participação dos Pais e EE nas atividades da BE; 

 Comunicação de informações e atividades a Pais e EE; 

 Organização de um plano de formação de utilizadores em colaboração com diretores de 

turma; 

http://www.rbe.min-edu.pt/np4/681.html
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 Reorganização do Espaço da BE e identificação atualizada de cada estante. 

Pontos fortes: 

 Adoção de uma norma bibliográfica pelo Agrupamento; 

 Atualização de um documento de apoio sobre referências bibliográficas adaptado aos vários 

ciclos / níveis de ensino; 

 Diversidade de atividades nas comemorações do MIBE e participação de professores e alunos; 

 Articulação positiva com vários grupos disciplinares (Português, EV, ET, História e Geografia de 

Portugal e Educação Especial) e estruturas / projetos (PES, PTE);  

 Realização de várias palestras sobre temáticas transversais ao currículo, em parceria com 

outras estruturas da escola; 

 Participação dos alunos na fase Escola e Distrital do Concurso Nacional de Leitura;  

 Aprovação da candidatura apresentada no âmbito do projeto “Ler+ Mar”; 

 Colaboração e participação em projetos dinamizados por entidades / instituições externas 

(Projeto “Pesca ó Peixe”); 

 Atividades de promoção da leitura ao longo do ano e, em particular, na Semana da Leitura, 

na qual participaram quase 90% das turmas da escola; 

 Adesão das turmas nas várias atividades da Semana da Leitura. 

 Rodas de Leitura com Pais e EE (mais de 100 participações), organizadas pelos professores do 

Grupo de Português, com a colaboração da BE; 

 Realização de sessões de esclarecimento sobre Segurança na Internet (Fundação PT), 

organizadas em parceria com o PES, nas quais participaram todas as turmas de 6º Ano) 

 Encontros com escritores e outros (Pedro Moura, Sandra Carvalho, Isabel Ricardo e José Carlos 

Completo); 

 Lançamento do Livro “Pequenos Grandes Escritores” (projeto de parceria da BE e professoras 

de Português com a Editora Grafitexto); 

 Registo informático do fundo documental (aproximadamente 2000 registos lançados), graças à 

colaboração da equipa de BE, reforçada com 2 professores a partir do 2º Período); 

 Dinamização da Semana da Educação Especial em parceria com a BE da ESS e o 

Departamento de Educação Especial; 

 Fase eliminatória do Festival de Poesia (2º e 3º ciclos); 

Aspetos a melhorar: 

 Maior colaboração com os Grupos Disciplinares; 

 Criação de um plano de formação na área das Literacias (Referencial “Aprender com a BE); 

 Agilizar as aquisições de fundo documental e atribuição de prémios, de modo a simplificar e 

diminuir os tempos de espera neste processo; 

 Reforçar a colaboração dos Diretores de Turma na organização das listas de contactos dos 

Pais e EE de todas as turmas da escola; 
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 Pede-se também aos grupos disciplinares que, se possível e sem fugir aos conteúdos 

programáticos de cada disciplina, planifiquem uma atividade no âmbito do projeto “Ler+ Mar” 

a desenvolver no próximo ano letivo; 

 Informatização dos empréstimos; 

 Reorganização do Espaço da BE e renovação da sinalética; 

3.4.5.3. ESCOLAS BÁSICAS DA COTOVIA E SAMPAIO 

Pontos fracos: 

 Planificar e articular atividades, com todas as professoras, no âmbito do currículo e das 

literacias;  

 Renovação e atualização do fundo documental (devido a restrições orçamentais); 

 Participação dos Pais e EE nas atividades da BE; 

 Equipamento informático praticamente inexistente na Escola Básica da Cotovia; 

 Organização de um plano de formação de utilizadores em colaboração com as Professoras 

Titulares de Turma. 

 

Pontos fortes: 

 Adoção de uma norma bibliográfica pelo Agrupamento; 

 Atualização de um documento de apoio sobre referências bibliográficas adaptado aos vários 

ciclos / níveis de ensino; 

 Diversidade de atividades nas comemorações do MIBE e participação de professores e alunos; 

 Articulação muito positiva com todas as professoras; 

 Realização de várias palestras sobre temáticas transversais ao currículo, em parceria com 

outras estruturas da escola; 

 Participação no concurso do PNL “Faça lá um Poema”; 

 Atividades de promoção da leitura ao longo do ano e, em particular, na Semana da Leitura, 

na qual participaram todas as turmas das duas escolas, Assistentes Operacionais, Pais e EE.  

 Hora do conto semanal para o Pré-Escolar e 1º ano; 

 Projeto “Leitura em vai e vem”, para os alunos do pré-escolar; 

 

Aspetos a melhorar: 

 Maior colaboração com as Professoras Titulares de Turma; 

 Criação de um plano de formação na área das Literacias (Referencial “Aprender com a BE); 

 Agilizar as aquisições de fundo documental e atribuição de prémios, de modo a simplificar e 

diminuir os tempos de espera neste processo; 

 Reforçar a colaboração das Professoras Titulares de Turma na organização das listas de 

contactos dos Pais e EE de todas as turmas das escolas; 
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 Pede-se também às Professoras Titulares de Turma que, se possível, escolham um dia para 

deslocação com a turma à BE, no próximo ano letivo. 

 
 

 

  



 
140 

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 a análise e reflexão sobre os resultados escolares 

alcançados e a discussão e articulação das diferentes estratégias de melhoria propostas e 

implementadas pelas diferentes professoras deste Conselho de Ano, tendo como objetivo 

principal o sucesso escolar de todos os alunos.  

O trabalho estatístico e respetiva análise não revelaram a existência de discrepâncias relevantes, 

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 confrontam-se com diferentes níveis de aprendizagem e 

ritmos de trabalho muito díspares que exigem uma atenção redobrada de forma a que os 

mesmos atinjam sucesso.  

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. As professoras organizaram e construíram planificações, diversificados 

instrumentos de avaliação, critérios de classificação, atividades e visitas de estudo, avaliaram e 

refletiram sobre o desenvolvimento de todo o processo de ensino aprendizagem. 

Foi construída no primeiro período e dinamizada a disciplina do Conselho de Ano na plataforma 

Moodle. 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 veículos de promoção da divulgação das práticas 

desenvolvidas e de ligação ao meio. A interdisciplinaridade esteve presente no dia-a-dia das 

diferentes turmas. 
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4.2 2º CICLO 

4.2.1. Escola: Básica do Castelo 

 

 

5ºA Ao longo do ano, foram implementadas estratégias várias, com o objetivo de permitir a 

resolução das situações problemáticas detetadas e a ultrapassagem de dificuldades de 

aprendizagem e/ ou de adaptação ao segundo ciclo evidenciadas pelos alunos. 

Assim, foram privilegiados os contactos telefónicos e via caderneta a fim de 

atempadamente intervir, sempre em estreita colaboração com os encarregados de 

educação e procurando envolvê-los no processo de aprendizagem dos alunos, na 

deteção de pequenos problemas, quer de comportamento, quer de aproveitamento. 

Foi também prática corrente a utilização de uma grelha de ocorrências, a qual permitiu 

à diretora de turma manter-se sempre informada de eventuais situações dignas de 

registo nas diferentes disciplinas e, acima de tudo, estabelecer com os pais e 

encarregados de educação um contacto regular e eficaz, no sentido de evitar o 

agravamento dessas mesmas situações, promovendo a desejável ponte Escola-Família.  

Apesar de se tratar de uma turma bastante heterogénea, no que diz respeito ao 

aproveitamento e com alguns alunos cujo comportamento exige especial atenção pela 

sua especificidade, pode-se afirmar que as estratégias implementadas, bem como a 

forma de exercício da direção de turma, em articulação com a representante dos 

encarregados de educação, se revelaram eficazes, uma vez que nos três períodos 

letivos, e de acordo com os dados resultantes da grelha de tipificação de 

comportamentos, a turma obteve a menção de bom. De igual modo, e no que 

concerne o aproveitamento, o balanço será também bastante positivo, já que todos os 

alunos transitaram para o sexto ano de escolaridade e, no terceiro período foram 

propostos para integrar o Quadro de Mérito quatro alunos, tendo sido a média global 

das diferentes disciplinas, bastante satisfatória. 

As múltiplas atividades desenvolvidas na turma constam do PAA. 

5ºB Turma constituída por vinte e oito alunos, integrou uma aluna a repetir o ano de 

escolaridade e ainda quatro alunas com necessidades educativas especiais. Estas 

alunas sofrem de dislexia severa tendo sido apoiadas no âmbito da Educação Especial e 

beneficiando de aulas de apoio pedagógico acrescido a Português, Inglês e 

Matemática. O aproveitamento da turma foi sempre considerado bom, apesar de existir 

um conjunto de alunos que evidenciava dificuldades de aprendizagem. Por este motivo 

foram elaborados seis planos de acompanhamento pedagógico que se mantiveram até 

ao final do ano. Para além destas alunas foram apoiadas no âmbito do apoio ao estudo 

nove alunos. Foram de igual modo apoiadas pelo Projeto EPIS quatro alunas e dois 

alunos foram sinalizados para avaliação no âmbito da Educação Especial. Três alunos 

integraram o Quadro de Mérito, sendo que dois deles o fizeram desde o início do ano. O 

comportamento da turma foi sempre considerado satisfatório destacando-se pela 

negativa as entradas e saídas das aulas e o saber estar na sala de aula. Estes dois 

aspetos foram, ao longo do ano, objeto de profunda análise por parte do conselho de 
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turma e em sucessivas reuniões, expressamente marcadas para o efeito, entre diretor de 

turma e alunos e envolvendo também os encarregados de educação. Foram definidas 

e implementadas várias estratégias de atuação que não conseguiram, por si só, resolver 

os problemas detetados. 

A turma participou em diversas atividades promovidas pelas várias disciplinas e ainda 

em atividades promovidas pela Biblioteca Escolar, Projeto de Educação para a Saúde e 

Projeto EPIS. O projeto de Educação Sexual foi desenvolvido em articulação entre as 

disciplinas de Formação Cívica e Educação Física. Nas disciplinas de História e Geografia 

de Portugal e de Educação Tecnológica foi criada a disciplina virtual na plataforma 

Moodle. Esta disciplina permitiu desenvolver trabalho para além do que se realizou em 

sala de aula. No âmbito do PTT os alunos participaram ainda nas seguintes atividades: 

elaboração de postais de natal, semana da leitura, corta-mato escolar e distrital, jogos 

interturmas, jogos desportivos escolares, audições de natal e de primavera, concurso de 

flauta de bisel, campeonato de jogos matemáticos, jogo do vinte e quatro, concurso de 

marcadores, concurso jornal e jornalismo, sessão sobre Bullying e sessão de sensibilização 

para os cuidados a ter na praia e com a exposição ao sol. Foram realizadas duas vistas 

de estudo, uma à ETAR Lagoa/Meco e outra ao Jardim Zoológico de Lisboa. 

O contacto com os encarregados de educação ocorreu de modo presencial sendo 

complementado com o envio frequente de informações por correio eletrónico. A 

periodicidade destes envios de informação e a troca de mensagens eletrónicas 

permitiram a resolução rápida de múltiplas situações constatando-se que esta estratégia 

foi ao encontro das necessidades e aspirações dos encarregados de educação, o que 

se traduziu num benefício assinalável para o acompanhamento dos alunos.  

5ºC Para superar as dificuldades diagnosticadas desde o início do primeiro período a nível de 

aproveitamento e comportamento na turma, os professores deram cumprimento às 

estratégias colaborativas entre a diretora de turma professores do conselho de turma e 

encarregados de educação, nomeadamente o registo das ocorrências na folha 

existente no livro de ponto; a utilização com maior frequência da caderneta do aluno 

para informar os encarregados de educação acerca do comportamento dos seus 

educandos; o reforço do trabalho de casa com vista à sistematização dos conteúdos 

lecionados; a valorização da participação dos alunos na aula através de trabalhos 

diferenciados e apoio individualizado em sala de aula, sempre que possível; separando 

os alunos com problemas de comportamento. 

As estratégias de remediação, utilizadas para colmatar as dificuldades dos alunos 

passaram pelo incentivo e motivação à participação na sala de aula dos alunos com 

mais dificuldades; a produção de materiais diversificados que permitissem a estes alunos 

a consolidação de conteúdos e a clarificação de dúvidas e a responsabilização dos 

encarregados de educação numa estratégia de cooperação entre a escola e a família. 

 Não obstante, todo o esforço desenvolvido pelo Conselho de turma e docentes da 

Educação Especial, alguns alunos não conseguiram superar as suas dificuldades de 

aprendizagem e especialmente de comportamento. A relação entre a diretora de 

turma e Encarregados de educação foi sempre muito satisfatória e pautou-se pelo 
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respeito e colaboração tendo como objetivo, o fomento da autonomia e sucesso 

escolar dos alunos.  

A turma participou, entre outras, nas atividades propostas pela coordenadora do PES, no 

projeto “Escolhe o teu caminho - Prevenção de comportamentos de risco”; no Workshop 

“Bullying não é brincadeira”, promovido pelo EPIS e no projeto “MAKE A WISH”. 

5ºD A turma é composta por um grupo de alunos bem-dispostos, alegres, com um espírito 

curioso perante a vida e o conhecimento. 

 Revelaram alguma dificuldade em concentrar-se e estar atentos, principalmente no 

início das aulas, pelo que o seu comportamento foi considerado sempre satisfatório. No 

sentido de colmatar estas dificuldades comportamentais, foram implementadas várias 

medidas ao longo do ano letivo, a saber: adequação da planta de sala de aula, 

sempre que necessário; utilização caderneta do aluno como veículo de comunicação 

entre os docentes e os encarregados de educação; utilização das aulas de Formação 

Cívica para sensibilização dos alunos para a necessidade de cumprimento das regras. A 

diretora de turma adotou, ainda, o procedimento de informar semanalmente, por 

correio eletrónico, os encarregados de educação sobre as atitudes/comportamentos 

dos seus educandos ao longo da semana, a partir dos registos feitos pelos vários 

docentes na ficha diária de registos de ocorrências que se encontrava no livro de ponto. 

Para além deste procedimento, a diretora de turma, sempre que necessário, efetuou 

contactos presenciais e telefónicos com os encarregados de educação, conforme a 

pertinência da situação (aproveitamento, assiduidade, comportamento). 

O aproveitamento global da turma foi considerado bom. Todos os alunos transitaram de 

ano. Um aluno integrou o Quadro de Mérito. Aos alunos que revelaram mais dificuldades 

foram implementados Planos de Acompanhamento Pedagógico. Os docentes 

implementaram várias estratégias de modo a colmatar as dificuldades evidenciadas por 

estes alunos, a saber: incentivar e controlar a realização dos trabalhos de casa 

propostos; disponibilizar um apoio mais individualizado, sempre que possível; verificar 

com maior regularidade o trabalho realizado na aula, solicitar uma maior intervenção e 

participação dos alunos e ainda estimulá-los na sua recuperação, valorizar 

frequentemente o empenho, a participação e os bons resultados obtidos pelos alunos, 

cumprir e fazer cumprir as medidas delineadas nos Planos de acompanhamento 

pedagógico Individual, solicitar uma intervenção mais ativa por parte dos encarregados 

de educação no controlo da organização dos materiais escolares e na realização dos 

trabalhos de casa. 

Para além destas estratégias, estes alunos usufruíram de apoio ao estudo a Português, 

Matemática e Inglês. Alguns alunos beneficiaram também do Projeto EPIS, ao nível do 

apoio na organização do estudo. A turma tinha cinco alunos com necessidades 

educativas especiais, sendo que três alunas tinham ainda CEI. As medidas previstas nos 

PEI(s) destes alunos foram mobilizadas e adequadas, pois os cinco alunos concluíram 

com sucesso o quinto ano de escolaridade. 

Os alunos participaram na celebração do Dia Internacional da MAKE A WISH – Dia Azul, 

através da construção de mealheiros dos desejos e autocolantes com frases alusivas ao 
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tema. Os alunos revelaram grande entusiasmo e motivação na participação desta 

atividade. Participaram na sessão “Yoga – exames sem stress”, dinamizada pelo Centro 

de Yoga Áshrama de Sesimbra. A sessão decorreu no relvado da escola Básica do 

Castelo e a adesão dos alunos foi total e entusiástica. 

5ºE A turma caracteriza-se por ser um grupo de alunos que gostam de estar na escola e que 

se esforçam para adquirirem bons resultados. Na sua maioria são alunos apoiados pela 

família. Os encarregados de educação estiveram sempre envolvidos no processo de 

ensino/aprendizagem dos seus educandos, valorizando, na sua maioria, a escola e os 

professores. Não são alunos conflituosos entre si, embora este grupo proviesse de 

diferentes grupos turma do 1º ciclo. Enquanto diretora de turma não senti dificuldades 

em concretizar as várias funções previstas para este cargo. 

No que diz respeito ao comportamento nos três períodos letivos, a turma obteve sempre 

a menção de bom. Relativamente ao aproveitamento, o balanço é também bastante 

positivo, já que todos os alunos transitaram para o 6º ano de escolaridade e, no 3º 

período, nas disciplinas em que obtiveram maior número de níveis inferiores a três, a 

percentagem foi baixa (15%), sendo que a maioria das disciplinas não atribui nenhum 

nível inferior a três. Foram propostos para integrar o Quadro de Mérito cinco alunos. O 

aproveitamento foi considerado Muito Bom. 

A maior dificuldade sentida foi em gerir a relação dos colegas com um aluno da turma e 

a deste com o grupo, com os professores e com os funcionários. Várias vezes foi 

necessário conversar com todos os alunos na aula de formação cívica sobre as 

diferentes atitudes que todos podemos ter enquanto indivíduos. Partilhar emoções, 

características particulares e aceitar as diferenças nos outros e em nós foi assunto 

amplamente discutido em sala de aula. Na tentativa de melhorar o comportamento do 

aluno em causa foram muito regulares os contatos com a encarregada de educação 

que sempre se mostrou recetiva em ajudar a controlar o comportamento do filho na 

escola. Os contatos foram semanais durante o 2º período. Com esta estratégia 

conseguiram-se melhores resultados. 

Foram privilegiados os contactos telefónicos e pela caderneta escolar a fim de 

atempadamente intervir, sempre em estreita colaboração com todos os encarregados 

de educação.  

As atividades desenvolvidas na turma constam do PAA. 

6ºA 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 

nas disciplinas de Matemática, Inglês e Português à elaboração de sete planos de 

acompanhamento pedagógico. Destes apenas um aluno não conseguiu recuperar as 

aprendizagens e as dificuldades evidenciadas apesar ainda da tentativa de 

concertação de estratégias da diretora de turma e da mediadora do projeto EPIS com 
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os pais. Outro aluno da turma foi também acompanhado pela mediadora do projeto 

EPIS. Três alunas integraram o quadro de Mérito, duas das quais desde o primeiro período 

letivo. A turma beneficiou ainda das medidas implementadas pela Direção desde o 

início do ano letivo com coadjuvação nas disciplinas de Português e Matemática. 

Sempre que os alunos não cumpriram atividades propostas ou prazos de realização das 

mesmas, a diretora de turma foi informada para posterior comunicação aos respetivos 

encarregados de educação para que pudessem acompanhar de uma forma mais 

efetiva e eficaz o trabalho dos seus educandos. 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, mantendo-se estes dois 

parâmetros num nível pouco satisfatório. As estratégias definidas foram sempre objeto de 

reflexão em conselho de turma, em reunião geral com os pais e encarregados de 

educação, pontualmente com os encarregados de educação de alguns alunos do 

grupo turma, até porque de alguma forma se refletiram no desempenho dos alunos, 

apesar de tudo inferior ao registado no ano letivo anterior. 

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, algumas em articulação, outras em interdisciplinaridade. Na disciplina de 

Português desenvolveu-se em articulação com a BE a atividade “Pequenos Grandes 

Escritores”, sendo esta uma atividade da turma e que se traduziu na compilação e 

edição de um livro com as histórias criadas pelos alunos. No concurso de marcadores de 

livros “A BE é super”, em articulação com Português, participaram com grande 

entusiasmo e duas alunas foram agraciadas com um segundo lugar e uma menção 

honrosa. A participação no Festival de Poesia, teve uma grande adesão por parte dos 

alunos da turma e uma aluna logrou alcançar o primeiro lugar. Em articulação com o 

PES, realizaram atividades no âmbito da comemoração do “Dia Mundial da 

Alimentação”. Na disciplina de Ciências Naturais e em Formação Cívica, foi planificado 

e desenvolvido, ainda em articulação com o PES, o projeto de educação sexual da 

turma. Houve ainda articulação entre as disciplinas de Educação Visual, Educação 

Tecnológica e Matemática na planificação da visita de estudo realizada ao Museu 

Nacional do Azulejo. Participaram no concurso “Jornal e Jornalismo”, na disciplina de 

Educação Visual em articulação com o jornal “Lookaes” e a turma de marketing da ESS. 

No Workshop “Bullying não é brincadeira”, promovido pelo Projeto EPIS os objetivos 

esperados foram alcançados, principalmente no que respeita à reflexão bastante 

participada sobre alguns comportamentos dos próprios alunos dentro e fora da sala de 

aula. 

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 ainda duas saídas de campo: uma no âmbito da disciplina de Ciências 

Naturais à Artesanal Pesca e outra à Moagem de Sampaio no âmbito da disciplina de 

Educação Tecnológica, ambas avaliadas com bom. 

Nas restantes atividades promovidas pelas diferentes disciplinas participaram com 
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menção de bom ou muito bom, à exceção da participação na exposição sobre 

Amadeu de Souza Cardoso no âmbito da disciplina de Educação Visual que foi 

satisfatória. 

6ºB As estratégias implementadas para colmatar as dificuldades e necessidades 

diagnosticadas foram definidas e desenvolvidas de acordo com o perfil da turma. 

Salienta-se que houve mudança de diretor de turma, o que não aconteceu na maior 

parte das outras turmas do sexto ano, assim como mais de 80% dos professores mudaram 

do quinto para o sexto ano. 

O trabalho rigoroso e atento de diagnose foi muito importante como mola 

impulsionadora de todo o trabalho anual com a 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. Assim, as medidas 

planificadas passaram pela rentabilização das horas de apoio ao estudo, onde houve 

efetiva articulação com os professores responsáveis, dando informações atualizadas 

sobre o desempenho dos alunos e orientações precisas do trabalho a desenvolver; o 

planeamento das sessões de coadjuvação, priorizando e selecionando os conteúdos a 

abordar de forma a maximizar este recurso; o desenvolvimento de atividades que 

envolveram positivamente os alunos, dando retorno do seu desempenho através de 

momentos de reflexão (auto e heteroavaliação); o recurso ao apoio mais individualizado 

em sala de aula, dentro das possibilidades e solicitações dos alunos; a entrega de fontes 

de trabalho e estudo específicas; a orientação e verificação dos registos no caderno 

diário, bem como a organização dos instrumentos de trabalho facultados. O aluno 

avaliado ao abrigo do DL3/2008 foi acompanhado de forma eficaz, tendo sido 

aplicadas com sucesso as medidas previstas no seu PEI. 

 O uso de uma grelha de registo diário de ocorrências ajudou a dinamizar e rentabilizar 

este processo. A diretora de turma entregou quinzenalmente diplomas de boa conduta 

aos alunos que nada tinham a assinalar na grelha. O aproveitamento e o 

comportamento da turma foram avaliados com bom, no final do ano. Todos os períodos 

houve alunos propostos para quadro de Mérito. No terceiro período houve três alunos. 

Os alunos foram assíduos às aulas de apoio. Ficaram apenas dois alunos não aprovados, 

apesar dos nove Planos de acompanhamento pedagógico elaborados nos conselhos 

de turma de avaliação. 

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 e Português. Na visita de 

estudo a Lisboa “Teatro Ulisses” / Museu do Azulejo houve interdisciplinaridade entre 

História e Geografia de Portugal, Português e Educação Visual. Os alunos participaram 

ativamente em atividades previstas e constantes no PAA como desportivas, Jogos 

Matemáticos, Festival de Poesia, atividades musicais e atividades da BE.  

Os alunos e encarregados de educação participaram ativamente na Semana da 
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Leitura, atividade que contou com a parceria da BE. Houve partilha de leituras com 

outras turmas, com professores e encarregados de educação. No Blogue 

castelodepalavras2 há vários textos da autoria de alunos desta turma 

Os alunos trabalharam positivamente, na plataforma Moodle, nas disciplinas de 

Educação Tecnológica e História e Geografia de Portugal. A diretora de turma 

disponibilizou na plataforma Moodle os documentos necessários, promovendo as 

atividades e fotografias de interesse da turma, no Fórum. 

A turma participou no concurso “Pequeno Grande C” promovido pela Fundação 

Calouste Gulbenkian. Articulando a leitura da obra “O Principezinho” de Saint- Exupéry, 

feita em Português e Formação Cívica, a turma pensou em escrever uma história 

imaginando uma visita do pequeno príncipe a Sesimbra. Em Educação Visual, a turma 

decorou as páginas e capa do livro, aplicando a técnica do desenho à vista e 

aguarelas. O livro ficou exposto na Gulbenkian para votação. Das 500 escolas 

participantes, ficámos dentro das 50 escolhidas. A atividade não estava prevista, mas foi 

a que teve maior impacto na turma e Encarregados de educação em geral, avaliada 

com muito bom. Na atividade “MAKE A WISH “, avaliada com bom, elaboraram 

mensagens com decoração do exterior da escola, fazendo um mural. Houve 

articulação com o PES., Português e Formação Cívica. O concurso: recolha de pilhas foi 

outra atividade que teve um grande envolvimento de todos, alunos e famílias em geral 

que se esforçaram por recolher o maior número de pilhas possível. Resultou porque 

obtivemos o primeiro lugar, tendo sido avaliada com muito bom. 

6ºC O aproveitamento global da turma foi considerado muito bom.  

Dado que estes dados mostram bons resultados o balanço é bastante positivo, 

considerando-se que as estratégias implementadas foram adequadas, a saber: planta 

de sala de aula 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; articulação com equipa de Educação Especial. Cinco alunos 

reuniram condições na avaliação final para integrar o Quadro de Mérito A partilha entre 

os elementos do conselho de turma foi constante e construtiva. Lamenta-se apenas um 

aluno que não foi aprovado, apesar de a escola ter facultado todos os apoios possíveis. 

O comportamento global da turma, o mesmo foi considerado bom. 

Foram realizadas as seguintes atividades que não constam no PAA, a saber: visita de 

Estudo à “Moagem de Sampaio”, desenvolvida no âmbito da disciplina de Educação 
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Tecnológica, com o envolvimento de toda a turma e uma avaliação de muito bom; 

visita de Estudo à “Artesanal pesca”, desenvolvida no âmbito da disciplina de Ciências 

Naturais, e Formação Cívica. Envolveu toda a turma e teve uma avaliação de muito 

bom; projeto “Grafitexto – Pequenos Grandes Escritores”, desenvolvido no âmbito da 

disciplina de Português. Visou a edição de um livro e contou com a participação de um 

grupo de alunos da turma, com avaliação de bom; projeto “Pequeno Grande C – 

Gulbenkian” elaboração de livros, desenvolvido no âmbito das disciplinas de Português 

e Formação Cívica. Participou um grupo de alunos da turma, sendo avaliada com 

suficiente; ateliê “Cozinha pedagógica, na UEE”, desenvolvido no âmbito da disciplina 

de Português a convite da equipa de Educação Especial, com o envolvimento de toda 

a turma e uma avaliação de muito bom; palestra “A importância dos recursos marinhos 

na nossa saúde”, a convite da equipa do NES, com o envolvimento de toda a turma e 

uma avaliação de muito bom; sessão “A proteção Civil – uma tarefa de todos”, 

realizada após proposta por parte dos técnicos da Proteção Civil, desenvolvida no 

âmbito da disciplina de Formação Cívica com o envolvimento de toda a turma e uma 

avaliação de muito bom; participação no “Dia Azul nas escolas – MAKE A WISH”, no 

âmbito da disciplina de Formação Cívica e Português, com o envolvimento de toda a 

turma e uma avaliação de muito bom; exposição coletiva sob o tema “Amadeo de 

Souza Cardoso”, no âmbito da disciplina de Educação Visual, com a participação de 

um grupo de alunos da turma e com uma avaliação de muito bom. 

6ºD De um modo geral os alunos revelaram dificuldades na organização, no cumprimento 

de tarefas e falta de hábitos de trabalho. Foram implementadas as seguintes estratégias: 

o uso da grelha de ocorrências; o diálogo constante com a diretora de turma e esta 

sempre que possível com os encarregados de educação, quer presencialmente, quer 

por telefone ou caderneta do aluno. Nas disciplinas de Português e Matemática a turma 

beneficiou de coadjuvação em uma ou duas horas semanais respetivamente, 

permitindo colmatar algumas dificuldades manifestadas pelos alunos. Os alunos foram 

propostos para frequentarem aulas de apoio ao estudo sempre que se considerou 

necessário. Foi mantido ao longo do ano a cooperação entre o professor titular, 

professor de apoio e professor coadjuvante. Foram elaborados Planos de 

acompanhamento pedagógico para os alunos que o conselho de turma considerou 

que necessitavam. Aos alunos com NEE foram aplicadas as medidas de acordo com o 

seu PEI. Três alunos foram propostos para beneficiar do apoio do projeto EPIS. 

Aos encarregados de educação foi solicitado a verificação da realização dos trabalhos 

de casa; maior preocupação em contactar periodicamente com a diretora de turma 

para obter informações sobre as dificuldades/melhorias dos seus educandos; verificação 

da caderneta do aluno para tomar conhecimento das mensagens que lhe eram 

dirigidas pelos diferentes professores. As questões relativas ao comportamento e 

cumprimento de tarefas, foram tratadas na sua maioria nas aulas de Formação Cívica 

pela diretora de turma. 

Feito o balanço, o conselho de turma considerou que as estratégias implementadas 

surtiram efeito quer no aproveitamento quer no comportamento da turma. Apesar das 
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dificuldades reveladas muitos alunos conseguiram recuperar e todos ficaram aprovados. 

Os alunos participaram com empenho e de forma bastante satisfatória nas atividades 

propostas nas várias disciplinas, assim como, nas atividades no âmbito do Projeto de 

Educação para Saúde. Participaram também na recolha de donativos na iniciativa da 

Fundação “MAKE A WISH”. Na festa de final de ano realizaram quadras para os 

manjericos. 

6ºE O aproveitamento foi considerado bom e três alunos integraram o Quadro de Mérito. As 

estratégias implementadas (planta de sala de aula comum, estabelecendo parcerias 

para outras aulas/salas; comunicação de ocorrências à diretora de turma registadas no 

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 lamentando-se apenas duas 

retenções, resultantes de incumprimentos por parte dos alunos e dos encarregado de 

educação, apesar de a escola ter facultado aos alunos os apoios possíveis e ter 

recorrido à sinalização à CPCJ. 

As atividades previstas, quer do Plano Anual de Atividades quer no Plano de Trabalho da 

Turma, foram realizadas de acordo com a sua calendarização e o balanço geral é 

positivo, destacando-se 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: exposição sobre Amadeu de Sousa Cardoso; visita à quinta biológica; ateliê 

“pequenos grandes escritores”; "E se fosse eu? Fazer a mochila e partir.". Observou-se a 

interdisciplinaridade nas atividades de Natal (Português; Educação Musical; Inglês; 

Educação Visual) e nas propostas do Projeto de Educação para a Saúde (todas as 

disciplinas). 

6ºF Ao longo do ano letivo o comportamento global da turma foi considerado pouco 

satisfatório e o aproveitamento global, satisfatório.  

Apesar dos resultados obtidos e criteriosamente analisados conclui-se que as estratégias 

implementadas foram adequadas, de modo a colmatar os problemas comportamentais 
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evidenciados. Foram desenvolvidas atividades muito centradas no grupo-turma, tendo 

em conta as características de um Percurso Curricular Alternativo. Os alunos 

beneficiaram de apoio individualizado por técnicos, docentes de educação especial e 

psicóloga. Foram aplicadas várias estratégias: fomentar as intervenções orais reguladas 

por regras e por respeito mútuo; reiterar a necessidade de cumprimento das regras; 

controlar a pontualidade e assiduidade; corrigir a entrada ordenada dentro da sala de 

aula; trabalhar a intervenção oral ordenada e o respeito pelos pares e professores; 

destacar a exigência da presença da caderneta do aluno, como veículo privilegiado 

de comunicação entre a escola - casa e vice-versa; promover momentos de reflexão 

sobre a vida da turma.  

De salientar que a articulação entre professores, formal e informal, foi privilegiada. A 

partilha entre os elementos do conselho de turma foi, sem dúvida, construtiva e eficiente. 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades: visita de estudo à “Artesanal pesca”, 

desenvolvida no âmbito da disciplina de Ciências Naturais e Formação Cívica, avaliada 

com muito bom; sessão “A proteção Civil – uma tarefa de todos”, promovida por parte 

dos técnicos da Proteção Civil, desenvolvida em Formação Cívica, com uma avaliação 

de muito bom; comemoração do “Dia Mundial da Paz e da Não-violência escolar”, no 

âmbito da disciplina de Português e Formação Cívica, com uma avaliação de muito 

bom; palestra “Malefícios do Tabaco”, em Formação Cívica, com uma avaliação de 

muito bom; palestra “Os sismos” – Proteção Civil, promovida por parte dos técnicos da 

Proteção Civil, em Formação Cívica, com uma avaliação de muito bom; palestra 

“Primeiros socorros” – Proteção Civil, promovida por parte dos técnicos da Proteção Civil 

no âmbito da disciplina de Português e Formação Cívica, com uma avaliação de muito 

bom; sinalização do Dia Mundial da Luta contra a Sida, em Formação Cívica, com uma 

avaliação de bom; sessão de esclarecimentos sobre “As alterações pubertárias”, 

promovida pelas técnicas do Centro de Saúde, em Formação Cívica, com uma 

avaliação de bom; palestra “Sensibilização do uso da internet”, fundação PT, em 

Formação Cívica, com uma avaliação de bom; participação no “Dia Azul nas escolas – 

MAKE A WISH”, no âmbito da disciplina de Português e Formação Cívica, com uma 

avaliação de muito bom; Leituras Especiais “Todos juntos, podemos ler” – RNE/PNL no 

âmbito da disciplina de Português, com uma avaliação de muito bom; participação no 

Projeto Eco Escolas -“Recolha de pilhas” com uma avaliação de muito bom; 

participação no Projeto Saúde - “Recolha de escovas de dentes”, no âmbito da oferta 

complementar de Formação Cívica, com uma avaliação de muito bom; “Se fosse eu…a 

fazer as malas e partir”, em Formação Cívica, com uma avaliação de muito bom; 

celebração do “Dia Mundial da Criança”, em Formação Cívica, com uma avaliação de 

bom; palestra em sala de aula com a participação do pai de um aluno: “Basta 

quereres…e terás sucesso”, em Formação Cívica, com uma avaliação de muito bom. 

6ºG Turma constituída por quinze alunos, doze a repetir o mesmo ano de escolaridade, dos 

quais quatro integravam a Educação Especial. 

O aproveitamento da turma foi considerado satisfatório, tendo sido aprovados todos os 

alunos. Da análise feita em conselho de turma, logo na primeira reunião, foram 

delineadas estratégias com o intuito de ajudar os vários alunos a ultrapassar as suas 

dificuldades. A turma usufruiu de apoio de psicólogo nas disciplinas de História e 
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4.3 3º CICLO 

4.2.1. Escola Básica do Castelo 

 

Geografia de Portugal e Matemática. Teve ainda o apoio por parte das técnicas do 

Projeto EPIS, no âmbito da oferta complementar de Formação Cívica, que os ajudou a 

melhorar o relacionamento interpares e também com os professores das diversas áreas 

disciplinares, contribuindo para uma melhoria do seu comportamento, muito embora, 

como avaliação final, tenha sido ainda avaliado como pouco satisfatório. 

Todas as atividades programadas no plano de trabalho da turma foram realizadas e 

avaliadas, tendo merecido a menção de bom. Globalmente, o envolvimento, 

participação e comportamento dos alunos foi considerado satisfatório. A título de 

exemplo, destacam-se as seguintes: Comemoração do Dia Azul; Palestra sobre os Sismos; 

Comemoração do Dia da Proteção Civil; elaboração de cartazes comemorativos do 

Halloween; palestra “Sensibilização do uso da internet”, pela Fundação PT. A turma 

realizou uma visita de estudo à Artesanal pesca, desenvolvida no âmbito da disciplina 

de Ciências Naturais, tendo a mesma sido avaliada de muito bom. 

As atividades previstas no Plano Anual de Atividades foram realizadas de acordo com a 

sua calendarização, com exceção de uma, por falta de comparência dos alunos (Jogos 

Matemáticos). O balanço geral foi positivo, tendo em conta as características do grupo 

turma. 

7ºA Foram desenvolvidas, na medida do possível, diversas estratégias no sentido de superar 

as principais dificuldades diagnosticadas na turma, tanto ao nível do comportamento 

como do aproveitamento. 

Ao longo do ano letivo, houve necessidade de implementar, por diversas vezes, as 

medidas de controlo e moderação de atitudes e comportamentos previstas no 

Regulamento Interno, tais como a condução dos alunos mais desestabilizadores da 

turma para o GAD, acompanhada da respetiva participação disciplinar. Além disso, 

para os alunos em que esta medida se tornou recorrente, foram aplicadas ainda 

medidas disciplinares corretivas sancionatórias. A alteração da planta de sala de aula, 

uma maior exigência no cumprimento das regras estabelecidas, inúmeras advertências 

aos alunos, informação célere aos encarregados de educação acerca do 

incumprimento dos seus educandos e a responsabilização e sensibilização dos alunos 

para o facto de um comportamento inadequado ter consequências diretas ao nível do 

rendimento escolar, foram também estratégias adotadas com o intuito de colmatar os 

problemas de comportamento existentes na turma. 

Outro dos maiores problemas evidenciados esteve relacionado com o elevado 

insucesso registado relativamente ao aproveitamento (consequência direta de um 

comportamento impróprio e desajustado em sala de aula, como anteriormente 

mencionado). Com o intuito de melhorar os resultados escolares dos alunos, para além 
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da elaboração/reformulação dos Planos de Acompanhamento Pedagógico, foram 

implementadas estratégias tais como a frequência do apoio móvel, nas disciplinas que 

ofereceram esta possibilidade, a continuação do trabalho desenvolvido em 

coadjuvação nas disciplinas de Matemática e Português, um apoio mais individualizado 

em sala de aula que pudesse corresponder aos vários ritmos de desenvolvimento de 

competências, o reforço dos trabalhos de casa, a organização das unidades de 

trabalho por fases, centrando as atividades em metas específicas por aula, uma maior 

valorização da participação dos alunos, a aplicação frequente de fichas formativas, 

antes dos testes, orientadoras para o estudo autónomo e solicitação de um maior 

envolvimento e atenção por parte dos encarregados de educação. 

Por conseguinte, verificou-se uma evolução positiva da turma no que confere ao 

comportamento, entrada e saída da sala de aula, cumprimento de regras e 

assiduidade, o que se refletiu ainda numa ligeira melhoria relativamente ao 

aproveitamento, no final do ano letivo. 

De entre as diversas atividades desenvolvidas ao longo do ano, salientam-se as 

seguintes: palestra “O espaço vem à escola”, no Raio de Luz; Teatro Debate – “Macacos 

e Pombos”, pela Companhia de Teatro Usina; exposição no âmbito da Comemoração 

dos 70 anos da criação da ONU e do ideal da construção europeia; comemoração do 

Dia da Animação, com um workshop sobre pintura de aguarela; por último, as sessões 

de sensibilização sobre sexualidade e prevenção da infeção pelo VIH no âmbito do 

Projeto de “Educação pelos Pares”. Todas as atividades realizadas tiveram a avaliação 

de bom. 

7ºB O aproveitamento global da turma foi considerado bom. Um aluno ficou retido. O 

comportamento foi satisfatório. 

Algumas estratégias foram preponderantes para o sucesso da maioria dos alunos, a 

saber: mensagens nas cadernetas dos alunos a informar os encarregados de educação 

sobre as condutas incorretas e sua comunicação à diretora de turma; contactos 

regulares da diretora de turma com encarregados de educação; alteração da planta 

da sala de aula, alternando rapazes com raparigas e a colocação de um aluno com um 

comportamento mais problemático junto da carteira do professor. 

A grelha de atitudes colocada no livro de ponto para dar conhecimento à diretora de 

turma das atitudes incorretas poderia ter sido preenchida com mais frequência pelos 

professores pois dá uma informação em “tempo real”, que permite tomar medidas de 

imediato, sendo por isso muito útil. 

Os alunos participaram no Teatro Debate - "Macacos e Pombos", pela companhia de 

teatro Usina, organizada pelo PES, que envolveu todos os alunos da turma e que foi 

avaliada de Muito bom. Os alunos foram ao teatro assistir à peça “Leandro, o Rei da 

Helíria” e realizaram uma visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimento, organizadas 

pela disciplina de Português com a avaliação de bom. 
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7ºC O aproveitamento e comportamento da turma foram considerados bons. 

As estratégias aplicadas, exercícios semanais de aplicação de conhecimentos, 

monitorização semanal de comportamentos e atitudes, por parte da diretora de turma e 

acompanhamento eficaz dos alunos por parte dos encarregados de educação, que 

mantiveram amiudado contacto com a diretora de turma, sobretudo por correio 

eletrónico — revelaram-se eficazes. Regista-se que quatro alunas terminaram o ano em 

Quadro de Mérito. 

A turma realizou uma visita de estudo ao Espaço Interpretativo da Lagoa Pequena 

Sesimbra. Classificou-se em segundo lugar no concurso de recolha de pilhas usadas. As 

atividades foram avaliadas com muito bom. 

7ºD O comportamento e aproveitamento global da turma foram considerados satisfatórios. 

Dos oito alunos terem beneficiado de Plano de Acompanhamento Pedagógico, apenas 

um aluno não transitou. Um aluno integrou o Quadro de Mérito. 

As estratégias implementadas no comportamento e aproveitamento global da turma 

passaram por um maior envolvimento dos encarregados de educação na verificação 

da realização dos trabalhos de casa; numa maior preocupação em contactar 

periodicamente com a diretora de turma para obter informações sobre as dificuldades / 

melhorias dos seus educandos; na verificação da caderneta do aluno para tomar 

conhecimento das mensagens que lhes eram dirigidas pelos diferentes professores, e no 

controla da assiduidade e da pontualidade. Foi colocada no livro de ponto, uma folha 

de registo diário de ocorrências, para que os contatos semanais do diretor de turma 

com os encarregados de educação fossem produtivos e mais fundamentados. As 

questões relativas ao comportamento e cumprimento de tarefas, foram tratadas nas 

aulas de Formação Cívica pela diretora de turma. 

Feito o balanço final, as estratégias implementadas surtiram efeito quer no 

aproveitamento quer no comportamento da turma. 

As atividades realizadas pela turma foram bastante satisfatórias, tendo os alunos 

participado com empenho em todas as atividades propostas. As atividades foram as 

seguintes: no âmbito do Projeto de Educação para Saúde os alunos produziram 

ilustrações/desenhos a partir de músicas e canções alusivas ao tema S. Valentim, em 

articulação com as disciplinas de Educação Visual, Formação Cívica e Inglês; na oferta 

complementar de Formação Cívica, a turma participou na iniciativa “E se fosse eu?”, 

que desafiou os alunos a colocarem-se na pele de um refugiado. Esta iniciativa foi muito 

importante na educação para a cidadania, promovendo uma reflexão e debate sobre 

proteção humanitária, acolhimento e integração de refugiados. Participaram também 

na iniciativa da Fundação “MAKE A WISH”, com a elaboração de um cartaz com os 

desejos dos alunos, articulando as disciplinas de Educação Visual, Inglês e Formação 

Cívica.  

Os alunos manifestaram muito interesse em todas as atividades desenvolvidas, tendo 
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participando ativamente e de forma descontraída. A avaliação destas atividades teve a 

classificação de bom, tendo em conta o empenho e a participação dos alunos. 

7ºE O aproveitamento foi considerado satisfatório e todos os alunos transitaram. A maioria 

dos alunos da turma continuou a revelar falta de hábitos e métodos de trabalho, 

dificuldades na expressão escrita e não cumpriram os trabalhos de casa. Apenas cinco 

alunos não obtiveram níveis negativos e sete alunos terminaram o ano com três ou 

quatro níveis inferiores a três. Assim, feito o balanço das estratégias implementadas, o 

conselho de turma concluiu que, apesar de todos os esforços envidados pelos 

professores do conselho de turma e respetiva diretora de turma, alguns dos alunos não 

revelaram grande evolução relativamente à sua atitude perante a escola. 

O comportamento foi satisfatório. As entradas e saídas das aulas, o saber estar em sala 

de aula e a organização continuaram a merecer uma especial atenção e um estreito 

controlo para a melhoria dos resultados. 

No sentido de obter melhorias da turma ao nível do comportamento e 

consequentemente do aproveitamento, o conselho de turma definiu um conjunto de 

estratégias a implementar, a saber: comunicação imediata, preferencialmente através 

da caderneta do aluno, aos encarregados de educação de situações de indisciplina ou 

perturbação do normal funcionamento das aulas por parte dos seus educandos; 

abordagem, com mais ênfase, das questões comportamentais nas aulas de Formação 

Cívica; preenchimento de uma folha de registo diário de ocorrências colocada no livro 

de ponto para que os contatos semanais do diretor de turma com os encarregados de 

educação fossem mais produtivos e mais fundamentados; controlo rigoroso do 

cumprimento das regras de conduta em sala de aula e alteração sempre que 

necessário, dos lugares que os alunos ocupavam na sala de aula, de forma a minimizar o 

ruído e a agitação. Como estratégias de remediação/medidas de recuperação os 

professores insistiram ainda, na repetição dos vários exercícios, trabalhos e leituras 

realizados em aula e realização de outros análogos nos trabalhos de casa propostos. A 

esta estratégia associou-se a valorização da participação oral e da realização das 

tarefas solicitadas em aula; a realização de trabalhos de casa para reforço das 

aprendizagens; o apoio individualizado em sala de aula, sempre que possível. 

A turma Ilustrou da obra “Leandro o rei da Helíria”, atividade interdisciplinar desenvolvida 

nas disciplinas de Português e Educação Visual e participou na atividade Dia Azul nas 

Escolas “MAKE A WISH”, desenvolvendo as atividades propostas em articulação entre a 

disciplina de Francês e Formação Cívica. 

 

8ºA A turma revelou-se desde o início um grupo de alunos de fácil relacionamento e coeso. 

Em sala de aula registaram um comportamento adequado, não revelando atitudes 

perturbadoras. No entanto, um grande grupo de alunos apresentou dificuldades de 

aprendizagem, que se refletiram nos fracos resultados obtidos nos momentos de 
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avaliação, tendo muito s transitado com níveis inferiores a três a Português e 

Matemática. Foram ainda sinalizados para avaliação pela equipa de educação 

especial, dois alunos.  

Em Matemática, a maioria das estratégias de remediação propostas para este período 

não resultaram, uma vez que a taxa de insucesso diminuiu muito pouco. Existe 

aproximadamente cinquenta e sete por cento de alunos que obtiveram nível inferior a 

três. Estes alunos demonstraram ao longo deste ano letivo: falta de pré-requisitos, 

associada à falta concentração, mas principalmente à falta de hábitos e métodos de 

trabalho e de estudo, à falta de empenho nas tarefas propostas associados à fraca 

autonomia.  

Na disciplina de Português o insucesso deve-se em parte ao facto de os alunos terem 

revelado algumas dificuldades na apreensão e aplicação de novos conteúdos. Ao nível 

das atitudes, alguns alunos nem sempre se empenharam nas tarefas propostas, 

nomeadamente, naquelas que deveriam ser realizadas em casa e revelaram, em 

situações específicas, falta de estudo. Implementaram-se estratégias como o incentivo e 

valorização da participação oral; realização de trabalhos de casa para reforço das 

aprendizagens; apoio individualizado em sala de aula, sempre que possível; momentos 

regulares de auto e heteroavaliação das aprendizagens e comportamentos. Apesar das 

estratégias implementadas, alguns alunos não atingiram os objetivos pretendidos uma 

vez que nem sempre cumpriram as tarefas solicitadas em aula e em casa e nem sempre 

participaram, de forma efetiva e empenhada, nas atividades da aula.  

Os alunos que integraram tardiamente a turma apresentaram uma assiduidade muito 

irregular e absentismo elevado. Num caso o aluno foi transferido e no outro houve 

aplicação de Medidas de Recuperação e Integração. Neste, embora as medidas 

tenham sido cumpridas, continuou a haver incumprimento reiterado do dever de 

assiduidade, pelo que o aluno foi excluído por faltas. No final do ano letivo o aluno foi 

sinalizado para a CPCJ. 

Os alunos participaram numa visita de estudo ao Museu do Traje, Museu do Teatro e 

Palácio Nacional da Ajuda que foi avaliada com satisfaz. A turma teve um 

comportamento mais adequado nos locais visitados e mostrou maior interesse na 

atividade em comparação com as restantes turmas que também efetuaram a visita. 

Os alunos participaram, ao longo doa ano, de forma muito positiva na campanha 

solidária do Banco Alimentar contra a Fome; na palestra "O Zoo vem à Escola"; na sessão 

de esclarecimento sobre consumo de álcool; no concurso Literacia Digital 3D; na sessão 

de esclarecimento sobre sexualidade. Os alunos também estiveram envolvidos, com 

bons resultados, nas atividades de Educação Física, nomeadamente corta-mato escolar 

e torneios interturmas. 

8ºB O aproveitamento global foi considerado pouco satisfatório, uma vez que apenas onze 

alunos não apresentaram nenhum nível inferior a três no final do ano letivo e cinco 

alunos não transitaram. O comportamento também foi pouco satisfatório. Os alunos, 

conversadores, distraídos e muito irrequietos, com uma participação muito desordenada 

apresentaram na generalidade comportamentos desajustados ao bom funcionamento 
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das aulas. 

As estratégias implementadas no sentido de melhorar o comportamento e o 

aproveitamento global da turma foram as seguintes: reformulação da planta da sala de 

aula; maior controlo da entrada e saída da sala de aula para que os alunos entrassem 

de forma calma e ordeira; assegurar que os alunos comparecessem com pontualidade 

às aulas e outras atividades; controlar de forma mais rigorosa o cumprimento das regras 

de conduta em sala de aula; intensificar o envio de recados na caderneta escolar a 

alertar os encarregados de educação para comportamentos indevidos, faltas de 

material e faltas na realização de trabalhos de casa; participar as ocorrências por 

indisciplina ao diretor de turma em caso de ordem de saída da sala ou outras situações; 

dar continuidade ao preenchimento da folha de registo diário de ocorrências colocada 

no livro de ponto para que a diretora de turma estivesse constantemente atualizada; 

reforçar os contactos regulares da diretora de turma com os encarregados de 

educação; exigir uma participação ordeira por parte dos alunos para permitir que todos 

pudessem ouvir; incentivar ao estudo e ao trabalho a realizar em casa e na aula; na 

disciplina de FC, trabalhar essencialmente o Regulamento Interno com a turma, através 

da sua leitura e análise.  

As atividades realizadas pela turma foram satisfatórias. Os alunos demonstraram 

empenho e participaram com satisfação. No âmbito do Projeto de Educação para 

Saúde os alunos participaram na palestra sobre saúde oral. Deslocaram-se ao Centro de 

Estudos Culturais e de Ação Social Raio de Luz para a atividade “O ZOO”, ligada à 

disciplina de Ciências Naturais.  

8ºC A turma com vinte elementos incluía três alunos com necessidades educativas especiais 

para os quais se implementaram, com sucesso, as estratégias definidas nos PEI respetivos. 

Estas medidas foram garantidas durante todo o ano letivo nas várias disciplinas em 

coordenação com a equipa de Educação Especial e de Psicologia, envolvendo 

adaptações a nível curricular e a nível de avaliação. O aproveitamento final destes 

alunos foi positivo.  

A turma revelou ao longo do ano um bom comportamento em sala de aula para a qual 

a planta da sala foi flexível, de modo a melhor gerir o trabalho em cada disciplina. Foi 

recomendada a utilização regular da caderneta para comunicação com os EE ou o 

registo da folha de ocorrências diárias, incluída no livro de ponto. Verificaram-se poucas 

ocorrências de natureza disciplinar, a maioria de carácter pontual, destacando-se no 

conjunto da turma apenas um aluno, relativamente ao qual se agilizou desde o início o 

processo de informação/atuação junto do encarregado de educação. No 3º período, 

para este aluno, foi decidida a aplicação da Medida de Integração e Recuperação 

que cumpriu com aproveitamento positivo. Esta medida corretiva foi implementada 

devido ao excesso de faltas a duas disciplinas, na sequência de perturbações da sala 

de aula.  

No primeiro período, foram elaborados os Planos de Acompanhamento Pedagógico 

para dois alunos em risco de retenção por dificuldades de ordem cognitiva e/ou fraco 

aproveitamento e delineadas as respetivas estratégias de recuperação. Um destes 
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alunos foi proposto para uma avaliação do serviço de psicologia, por apresentar muitas 

dificuldades na compreensão/aquisição e aplicação de conhecimentos, nas diferentes 

disciplinas. Nas duas situações solicitou-se desde início um maior 

envolvimento/acompanhamento dos respetivos encarregados de educação nas tarefas 

escolares, face às dificuldades evidenciadas e/ou atitudes em sala de aula. A avaliação 

psicológica, referida, decorreu no mês de junho, aguardando-se nesta altura o relatório 

elaborado pela equipa de psicologia/Educação Especial. Foi igualmente solicitada a 

intervenção da equipa de psicologia para acompanhar duas alunas com 

manifestações de instabilidade emocional acentuada, medida que se concretizou de 

forma benéfica para ambas. 

Apesar das situações expostas, o trabalho desenvolvido com a turma ao longo do ano, 

sempre foi considerado bom, embora sem destaque para níveis de aproveitamento 

muito elevados. Apenas no terceiro período é referenciado um aluno para o Quadro de 

Mérito. Face ao perfil da turma, houve a preocupação, nas várias disciplinas, de 

promover o trabalho em grupo como forma de cultivar as relações interpessoais o qual 

se revelou satisfatório. Não se registaram retenções no final do ano letivo. 

A turma participou de forma muito interessada nas várias atividades desenvolvidas, 

incluindo nos momentos de interdisciplinaridade. Neste âmbito, é de referir a exploração 

do conto chinês de Marguerite Yourcenar “A fuga de Wang-Fô” / “Comment Wang-Fô 

fut sauvé” nas disciplinas de Português, Francês e Educação Visual. Após a exploração 

integral do conto em Língua Portuguesa, procedeu-se à análise de um excerto em 

língua francesa e finalmente a uma atividade individual de ilustração em Educação 

Visual com resultados globais muito satisfatórios. Também o projeto de Educação Sexual 

na vertente de “Sentimentos, afetos, e emoções” ficou repartido entre as disciplinas de 

Francês e Educação Visual e Formação Cívica. Promoveram-se dinâmicas de grupo que 

envolveram a audição de canções e análise/discussão sobre as letras/texto de amor em 

Francês (o vocabulário dos afetos/romântico; o visionamento de vídeo-

clips/publicidades/filme ou curtas-metragens; o debate/partilha de ideias; a pesquisa e 

divulgação de informação e finalmente a elaboração de cartazes/ilustrações. O 

envolvimento da turma nas diversas atividades foi considerado bom. Uma aluna da 

turma participou com representatividade numa peça de teatro, pelo Clube de Teatro 

da EB Castelo/Congresso GISC. O seu desempenho foi avaliado como bom. 

8ºD O aproveitamento global da turma, no primeiro período, foi considerado bom. De uma 

maneira geral, o grupo turma revelou interesse pela escola e motivação pela aquisição 

de conhecimentos. Não obstante, foram elaborados Planos de acompanhamento 

pedagógico para três alunos. Na segunda metade do segundo período, a turma 

apresentou uma menor recetividade para a realização das atividades e tarefas 

propostas, condicionando os resultados. Assim sendo, procedeu-se à reformulação dos 

Planos de Acompanhamento Pedagógico propostos e à elaboração de dois novos 

planos. No terceiro período verificou-se uma evolução positiva. Treze alunos não 

apresentaram níveis inferiores a três, cinco apresentaram só um nível inferior a três, duas 

alunas integraram o quadro de Mérito e apenas um aluno não transitou. Porem, na 

disciplina de Matemática, foi registado insucesso acima dos trinta por cento 
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(aproximadamente trinta e três por cento), embora se tenha verificado uma 

considerável melhoria.  

O comportamento da turma foi considerado satisfatório. Um grupo de alunos da turma 

revelou dificuldades nas relações interpessoais, característica que favoreceu a 

ocorrência de episódios de conflito e constrangimentos na convivência social. Como 

estratégias o conselho de turma propôs o registo das atitudes e comportamentos 

inadequados na folha de registo de ocorrências que se encontrava no livro de ponto 

para que a diretora de turma informasse regularmente os encarregados de educação; o 

envio de mensagens na caderneta; a elaboração de uma planta de sala de aula que 

promovesse tutorias e afastasse polos de conversa; a alteração de lugares sempre que 

os docentes achassem pertinente; a implementação, pela diretora de turma, de 

momentos regulares de reflexão com o intuito de regular e mediar a dinâmica de grupo 

instituída entre os alunos da turma. Apesar disto a dinâmica de grupo revelou-se tensa e 

difícil de serenar.  

Alguns alunos participaram na recolha de alimentos para o Banco Alimentar Contra a 

Fome. A atividade foi dinamizada pela professora de Educação Visual, que enalteceu a 

grande adesão e o contributo prestado pelos mesmos. Estes fatores determinaram a 

avaliação de muito bom. Foi realizada uma sessão sobre Coaching motivacional que 

decorreu na aula de Formação Cívica – atividade sugerida em reunião com 

encarregados de educação e dinamizada pelo Sr. Carlos Silva (Master Coach Trainee), 

teve o propósito de trabalhar as relações interpessoais e a motivação escolar. Os alunos 

envolveram-se ativamente nas atividades propostas, pelo que foi atribuída a avaliação 

bom. No âmbito da iniciativa - E se fosse eu? Fazer a mochila e partir - foram exibidos 

vídeos disponibilizados pela Plataforma de Apoio aos Refugiados na aula de História e 

sensibilizados os alunos para esta problemática. 

Em Formação Cívica, os alunos foram desafiados a produzir um poster contendo uma 

fotografia da sua mochila com os pertences que levariam num contexto eventual de 

guerra e uma pequena reflexão sobre o que se colocou na mochila / o que se deixou 

para trás. Foi considerada boa a participação e a qualidade dos trabalhos realizados. 

Na comemoração do “Dia Azul nas Escolas” / “MAKE A WISH”, foi dada a conhecer a 

missão desta fundação e o objetivo deste projeto em Formação Cívica. Para além de 

outras atividades sugeridas, foi treinado o FLASHMOB dinamizado pela fundação, nas 

aulas de Formação Cívica e de Matemática. Os alunos participaram e empenharam-se 

nos ensaios, porém, no dia vinte e nove de abril, não se envolveram na atividade. No 

cômputo geral, a avaliação foi satisfatória (boa participação aquando a preparação; 

envolvimento pouco satisfatório na apresentação). As alunas da turma manifestaram a 

intenção de colaborar na organização da Festa Solidária do Agrupamento, junto da 

direção, de forma autónoma e voluntária. Revelaram empenho e disponibilidade nos 

organizativos da festa. Considera-se bom o envolvimento demonstrado e a participação 

ativa. 

8ºE O aproveitamento da turma foi considerado bom, dado que os vinte e oito alunos 

transitaram e dezasseis não apresentaram nenhum nível inferior a três. Contudo, como 
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turma heterogénea que era, alguns alunos demonstraram dificuldades de 

atenção/concentração e falta de hábitos de estudo e de trabalho, não cumpriram 

regularmente as tarefas solicitadas, demonstrativo do desinteresse académico. Como 

estratégias implementadas pelos professores salientam-se a insistência na repetição de 

exercícios, trabalhos e leituras realizados em aula e a realização de outros análogos 

como trabalho de casa; a valorização da participação oral; o apoio individualizado em 

sala de aula. Por outro lado, o envio atempado de informações intercalares de 

avaliação para todos os encarregados de educação funcionou ao longo do ano letivo, 

como um incentivo no compromisso académico para os alunos, que se sentiram mais 

pressionados. O conselho de turma foi sempre implementando momentos regulares de 

reflexão com o intuito de regular situações comprometedoras do sucesso. 

O comportamento da turma foi considerado satisfatório porque alguns alunos 

manifestaram dificuldades em gerir as regras de conversação em sala de aula, o que 

comprometeu o acompanhamento de algumas tarefas. As estratégias adotadas 

sustentaram-se no cumprimento do Regulamento Interno e do Plano de Ação para a 

Indisciplina, na implementação regular do registo de ocorrências, na informação via 

caderneta e correio eletrónico, no ajustamento da planta de sala de aula no sentido de 

se promoverem tutorias e de se afastarem polos de conversa. A par do referido a 

diretora de turma implementou momentos de reflexão e manteve contacto com os 

encarregados de educação, respondendo às dúvidas suscitadas, frequentemente 

relacionadas com o crescimento emocional dos seus educandos, com o intuito de 

regular situações comprometedoras do sucesso. 

A turma, no âmbito da disciplina de Português, participou num ateliê de Escrita Criativa, 

na Biblioteca Municipal de Sesimbra, que foi muito motivante para os alunos e que 

originou uma avaliação muito boa. 

A turma com as restantes turmas do oitavo ano fizeram uma visita de estudo aos Museus 

do Traje e do Teatro e ao Palácio Nacional da Ajuda no âmbito das disciplinas de 

Português e História, cuja avaliação é satisfatória dado o pouco hábito de frequência 

destes locais, que conduziu à necessidade de repreensão de alguns alunos. 

8ºF O aproveitamento global da turma foi considerado satisfatório. Dez alunos realizaram 

todos os módulos e sete ficaram com módulos em atraso. Para os alunos que revelaram 

maiores dificuldades de aprendizagem foram desenvolvidas estratégias diferenciadas e 

adaptadas a esses alunos, nomeadamente o reforço positivo e um apoio mais 

individualizado em sala de aula. As estratégias implementadas foram consideradas 

eficazes.  

O comportamento global da turma foi considerado pouco satisfatório, ao longo de todo 

o ano letivo, se bem que no final do ano tivesse melhorado ligeiramente. Com o objetivo 

de alterar o comportamento dos alunos, os docentes utilizaram também algumas 

estratégias comuns de atuação. Recorreram frequentemente às chamadas de atenção, 

a conversas individuais e coletivas, a avisos aos encarregados de educação na 

caderneta do aluno e à ordem de saída da sala de aula com a respetiva participação 

disciplinar. Procurou-se também separar os alunos mais conversadores e mais 
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4.2.2. Escola: Secundária de Sampaio 

indisciplinados e preencher a folha de registo de ocorrências, referente a 

comportamentos inadequados. A diretora de turma também recorreu a reuniões e 

telefonemas frequentes, aos encarregados de educação dos alunos mais 

indisciplinados. Ao longo do ano letivo, foram aplicadas medidas disciplinares de 

suspensão da frequência das atividades letivas a cinco alunos, por atitudes 

problemáticas e de indisciplina dentro e fora da sala de aula. Também foram sinalizados 

na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) dois alunos, para além de mais 

cinco que já se encontravam sinalizados desde o início do ano. Três alunos foram 

transferidos para a turma Programa Integrado Educação e Formação (PIEF).  

Considerou-se que todas as estratégias, definidas e aplicadas pelos professores, diretora 

de turma, psicólogos e técnicos que acompanhavam a turma, foram eficazes e surtiram 

efeito. 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades que não constam no PAA: sessão sobre 

Educação Sexual “A caixa de Perguntas” dinamizada por uma técnica do Centro de 

Saúde de Sesimbra. Os alunos participaram ativamente na atividade, sendo o resultado 

bastante satisfatório; introdução ao Arduíno, atividade dinamizada por um encarregado 

de Educação em interdisciplinaridade com os professores de Multimédia e Informática. 

Os alunos empenharam-se, sendo os resultados bastante positivos; elaboração de 

quatro painéis decorativos, de grandes dimensões, intitulados “Pássaros a Voar”, no 

âmbito da área vocacional de Artesanato, em interdisciplinaridade com os alunos do 

clube de pintura em azulejos e que se destinam a decorar uma parede da escola. Os 

alunos empenharam-se bastante e participaram ativamente na atividade, sendo o 

resultado bastante satisfatório; elaboração de suportes para vasos em macramé, no 

âmbito da área vocacional de Artesanato. Os resultados foram muito satisfatórios. Os 

alunos empenharam-se. A turma participou também na sessão sobre “Acne” que 

decorreu na biblioteca da Escola Básica do Castelo. Os alunos participaram de uma 

forma ordeira e ativa. 

Tratando-se de uma turma de percurso vocacional, com graves problemas disciplinares, 

o Workshop de Artes Marciais “Taekwondo”, em interdisciplinaridade com as disciplinas 

de Multimédia e Educação Física, não se realizou devido às características da turma e 

uma vez que poderia contribuir para aumentar a violência nos alunos. 

9ºA O aproveitamento da turma no primeiro e segundo períodos foi considerado não 

satisfatório. No final do terceiro período, pouco satisfatório. No decorrer do ano letivo 

foram aplicados dezasseis Planos de Acompanhamento Pedagógico. Quatro destes 

alunos não foram admitidos a prova final e apenas cinco foram admitidos sem níveis 

inferiores a três. 

O comportamento da turma também foi considerado pouco satisfatório. Numa análise 

mais detalhada dos valores que conduziram a este resultado verifica-se que o ponto três 

– saber estar em sala de aula, com ponderação de sessenta por cento, tem média de 

dois.  
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Ao longo do ano foram propostas e aplicadas várias estratégias de forma a melhorar o 

aproveitamento e o comportamento da turma: solicitar maior envolvimento dos 

encarregados de educação, a saber: maior controlo da assiduidade e da pontualidade 

dos alunos; estabelecimento de um horário de estudo; verificação da realização dos 

trabalhos de casa e/ou outras tarefas indicadas nas diferentes disciplinas; maior 

preocupação na obtenção junto da diretora de turma de informação sobre os 

progressos e/ou dificuldades dos respetivos educandos; contacto regular com a diretora 

de turma; verificação regular da caderneta do aluno para tomar conhecimento das 

mensagens que lhes eram dirigidas; verificação do aproveitamento do aluno e 

colocação de rubrica nas fichas e nos trabalhos; verificação do cumprimento dos 

planos de acompanhamento. O conselho de turma exigiu dos alunos mais atenção nas 

aulas; mais cuidado na entrada e saída da sala de aula; mais cuidado na sua relação 

com colegas e professores; maior verificação do material necessário para as aulas; 

maior participação nas atividades das aulas; maior controlo dos trabalhos de casa; 

verificação diária das matérias dadas na aula; maior cumprimento de todas as tarefas 

indicadas nas diferentes disciplinas; frequência das aulas de apoio pedagógico/apoio 

ao estudo que lhes foram propostas. Perante os resultados obtidos na avaliação 

intercalar a diretora de turma deu-os a conhecer à direção do agrupamento, que 

sugeriu a realização de uma reunião com todos os encarregados de educação por 

forma a informá-los e a solicitar a sua colaboração no processo de aprendizagem dos 

seus educandos com vista ao sucesso. Ao longo de todo o ano letivo o conselho de 

turma estabeleceu várias conversas/troca de informações sobre o aproveitamento e 

comportamento da turma.  

Foi aplicada uma grelha individual de ocorrências a ser preenchida pelo próprio aluno e 

colocada no seu caderno diário, permitindo a assinatura do encarregado de educação 

relativamente a cada registo.  

Apesar de todos os esforços envidados pelos professores do conselho de turma e 

respetiva diretora de turma, os alunos não revelaram grande evolução relativamente à 

sua atitude perante a escola. Revelaram-se muito imaturos perante as suas próprias 

idiossincrasias e respetivos processos de crescimento/desenvolvimento hormonal. 

Todas as atividades desenvolvidas pela turma constavam do PAA. 

9ºB O aproveitamento global da turma foi considerado bom. Os alunos empenharam-se na 

sua recuperação face ao segundo período: os nove alunos abrangidos por Planos de 

acompanhamento pedagógico no final do segundo período reuniram condições para 

serem admitidos às Provas Finais de Português e Matemática. Salienta-se que todas as 

disciplinas, à exceção de Matemática registaram um sucesso acima dos oitenta e cinco 

por cento.  

As estratégias desenvolvidas para controlar os comportamentos perturbadores que 

foram surgindo, passou muito pelo contacto frequente com os encarregados de 

educação; por algumas tarefas cívicas, aplicadas pela diretora de turma, atribuídas nas 

áreas críticas onde se revelam os desrespeitos; alteração da planta da sala de aula, de 

acordo com as particularidades de cada disciplina e sob a orientação do docente 
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respetivo; utilização da ficha de controlo de atitudes anexa ao livro de ponto; exigência 

e rigor no cumprimento das regras estabelecidas no Plano de Ação para a Indisciplina.  

As estratégias delineadas pelo conselho de turma foram assim consideradas adequadas 

face às situações diagnosticadas. 

No segundo período, no âmbito da parceria estabelecida com o Instituto de Apoio à 

Criança (IAC), foram dinamizadas três sessões de sensibilização na área da Educação 

Sexual - "A Descoberta do Ser". As sessões realizaram-se em aulas de Formação Cívica. 

As formadoras do IAC utilizaram dinâmicas de grupo para uma abordagem integrada 

da sexualidade: na primeira sessão realizou-se a atividade “A sexualidade lembra…” – 

de forma anónima, cada aluno apresenta uma sequência de ideias que associa ao 

conceito de sexualidade – e a partir do resultado promoveu-se o debate considerando 

as diferentes dimensões da sexualidade; na segunda sessão desenvolveu-se uma 

atividade em que através de apresentação de quatro gravuras de obras de arte por 

grupo, lhes foi solicitado que selecionassem duas que representassem a sexualidade. 

Esta atividade estimulou a discussão de ideias e experiências dos alunos sobre diferentes 

temas/conteúdos definidos na planificação. Na última sessão, a atividade desenvolvida 

foi o “Consultório íntimo”, em que os alunos, divididos em grupos, tinham de representar 

um profissional de saúde e dar resposta a questões colocadas por leitores de revistas que 

abordavam a temática da sexualidade. Esta atividade teve como objetivo prevenir 

comportamentos sexuais de risco e desmontar estereótipos relacionados com grupos de 

risco. Os alunos aderiram positivamente às atividades propostas. Demonstraram bastante 

interesse pelas temáticas, revelando-se muito participativos e interventivos. 

9ºC As estratégias implementadas ao longo do ano para a melhoria da pontualidade, 

assiduidade, comportamento e aproveitamento foram as seguintes: colocação de uma 

folha de registo de ocorrências no livro de ponto; contactos regulares com os 

encarregados de educação, através da caderneta, telefone ou correio eletrónico; 

entrega mensal de uma “Mensagem Elogiosa” aos alunos que não tenham tido 

quaisquer registos de ocorrência; entrega aos alunos de uma folha de registo das datas 

das avaliações formais e dos trabalhos de casa; colocação de uma folha de registo de 

ocorrências na caderneta escolar do aluno; questionários orais sobre os conteúdos 

lecionados; disponibilização de fichas-síntese e de trabalho sobre a matéria lecionada; 

uso do correio eletrónico da turma como ferramenta de trabalho; aulas de 

coadjuvação e de Apoio ao Estudo (Português e Matemática); aplicação de fichas 

formativas nos momentos que antecederam as fichas de avaliação; implementação 

regular de momentos de autoavaliação das aprendizagens e das atitudes; maior 

envolvimento da parte dos encarregados de educação; sessões do Programa de 

Promoção da Motivação Escolar e dos Hábitos de Estudo. 

Como estratégia para a melhoria dos resultados, nas aulas de Formação Cívica foram 

dinamizadas, pela psicóloga Dra. Cecília Almeida, sessões de um Programa de 

Promoção da Motivação Escolar e dos Métodos de Estudo. Os alunos envolveram-se 

bastante nesta atividade que foi considerada fundamental para a melhoria dos 

resultados escolares na turma. 
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As estratégias delineadas, desde o primeiro período, quer a nível individual, 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 (apenas uma aluna ficou retida por faltas), comportamento 

(satisfatório), tendo melhorado o parâmetro “Saber estar em sala de aula” considerado 

pouco satisfatório no primeiro período e aproveitamento que evoluiu de Fraco, no 

primeiro período, para pouco satisfatório no segundo período terminando como 

satisfatório no final do ano letivo. 

No entanto, estas melhorias ficaram aquém das expectativas dos docentes já que 

alguns alunos não se empenharam de forma significativa na sua recuperação, daí que 

os resultados alcançados não tenham sido os desejados e duas alunas da turma ficaram 

em situação de Não Aprovadas. 

No PAA apenas constava para esta turma, a realização de uma visita de estudo para 

assistir à representação da peça de teatro Auto da Barca do Inferno, sendo que apenas 

quatro alunos não participaram. Esta atividade obteve a avaliação de muito bom, uma 

vez que o comportamento e o envolvimento dos participantes foram adequados.  

Foi ainda realizada uma atividade interdisciplinar (Português e Educação Visual) que 

consistia na ilustração de cenas do texto dramático Auto da Barca do Inferno que foi 

planificada na turma. Esta atividade, tendo em conta o envolvimento dos alunos e a 

qualidade dos trabalhos produzidos foi avaliada como satisfatória.  

9ºD O comportamento global da turma foi considerado satisfatório. O aproveitamento foi 

considerado muito bom, apenas cinco alunos dos vinte e oito avaliados apresentam 

níveis inferiores a três. Todos os alunos foram admitidos às provas de final de ciclo. Uma 

aluna foi proposta para Quadro de Mérito.  

Dos quatro Planos de Acompanhamento Pedagógico elaborados, dois foram cumpridos 

integralmente e outros dois parcialmente e os respetivos alunos admitidos às provas finais 

de ciclo. Um aluno, de acordo com o seu perfil de funcionalidade beneficiou, ao abrigo 

do estabelecido no Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro, de adequações no processo 

de avaliação em seis disciplinas.  

Apontam-se como áreas fortes da turma, o interesse, participação nas tarefas propostas, 

assiduidade, boas capacidades de aquisição de conhecimentos e como áreas fracas a 

entrada e saída da sala de aula, participação desorganizada, alunos muito 

conversadores, incumprimento das regras em sala de aula e da pontualidade. 

As estratégias implementadas foram as seguintes: participar em atividades interpessoais 

e de grupo, respeitando normas, critérios de atuação, de convivência e de trabalho, em 

vários contextos; valorizar a realização de atividades intelectuais, artísticas e motoras, 

que envolvessem esforço, persistência, iniciativa e criatividade; promover práticas 

pedagógicas e metodológicas ativas; incentivar o trabalho cooperativo entre os alunos 

através de resolução de problemas e de tarefas de pesquisa realizadas em grupo; 

realizar tarefas de forma autónoma, responsável e criativa; exprimir-se de forma 

autónoma ao nível da escrita e da oralidade; motivar os alunos prevaricadores para o 
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integral cumprimento das regras de sala de aula; elaborar uma planta de sala comum; 

comunicação imediata aos EE sempre que a diretora de turma recebesse uma 

participação disciplinar; comunicação imediata, por parte de qualquer professor do 

conselho de turma, na caderneta ou no caderno diário de situações de indisciplina, 

atrasos ou falta de material; separar alunos que juntos na mesma mesa perturbassem o 

normal funcionamento da aula; atuação concertada do conselho de turma no sentido 

de não permitir atitudes menos próprias e perturbadoras; solicitar o envolvimento dos 

Encarregados de Educação na cooperação entre a Escola e a Família, determinante 

para o sucesso escolar dos alunos.  

Os alunos participaram na visita de estudo ao Forte de Peniche e ao Centro 

Interpretativo da Baleia; no âmbito do projeto de Voluntariado Educativo concretizaram 

atividades de leitura, de convívio, de jogos e de práticas voluntárias, que possibilitaram 

trocas de experiências e de conhecimentos, contribuindo com a formação de valores, 

com a participação social e com o exercício da cidadania, aos meninos internados no 

Hospital Garcia da Orta. Duas alunas foram campeãs distritais a nível do Desporto 

Escolar e uma aluna ficou em segundo lugar em Acrobática Pares. 

Em relação ao Projeto de Educação Sexual de Turma, a representante dos 

encarregados de educação D.ª Rita Carvalho realizou uma sessão sobre Métodos de 

Contraceção, na aula de Formação Cívica.  

Integrado do Projeto da Assembleia Municipal de Jovens os alunos Simão Amigo, Diogo 

Costa, Márcia Galo, foram no dia quinze de março a uma visita de estudo à Lagoa 

Pequena e ao Cineteatro João Mota, com a finalidade de eleger a mesa para a 

assembleia acima mencionada. O aluno Simão Amigo foi eleito primeiro Secretário entre 

os alunos que participaram e que pertencem às escolas do Concelho. Três alunos 

participaram no Dia de Moçambique, que teve lugar na Biblioteca da Escola através da 

leitura de poemas de autores moçambicanos. Cinco alunos participaram no Festival de 

Poesia, tendo uma aluna obtido o segundo lugar e outro aluno premiado com o primeiro 

lugar nesta atividade. 

A participação dos alunos nas atividades referidas foi bastante satisfatória. 

9ºE A turma revelou-se bastante heterogénea no que respeita ao comportamento. A 

frequente falta de atenção, falta de concentração e perturbação das aulas, por parte 

de alguns alunos, levou ao estabelecimento de diversas estratégias ao longo do ano 

letivo, das quais se destacam o reajuste constante da planta da sala de aula e o registo 

das atitudes e dos comportamentos inadequados na folha de livro de ponto e/ou envio 

de mensagens na caderneta. O comportamento da turma melhorou ligeiramente ao 

longo do ano. 

Para superar as dificuldades diagnosticadas ao nível do aproveitamento, foram 

implementadas também várias estratégias, tendo-se verificado que uma das mais 

eficazes foi o incentivo e valorização da participação oral e do empenho nas tarefas 

solicitadas. No final do ano letivo o aproveitamento foi considerado satisfatório. 

Tendo em conta as melhorias registadas, ao longo do ano letivo, conclui-se que as 
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estratégias implementadas surtiram efeito quer no aproveitamento quer no 

comportamento da turma. 

De entre as atividades desenvolvidas nesta turma, destaca-se a visita de estudo ao 

Centro de Arte Moderna da Gulbenkian e ao Museu Militar de Lisboa, no âmbito da 

disciplina de História. A avaliação desta visita de estudo foi positiva, tendo-se destacado 

o empenho e o interesse de alguns alunos; a deslocação ao Cineteatro João Mota para 

assistir à representação da peça Auto da Barca do Inferno, tendo a atividade sido 

avaliada de Muito bom; a presença da turma na palestra “ Os Oceanos vistos do 

Espaço”, apresentada pelo representante dos encarregados de educação da turma, 

onde a maioria dos alunos tiveram um comportamento adequado e acharam a 

atividade muito interessante e enriquecedora. O balanço desta atividade foi muito bom. 

Na atividade interdisciplinar “Ler+Ciência”, a participação dos alunos foi considerada 

satisfatória.  

9ºF O aproveitamento, foi considerado satisfatório já que os alunos se empenharam, 

motivados pelo fim do ano letivo e as estratégias implementadas pelo conselho de 

turma revelaram-se altamente eficazes. O comportamento foi pouco satisfatório. 

Verificou-se que a problemática assenta na pontualidade, assiduidade e organização 

da turma, associada ao saber estar na sala de aula. O conselho de turma utilizou como 

estratégia para melhorar o comportamento da turma, maior exigência no cumprimento 

nas regras de comportamento em sala de aula e registo de todas as situações de mau 

comportamento, fazendo o seu reporte à diretora de turma. 

A diretora de turma informou sempre os encarregados de educação por telefone assim 

que verificava que os alunos não se encontravam na escola, como estratégia para lhes 

comunicar no momento o seu nível de interesse e preocupação. Muitas vezes os EE’s 

não tinham conhecimento que os seus educandos estavam a faltar e atuavam no 

momento. O comportamento também foi controlado desta forma. Melhorou 

substancialmente no terceiro período tendo- se repercutido no aproveitamento. 

Os alunos realizaram as seguintes atividades de Prática Simulada durante o ano letivo:  

Elaboraram um cartaz, ensaiaram a canção “Happy Day” e participaram no espetáculo 

no ”Dia Mundial da Pessoa com Deficiência”, tendo a sua participação sido 

empenhada e recebido muito boa avaliação de todos os presentes. 

Assistiram aos seguintes espetáculos no cineteatro João Mota: Depois de Darwin, Nove’s 

fora, Novo título (Provisório), Tic, toc, tuc, Poeira de Estrelas. 

No início do curso, no ano letivo anterior, os alunos não tinham hábitos de frequentar 

salas de espetáculo com o objetivo de assistir a atuações como as que assistiram ao 

longo destes dois anos. Pode dizer-se que mesmo não tendo adquirido a vontade de por 

sua autorrecriação, fazê-lo, pelo menos sabem como, e melhor ainda, aprenderam a 

fazer análise crítica e a comportar-se.  

Prepararam ao longo do ano uma série de ilustrações e histórias que contaram às turmas 

de Pré-Escolar da EB de Sampaio, trabalho que lhes deu uma grande satisfação. 
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 A participação no Congresso do Grupo de Intervenção em Saúde Comunitária (GISC), 

traduziu-se na apresentação do” Rap da Saúde”, de autoria de um aluno do 12º PD. A 

turma participou com uma coreografia de sua total autoria e a atividade foi avaliada 

com bom.  

Participaram na palestra sobre o tema “Sida” e realizaram um cartaz conjunto, para 

assinalar o dia Mundial da luta contra a Sida, no dia 1 de dezembro tendo a sua 

participação sido avaliada de bom; 

Participaram na sessão de esclarecimento sobre a prevenção do consumo do Álcool 

tendo demonstrado muito interesse.  

Participaram nas sessões de Educação Sexual propostas pelo IAC e Centro de Saúde 

tendo demonstrado sempre grande interesse e participado com curiosidade e 

assertividade. 

Participaram em sessões de Orientação Vocacional com a psicóloga Elsa Polido apesar 

de não estar previsto. A primeira sessão com a presença de toda a turma e as seguintes 

apenas com os alunos que mostraram interesse.  

9ºG Mediante a análise dos resultados obtidos, verificou-se que o aproveitamento global da 

turma foi considerado satisfatório. Dezasseis alunos realizaram todos os módulos; dois 

ficaram com módulos em atraso, mas com todos os módulos da componente 

vocacional concluídos e dois alunos não ficaram aprovados por terem deixado por 

realizar pelo menos quatro ou mais módulos da componente vocacional e outros da 

componente geral. Para os alunos com necessidades educativas especiais, foram 

desenvolvidas estratégias diferenciadas e adaptadas, sempre com apoio individualizado 

em sala de aula por docentes de Educação Especial e em disciplinas mais críticas. As 

estratégias implementadas foram consideradas eficazes.  

O comportamento global da turma foi considerado pouco satisfatório, ao longo de todo 

o ano letivo. Utilizaram-se algumas estratégias comuns de atuação, recorrendo 

frequentemente às chamadas de atenção, a conversas individuais e coletivas, a avisos 

aos encarregados de educação na caderneta e via telefónica e à ordem de saída da 

sala de aula com a respetiva participação disciplinar. Procurou-se também separar os 

alunos mais conversadores e mais indisciplinados e preencher a folha de registo de 

ocorrências, referente a comportamentos inadequados. Foram aplicadas medidas 

disciplinares de suspensão da frequência das atividades letivas a cinco alunos, por 

atitudes problemáticas e de indisciplina dentro e fora da sala de aula. Também foi 

sinalizado na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) mais um aluno, para 

além de dois que já se encontravam sinalizados desde o início do ano. 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades que não constam no PAA: na disciplina de 

Ciências foi realizada uma sessão de esclarecimento sobre a problemática do consumo 

de álcool, por um técnico especializado. Os alunos participaram ativamente sendo o 

resultado bastante satisfatório; no âmbito da parceria estabelecida com o Instituto de 

Apoio à Criança (IAC), realizaram-se três sessões de sensibilização na área da Educação 

Sexual, com a designação: "A Descoberta do Ser". Estas ações consistiram numa 
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abordagem integrada da Sexualidade que de um modo geral, têm por objetivo 

promover a saúde, prevenir a doença e modificar comportamentos de risco. Estas 

sessões foram realizadas nas aulas de Física e Química e de IRC com um resultado 

excelente; no âmbito da disciplina de Português, os alunos assistiram no cineteatro João 

Mota, em Sesimbra, à peça de teatro “O Auto da Barca do Inferno”. O comportamento 

dos alunos foi exemplar. Resultado da atividade muito bom. O Workshop de Artes 

Marciais “Taekwondo”, em interdisciplinaridade com as disciplinas de IRC e Educação 

Física, não se realizou devido ao facto da turma não se encontrar muito coesa ao longo 

do ano assim como a sua fragilidade em termos de disciplina. 

9ºPIEF Todas as sinalizações para a medida PIEF foram alvo da entrevista de diagnóstico. Os 

alunos alvo de entrevista de diagnóstico e sem perfil para esta medida, foram 

encaminhados para outras respostas educativas. Todos os alunos certificados foram 

encaminhados para respostas formativas dentro da sua área de interesse. 

Existiu uma boa articulação na comunidade educativa (Bar/ Portaria/ Auxiliares/ 

Secretaria/ Docentes/ Direção/ Educação Especial, CRI) o que permitiu a integração 

destes alunos, uma boa articulação com as diferentes entidades (CPCJ/ CMS/ DGRS e 

EMAT) e com a comunidade envolvente. 

Nas reuniões de equipa, foram analisados e discutidos em traços gerais os aspetos 

relativos ao trabalho a desenvolver: discussão pormenorizada de cada caso; 

planificação, implementação, concretização e avaliação das atividades; definição de 

estratégias; partilha de materiais; problemas de funcionamento e reformulação dos 

procedimentos. Foi mantida atualizada a página no Facebook que funcionou como 

meio importante de partilha de informação com a comunidade. 

O balanço global das atividades foi bastante positivo, realçando-se a importância de 

terem sido integrados no total vinte e dois alunos ao longo do ano letivo sendo que doze 

foram certificados e encaminhados para um percurso profissionalizante. 

Comparativamente ao ano anterior as atividades letivas iniciaram mais cedo e com 

acompanhamento do técnico, o que se revelou como extremamente produtivo e 

integrante para os alunos que de outra forma ficariam em casa a aguardar o início da 

medida. É de realçar também a existência de dois técnicos afetos à medida de 

formações diferentes/ géneros diferentes, que serviu o propósito de um melhor 

enquadramento no grupo turma. 

Constituíram constrangimentos algumas dificuldades de transporte para concretização 

de visitas estudo/ atividades; dificuldades ao nível da celeridade na aprovação por 

parte da CMS dos passes e o facto de a sala destinada à turma ser um espaço muito 

pequeno para a integração de um grupo de alunos com este perfil, o que por vezes 

dificulta o nosso trabalho, uma vez que estão muito próximos uns dos outros. 
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4.4 ENSINO SECUNDÁRIO 

4.4.1. Escola: Secundária de Sampaio 

 

10ºA O aproveitamento foi considerado bom, salientando-se que quatro alunos foram 

propostos para o Quadro de Mérito e dezassete alunos não apresentaram classificações 

inferiores a dez valores. Na turma, não se registaram disciplinas com mais de trinta por 

cento de classificações inferiores a dez valores. Assim, considera-se que as estratégias 

implementadas foram adequadas e o balanço final foi positivo. Foi também proposta 

para o Quadro de Valor uma aluna por ter sido vice-campeã distrital de Xadrez do 

Desporto Escolar. 

O comportamento foi considerado satisfatório. Com o objetivo de melhorar o 

comportamento, em particular o "saber estar em aula”, foram implementadas várias 

estratégias, entre elas: alteração dos lugares nas várias disciplinas, reforço do 

cumprimento do regulamento interno, realização de atividades relacionadas com 

competências sociais. Foi criado o “Clube da Ansiedade” (com carácter opcional). 

Relativamente ao balanço das estratégias, verificaram-se algumas melhorias, pelo que 

se considera que estas foram adequadas. 

Foram realizadas todas as atividades previstas, quer no Plano Anual de Atividades - visita 

de estudo ao Museu Nacional de História Natural e ao Museu da Ciência e ida ao teatro 

(“Farsa de Inês Pereira”) - quer no projeto de Educação Sexual da Turma. O balanço 

global foi considerado bastante positivo.  

O “Clube da Ansiedade” foi uma atividade desenvolvida no terceiro período e não 

constava do Plano Anual de Atividades, dado que surgiu na turma na sequência da 

identificação de casos de ansiedade nalguns alunos, que possivelmente poderiam 

comprometer o aproveitamento/comportamento. No final do primeiro período, a DT 

solicitou a intervenção da psicóloga para a realização de algumas atividades no âmbito 

do controlo da ansiedade, no período seguinte. Foram realizadas duas atividades: 1) 

palestra de apresentação de diferentes estratégias para lidar com a ansiedade a que os 

alunos aderiram, tendo debatido de forma positiva a problemática. Foi solicitado a 

cada aluno a construção da sua própria “pirâmide hierárquica da ansiedade” com 

cinco níveis, partindo-se da base com situações geradoras de menos ansiedade para o 

topo com situações geradoras de maior ansiedade; 2) Atividade prática com os alunos 

por forma a compreenderem a definição de ansiedade e quais as estratégias a aplicar 

para a diminuição da mesma. Do balanço dessas atividades, a Dra. Cecília Almeida 

propôs a criação do “Clube da Ansiedade” tendo os encarregados de educação 

apoiado essa iniciativa. Realizaram-se sete sessões e inscreveram-se sete alunos. De 

salientar que a inscrição dos alunos foi opcional e com o conhecimento dos 

encarregados de educação aos quais também foi proposta uma sessão no final do ano. 

O balanço foi muito positivo e revelou-se importante tendo os alunos solicitado a sua 

continuidade no próximo ano letivo. 

10ºB 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. Ao longo do 
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ano, a maioria dos alunos revelou sentido de responsabilidade, espírito de entreajuda e 

vontade de superar as suas dificuldades, participando de forma adequada nas aulas e 

seguindo as orientações de estudo dos professores, características que contribuíram 

para a criação de uma boa dinâmica de turma.  

A definição de estratégias de melhoria incidiu em dois aspetos considerados 

fundamentais para o sucesso dos alunos no ensino secundário: a organização e o 

desenvolvimento de métodos de estudo e de hábitos de trabalho. Assim, os professores 

propuseram-se incentivar a participação dos alunos nas aulas e orientar o estudo 

através, por exemplo, da marcação frequente de trabalhos de casa; na disciplina de 

Física e Química foi disponibilizado apoio em horário compatível; na disciplina de 

Matemática, com a finalidade de incentivar o estudo regular por parte dos alunos, 

foram realizados minitestes para avaliação.  

O conselho de turma fez um balanço positivo das estratégias implementadas ao longo 

do ano, considerando que a adequação das mesmas às características da turma 

contribuiu para os bons resultados obtidos pela maioria dos alunos. Quatro alunos 

reuniram condições para integrar o Quadro de Mérito no final do ano. 

O conselho de turma destacou, ainda, a boa participação dos alunos nas atividades do 

PAA, o comportamento adequado nas visitas de estudo realizadas, assim como a 

frequência dos apoios disponibilizados. 

10ºC A turma revelou, logo desde o início, bom comportamento, facto que se comprova pela 

inexistência de qualquer participação disciplinar. Saliento que este fator assumiu um 

importante papel no desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem, 

corroborado pelos restantes elementos do conselho de turma. 

Por outro lado, no âmbito do aproveitamento verificou-se o oposto, ou seja, globalmente 

fraco, apesar do interesse e empenho demonstrado pela maioria dos alunos. 

Dificuldades detetadas: falta de ritmo de estudo adequado às necessidades do ensino 

secundário; inércia, imaturidade e passividade em contexto de sala de aula e no 

trabalho individual, impedindo-os de desenvolver o espirito crítico, pois, o estudo 

baseado na memorização e não na compreensão, não lhes permitiu a concretização 

dos raciocínios adequados ao nível de ensino; falta de conhecimentos prévios; 

metodologia de trabalho desajustada ou inexistente, hábitos de estudo ineficazes ou 

inexistentes e falta de autonomia. 

De salientar também outro elemento que acabou por se repercutir no aproveitamento 

da turma, haver um número significativo de alunos com um perfil desajustado para o 

curso em questão, vindos do ensino básico com espectativas muito altas, que revelaram 

antecipadamente grandes dificuldades em disciplinas estruturantes desta via de ensino, 

facto que causou frustração em alunos que manifestavam grande vontade em evoluir 

nos seus conhecimentos. Acresce o facto de a maior parte dos Encarregados de 

educação dos supracitados também não ter real consciência das exigências inerentes 

ao secundário e mais especificamente à área de ciências e tecnologias.  

Por fim, a grande extensão e complexidade dos conteúdos programáticos em disciplinas 
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como Matemática A, cujo programa apela a um maior formalismo e rigor e Português, 

cujas alterações curriculares associadas às novas metas de aprendizagem da disciplina 

suscitaram particulares resistências por parte dos alunos, produziram efeitos negativos no 

aproveitamento da turma. 

Assim sendo, por tudo o mencionado anteriormente, verificou-se que em vinte e três 

alunos sete não transitaram para o 11º ano, três transitaram com duas classificações 

inferiores a dez valores, também três com uma classificação inferior a dez valores e 

apenas dez transitaram sem qualquer classificação negativa. 

Todas as atividades desenvolvidas pela turma constam no PAA. 

10ºD O grupo turma revelou heterogeneidade cognitiva, sendo que um número significativo 

de discentes caracterizava-se por um comportamento desconcentrado e desatento, 

dispersando-se em conversas paralelas e alheando-se das tarefas curriculares; pela 

desmotivação, pela irregularidade e desorganização no trabalho em sala de aula 

(designadamente no registo da informação fornecida pelos professores, na 

apresentação dos materiais e na realização das atividades); pela fraca autonomia e 

eficácia ao nível dos hábitos de estudo; pela falta de pontualidade, havendo problemas 

pontuais de assiduidade. 

Ao nível dos resultados escolares, verificavam-se elevadas taxas de insucesso nas 

disciplinas de Matemática e Física e Química A (nos três períodos letivos), Português (no 

1.º e 2.º períodos), Geometria Descritiva (no 2.º período); Espanhol (no 1.º período). 

Visando a melhoria do comportamento, foram gizadas estratégias de moderação de 

algumas atitudes menos adequadas, que passaram pela clarificação sistemática de 

regras de conduta, pelo rigor na aplicação de medidas sancionatórias, pela alteração, 

quando necessário, da disposição dos discentes em sala de aula, pelos contactos 

estratégicos com os encarregados de educação dos alunos mais problemáticos. 

No sentido de lograr um grupo-turma mais coeso e motivado, a diretora de turma ao 

longo do 1.º Período, contactou os encarregados de educação e dialogou com os 

alunos para que ponderassem as suas escolhas de curso, tendo em conta ambições 

realistas e uma noção clara dos objetivos pedagógicos e profissionais a atingir, bem 

como das competências desenvolvidas nas várias disciplinas.  

Para incentivar os discentes a desenvolver hábitos regulares e métodos eficazes de 

trabalho, realçou-se a importância de frequentar os apoios móveis e as salas de estudo, 

de que a diretora de turma forneceu um horário aos encarregados de educação na 

primeira reunião com os mesmos; apresentaram-se metodologias de trabalho e materiais 

didáticos para um estudo mais autónomo; procurou-se motivar os alunos para um estudo 

sistemático, para a leitura, para a escrita e para o cumprimento atempado das 

apresentações orais nas línguas, programando, com antecipação, os momentos formais 

de avaliação da oralidade. 

Com vista a infletir a falta de pontualidade, procurou-se reforçar junto dos alunos a 

necessidade de respeitar os horários de entrada na sala de aula, sob pena de a 

acumulação de faltas injustificadas pôr em risco o sucesso escolar. As medidas adotadas 
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contaram com a intervenção direta da diretora de turma, dos professores e do 

delegado e a contribuição dos encarregados de educação, na sua ação morigeradora 

junto dos seus educandos. 

Para combater eventuais casos de absentismo e evitar as consequências gravosas da 

falta de assiduidade, a diretora de turma procurou centrar a sua atuação nos contactos 

reiterados com os alunos e com os encarregados de educação e no envio sistemático 

de correspondência (privilegiando-se o correio eletrónico), com informação de todas as 

ausências e atrasos registados pelos discentes. 

Tendo em conta a taxa de insucesso em algumas disciplinas, foram gizadas estratégias 

de melhoria, designadamente: a frequência da sala de estudo, o reforço dos momentos 

de esclarecimento de dúvidas, o incentivo à participação oral (incluindo a realização 

regular de questionários para avaliação formativa e sumativa), o reforço do trabalho em 

sala de aula com a concretização periódica de fichas e exercícios (como tarefa de aula 

e como trabalho autónomo em modalidade autocorretiva), a realização de relatórios 

de aula, a concretização de trabalhos individuais e de pares/grupo, o fornecimento de 

materiais adicionais de apoio ao estudo e de sistematização de conhecimentos, 

divulgados, entre outros meios, através do Facebook. 

Apesar de todas as diligências envidadas e das estratégias acima referidas, apenas um 

aluno ponderou a sua opção de curso, o comportamento global não logrou melhorias 

significativas e o aproveitamento saldou-se por uma taxa de retenção de 28,1%. 

Não foram efetuadas outras atividades para além das constantes no PAA. 

10ºE O aproveitamento da turma foi de grande insucesso. Verificou-se que dos vinte alunos 

que a compunham apenas onze transitaram para o 11º ano e que as disciplinas de 

Português, Matemática A, Filosofia, Economia A, Geografia A e Espanhol de Iniciação 

registaram um nível de insucesso superior a 30%. 

Relativamente ao comportamento foram marcadas, ao longo do ano, um total de vinte 

e quatro faltas disciplinares a nove alunos distintos. 

As principais dificuldades diagnosticadas ao longo do ano foram: grandes dificuldades 

de aprendizagem reveladas por um grande número de alunos; falta de empenho e de 

hábitos de trabalho reveladas por um grande número de alunos; um número significativo 

de alunos revelou um grande desinteresse pela escola e pelas aprendizagens; um 

número significativo de alunos revelou um comportamento pouco adequado para este 

nível de ensino e alguns revelaram problemas comportamentais que tiveram como 

consequência a marcação de faltas disciplinares. 

A estratégia comum delineada pelo conselho de turma foi o rigoroso cumprimento do 

Regulamento Interno e do Plano de Ação para a Indisciplina por parte de todos os 

professores da turma contando com a colaboração e ajuda dos pais e encarregados 

de educação. 

 De um modo geral, as estratégias implementadas pelo conselho de turma ao longo do 

ano letivo, para melhorar o comportamento e o aproveitamento da turma, face às 
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situações diagnosticadas, tiveram um efeito muito limitado, sobretudo no caso dos 

alunos que integraram a turma já numa fase adiantada do primeiro período. 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades: ida ao Teatro – A Farsa de Inês Pereira de 

Gil Vicente (Barraca), na disciplina de Português com avaliação de muito bom; 

exposição de trabalhos relativos à comemoração do dia da educação financeira e do 

dia mundial da poupança, na disciplina de Economia com avaliação de bom; presença 

na palestra proferida pela Embaixadora Portuguesa para as Publicações no 

Luxemburgo, Drª Margarida Nunes, sobre a União Europeia, o seu funcionamento e as 

possibilidades de emprego e mobilidade, nas disciplinas de Economia e Geografia com 

avaliação de bom.  

 

10ºF A turma revelou ser uma turma muito instável, imatura e irresponsável, tanto a nível de 

comportamento, como de aproveitamento. Mostraram ser, na sua maioria, alunos muito 

pouco comprometidos e empenhados no estudo, por isso, as estratégias implementadas 

não surtiram os resultados pretendidos, ainda que, a nível de insucesso, este tenha 

diminuído ligeiramente no terceiro período.  

As disciplinas que evidenciaram maior insucesso durante este ano letivo foram, 

Português, História, Filosofia (2º e 3º períodos) e Geografia (1º período). Nestas disciplinas 

foram propostas aulas de apoio, raramente aproveitadas pelos alunos; elaboração de 

relatórios e fichas extra; foram fornecidos, antecipadamente, questionários/objetivos 

para que os alunos os realizassem, para que, a partir deles, pudessem ser suscitadas 

dúvidas. 

A nível de comportamento, foram implementadas estratégias como, a implementação 

das medidas constantes no PAI; a responsabilização por parte dos alunos e 

encarregados de educação; a concertação de estratégias por parte dos alunos, 

professores e encarregados de educação; o encaminhamento para a psicóloga; 

informação assídua aos encarregados de educação acerca de alguma situação 

preocupante. Estas medidas surtiram alguns efeitos positivos, na medida em que os EE, 

estando a par do que ia acontecendo na escola, puderam reforçar e ajudar na 

resolução dos diferentes assuntos. No entanto, dadas as características específicas desta 

turma, foi um trabalho um pouco inglório, já que o comportamento em sala de aula foi 

pouco satisfatório, apesar do grande desgaste, pelo esforço despendido pelos 

professores nas aulas. 

As atividades planificadas e desenvolvidas no PAA, na disciplina de Português – ida ao 

teatro “A Farsa de Inês Pereira” -, e na de História – inicialmente uma visita de estudo a 

Mértola, que depois foi substituída por uma visita a Lisboa, Museu de Arte Antiga, o 

Castelo de São Jorge e a Sé de Lisboa - foram cumpridas com uma avaliação de muito 

bom. 
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10ºG Ao longo do ano letivo detetaram-se os seguintes fatores condicionantes da 

aprendizagem: ausência de hábitos e métodos de trabalho, falta de consolidação dos 

conhecimentos adquiridos, incumprimento das tarefas propostas, nomeadamente, 

trabalhos obrigatórios como: leituras de obras obrigatórias e apresentações orais, falta 

de atenção/concentração, participação irregular em sala de aula, imaturidade e 

pouca autonomia e organização pessoal. O conselho de turma considerou o 

comportamento da turma satisfatório apesar de existir um conjunto de alunos muito 

conversadores que perturbaram o normal funcionamento das aulas. O aproveitamento 

foi considerado pouco satisfatório, num universo de vinte e nove alunos, apenas onze 

não tiveram classificações inferiores a dez valores, nove alunos apresentaram três ou 

mais classificações inferiores a dez valores e oito alunos ficaram retidos no décimo ano. 

De forma a poder superar as dificuldades diagnosticadas, nomeadamente a falta de 

métodos e hábitos de trabalho, o mau comportamento de alguns elementos da turma, 

a falta de atenção e concentração nos estudos, a falta de responsabilidade e o 

acompanhamento familiar nas tarefas escolares, o conselho de turma procurou sempre 

promover atividades que colmatassem as referidas dificuldades e a diretora de turma 

tentou estabelecer uma estreita ligação com os encarregados de educação na 

tentativa de sensibilizar para a necessidade e para a importância do acompanhamento 

dos seus educandos.  

Esta turma não realizou atividades que não constem no PAA. 

10ºH No balanço final do trabalho realizado com esta turma, o comportamento foi 

globalmente considerado satisfatório. Contudo, os professores do conselho realçam a 

simpatia, a educação, o espírito de entreajuda que os alunos sempre demonstraram. É 

de salientar também o espírito de solidariedade evidenciado pelos alunos, como 

provam as iniciativas ligadas ao voluntariado em que participaram. 

Ocorreram alguns (pequenos) problemas disciplinares, mas que foram prontamente 

resolvidos pela diretora de turma, com o conhecimento e apoio dos encarregados de 

educação.  

Globalmente, o aproveitamento da turma também foi considerado satisfatório. No 

entanto, os alunos tiveram dificuldade na transição de ciclo de escolaridade, revelando 

uma maturidade psicológica pouco consolidada, que se manifestava em frequente 

desatenção e desconcentração, o que prejudicava o aproveitamento. Tinham/têm 

grandes dificuldades de expressão escrita e fraca capacidade de reflexão. Revelaram 

ainda falta de hábitos e de métodos de trabalho. 

Entre outras estratégias, muito específicas das disciplinas em que os alunos revelaram 

dificuldades, destacaram-se, ao longo de todo o ano letivo, as seguintes: a 

reorganização dos lugares na sala de aula; uma maior responsabilização dos alunos 

quanto ao seu processo de aprendizagem; o pedido de colaboração dos encarregados 

de educação na supervisão do trabalho dos seus educandos fora da sala de aula; a 

sugestão da frequência da sala de estudo (Inglês, Português, Filosofia); o apoio informal 
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na disciplina de Geometria Descritiva. 

Apesar da implementação de várias estratégias, ao longo do ano, para colmatar as 

dificuldades, não foi possível debelar todos os problemas, embora se registasse uma 

ligeira melhoria no terceiro período, em algumas disciplinas. Cinco alunos não 

transitaram de ano, um deles ficou excluído por faltas. Uma aluna foi referenciada para 

o Quadro de Mérito nos três períodos letivos. 

Os alunos, efetuaram uma visita ao Hospital Garcia de Orta, participando no Projeto 

Embaixadores da Saúde, que permitiu a realização de práticas voluntárias, possibilitou 

trocas de experiências e de conhecimentos, contribuindo com a formação de valores, 

com a participação social e com o exercício da cidadania. Os alunos atuaram como 

embaixadores e agentes de mudança, implementando as ações que lhes foram 

propostas no âmbito do projeto e disseminando os valores do Voluntariado, não só entre 

os colegas como junto de alunos de outros ciclos, das famílias e da comunidade local. 

Participaram 10 alunos. Avaliação: muito bom. Efetuaram uma visita à Sé/Castelo de 

Lisboa e ao Museu Nacional de Arte Antiga. A avaliação desta visita foi satisfatória. 

Participaram na semana do livro e da leitura, com o tema “ler faz bem”, tendo 

elaborado postais no âmbito da disciplina de Desenho. Avaliação: muito bom. Também 

assistiram à apresentação de um livro, “Adão e Eva”, do autor António Parada. 

Avaliação: muito bom. 

11ºA O aproveitamento foi considerado globalmente satisfatório, uma vez que, embora não 

tenha havido muitas classificações negativas, as classificações também não são 

elevadas, situando-se entre os dez e os treze valores (apenas um aluno estava em 

condições para integrar o quadro de Mérito). À exceção de um aluno, que anulou 

grande parte das disciplinas por pretender mudar de curso, todos os outros transitaram 

ou foram admitidos a exame. 

As estratégias implementadas surtiram parcialmente efeito (por exemplo a frequência 

da sala de estudo, especialmente a Física e Química). No entanto, os alunos andaram 

dispersos, pouco concentrados nas atividades letivas, o que se deveu em parte, ao 

facto de se envolverem com muito entusiasmo nas eleições para a associação de 

estudantes e nas atividades desportivas. Ao longo do ano a sua concentração não 

melhorou, tendo, inclusive, piorado no terceiro período.  

Foram realizadas todas as atividades previstas no PAA, visitas de estudo a uma indústria 

química (Alcobaça e Vista Alegre), à EXPO FCT, Roteiro Queirosiano em Sintra. Todas 

correram bastante bem. 

Foram realizadas todas as atividades prevista no projeto de Educação Sexual da Turma. 

O balanço global foi considerado bom. 

Foram realizadas as seguintes atividades: participação numa palestra na área das 

comunicações; participação numa conferência sobre Tectónica de Placas, com 

professor da Universidade de Lisboa; aula de Biologia e Geologia no exterior (praia da 

Foz); ida ao teatro a Almada, no âmbito da disciplina de Inglês (6 alunos); participação 

nas atividades desportivas e no dia das ciências. O balanço global foi considerado bom. 
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11ºB As estratégias implementadas de gestão do comportamento e do aproveitamento da 

turma resultaram, considerando os resultados globalmente obtidos na avaliação do 

terceiro período. A turma apresentou um comportamento de bom e um aproveitamento 

em que dezanove alunos transitaram para o ano seguinte, dois alunos não transitaram e 

cinco alunos apresentam uma situação dependente dos resultados dos exames 

nacionais. 

Todas as atividades (palestras sobre Tectónica de Placas e Comunicações), visitas de 

estudo (Indústria Química, Expo FCT e Roteiro Queirosiano em Sintra), assim como a 

participação na dinamização do Dia das Ciências Físicas (no final do 1ºperíodo) e Dia 

das Ciências Naturais (no final do 2ºperíodo), contribuíram para uma ampliação da 

exploração dos conteúdos programáticos das disciplinas envolvidas e um maior 

envolvimento e responsabilidade dos discentes no seu sucesso educativo. 

11ºC O aproveitamento da turma foi considerado bom, tendo em conta a média geral da 

turma, cerca de treze vírgula cinco valores (contabilizando-se apenas os alunos que 

estavam inscritos em todas as disciplinas), e atendendo ainda ao facto de terem sido 

propostos cinco alunos para o quadro de Mérito.  

No que respeita ao comportamento global da turma, considerou-se, a nível global, o 

comportamento como muito bom. 

No global, a turma, à semelhança do ano letivo anterior, revelou-se pouco participativa. 

Porém, o conselho de turma considerou que as estratégias definidas e implementadas 

durante o ano letivo foram frutíferas, nomeadamente a solicitação de uma participação 

mais ativa e de um envolvimento maior dos alunos nas atividades desenvolvidas em sala 

de aula, assim como no trabalho que os mesmos devem efetuar fora dos tempos letivos, 

de forma a colmatar as suas dificuldades. 

Na atual situação, verificou-se que, de entre os alunos que estão a frequentar pela 

primeira vez o décimo primeiro ano, ou seja, vinte, catorze alunos transitaram; três alunos 

encontram-se em situação dependente de resultados de exame; um aluno não 

transitou. Os alunos que frequentaram o décimo primeiro ano pela segunda vez reuniram 

condições para transitar. Dos três alunos que frequentavam o décimo segundo ano e a 

frequentar na turma atual apenas a disciplina de Matemática A, dois progrediram na 

disciplina e uma aluna não obteve aprovação.  

Foram concretizadas com sucesso as atividades previstas no Plano de Trabalho de 

Turma, a saber: a aula de campo, na praia da Foz, no âmbito da disciplina de Biologia e 

Geologia, e a palestra sobre o tema ‘Tectónicas de Placas’, no âmbito da mesma 

disciplina que foi avaliada com bom; a visita de estudo à indústria 

fabril Atlantis, em Alcobaça, e Normax, na Marinha Grande, no âmbito da disciplina de 

Física e Química A, tendo sido atingidos os objetivos propostos, com um comportamento 

e interesse exemplar por parte dos alunos foi avaliada com muito bom; a Palestra 

 "Telemóveis e outras radiações do dia-a-dia - perigo ou risco calculado?" foi realizada 

com sucesso, tendo sido avaliada também com muito bom; uma ida ao teatro, no 
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âmbito da disciplina de Português, para assistir à peça “A Tragédia Otimista”, tendo 

sido cumpridos todos os objetivos propostos; a visita de estudo à expo FCT 2016, avaliada 

com bom; a visita a Sintra, designadamente o Roteiro Queirosiano, no âmbito da 

disciplina de Português também avaliada com bom. 

As visitas realizaram-se com sucesso, com um forte empenho por parte dos alunos 

participantes, tendo os objetivos sido alcançados. 

Dois alunos da turma participaram no projeto CanSat Portugal, orientado pelo professor 

Rui Pereira, que previa a projeção e construção de um modelo de satélite, bem como, 

na fase final do concurso, o lançamento do referido equipamento a mil metros de 

altitude. Os alunos não ficaram apurados para a fase final deste projeto. 

Uma aluna participou no Corta-Mato Distrital, não tendo ficado apurada para a fase 

seguinte, mas participou, igualmente, na Prova Mega Quilómetro, a nível distrital, tendo 

ficado em quarto lugar. De salientar que vários alunos da turma 

participaram, empenhadamente, no dia dezasseis de março, em várias atividades na 

escola, designadamente nos Jogos Desportivos Escolares. 

11ºD O aproveitamento a turma não apresentou problemas sendo de um modo geral bom. 

No que diz respeito ao comportamento os alunos aceitaram e cumpriram as indicações 

dos professores num clima de diálogo e cordialidade. 

As visitas de estudo realizadas, promoveram a articulação de saberes, a relação entre o 

ensino e a realidade, entre a escola e a vida, a coesão do grupo turma e o diálogo 

entre professores e alunos de um modo mais livre e menos convencional e os objetivos 

foram plenamente alcançados. 

 

11ºE O comportamento da turma foi considerado globalmente bom, não apresentando 

problemas de assiduidade, pontualidade ou integração na escola e na turma.  

Um dos pontos fortes da turma foi o bom aproveitamento, com elevados níveis de 

sucesso obtidos na maioria das disciplinas, assim como um número significativo de alunos 

cujas classificações se situaram a nível do bom ou muito bom. 

Aspetos menos positivos foram a tendência de alguns alunos para a desconcentração e 

conversa em sala de aula, a falta de organização na gestão do estudo das diferentes 

disciplinas e uma postura pouco ativa e participativa nas aulas, havendo por vezes 

também o tratamento de assuntos de outras disciplinas na sala de aula. Para melhorar 

estes aspetos, que se refletiam no aproveitamento, foram implementadas as estratégias 

de separação dos alunos mais conversadores, assim como a não marcação de testes 

de disciplinas em que os alunos tinham maiores dificuldades em datas próximas. 

Algumas situações de falta de pontualidade dos alunos levaram também à adoção de 

uma atitude de maior rigor na marcação de faltas de atraso, de modo a melhorar a 

pontualidade da turma. 

No balanço das estratégias implementadas para a melhoria do comportamento da 
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turma, concluiu-se que estas se revelaram bastante eficazes, já que resultaram, quer 

numa maior consciencialização dos alunos para a necessidade de ter uma postura mais 

ativa, participativa e concentrada em sala de aula, quer nos resultados obtidos pelos 

alunos, que melhoraram ao longo do ano letivo.   

A turma participou na atividade realizada no âmbito da União Europeia, da iniciativa da 

Associação de Pais da Escola Secundária de Sampaio. Consistiu numa palestra, 

proferida em inglês pela Embaixadora Portuguesa para as Publicações no Luxemburgo, 

Drª. Margarida Nunes, sobre a União Europeia, seu funcionamento e possibilidades de 

emprego e mobilidade. Esta palestra contribuiu para o aprofundamento dos 

conhecimentos dos alunos sobre a realidade do espaço comunitário a que pertencem e 

as oportunidades que propicia.  

Ainda no âmbito da disciplina de Economia realizou-se, o Dia da Educação Financeira, 

em que dois grupos de alunos da turma foram apresentar à turma de Economia do 

décimo ano os trabalhos sobre poupança, entretanto aperfeiçoados, que tinham 

realizado no ano letivo anterior.  

A turma participou ainda nas atividades do dia dezasseis de março sobre a União 

Europeia, incluída nas Atividades do Grupo Disciplinar do PAA, na disciplina de 

Economia, através da exposição de trabalhos em cartolina e também feitos em 

PowerPoint, passados a filme pela equipa do Jornal e projetados no monitor do pavilhão 

D. O balanço da atividade foi claramente positivo, tendo sido avaliada com bom, por 

parte de alunos de outras turmas.  

O trabalho conjunto desenvolvido pelas disciplinas de Geografia e Economia, previsto 

desde o início do ano letivo para a turma, teve um balanço muito positivo, quer a nível 

da qualidade dos trabalhos apresentados, quer a nível do envolvimento dos alunos em 

todo o processo. 

11ºF  O comportamento da turma foi melhorando ao longo do ano letivo e foi globalmente 

avaliado como satisfatório. Porém, o parâmetro que diz respeito a “saber estar na aula” 

foi considerado o menos satisfatório, o que significa que os alunos têm ainda que 

melhorar mais. 

Quanto ao aproveitamento, o mesmo também foi considerado satisfatório. As 

classificações não foram muito elevadas, apenas um aluno integrou o quadro de Mérito 

no último período. As disciplinas que apresentaram maior insucesso foram as disciplinas 

de História e Filosofia. Os fracos resultados prenderam-se com vários fatores: extensão e 

grau de dificuldades dos programas, agravado pela falta de trabalho e empenho da 

maioria dos alunos, que não realizava atempadamente as tarefas propostas, 

nomeadamente os questionários de preparação para os testes, ou os trabalhos de casa. 

Os alunos foram incentivados à frequência da sala de estudo, o que a maioria não fazia, 

a estudar sistematicamente e a realizar questionários propostos pelos professores, a não 

deixar o estudo para a última hora, o que promovia a acumulação de dúvidas. Os 

professores disponibilizaram-se de forma a não colidir com o seu horário letivo, para 

ajudar e tirar dúvidas aos alunos, o que raramente aproveitaram.  
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Foram realizadas as atividades previstas no PAA, (visita de estudo a Lisboa – Percurso 

pedestre ao porto de Lisboa/ Lisboa Antiga e Pombalina e Sintra - Roteiro Queirosiano e 

Quinta da Regaleira, avaliadas pelos alunos com muito bom. Foram realizadas todas as 

atividades prevista no projeto de Educação Sexual da Turma, tendo igualmente sido 

avaliados com muito bom. 

Foram ainda realizadas as seguintes atividades: participação numa palestra realizada 

pelo BE/CRE relacionada com a banda desenhada; ida ao teatro a Almada, no âmbito 

da disciplina de Inglês. O balanço global foi considerado bom. 

11ºG Ao longo do ano o aproveitamento global da turma foi considerado satisfatório.  

Como estratégia sugeriu-se aos alunos com dificuldades que adotassem uma postura 

mais adequada em sala de aula para que se pudessem concentrar e empenhar mais, 

realizando as atividades propostas. No decorrer das aulas os alunos foram estimulados a 

esclarecer as dúvidas em tempo útil de forma a ultrapassarem as suas dificuldades. 

Nesse sentido os professores manifestaram-se sempre disponíveis para esclarecer 

qualquer dúvida e ajudar sempre que os alunos o solicitassem. Os professores com 

exame aplicaram a estratégia de praticar muitos exercícios de exame fazendo os seus 

testes de acordo com esse modelo. 

O comportamento global da turma ao longo do ano foi considerado bom, salientando-

se, no entanto, o facto de a pior classificação se ter registado sempre no parâmetro 

“saber estar na aula”, especialmente nas disciplinas onde havia maior número de alunos 

uma vez que estes eram muito faladores. 

Na tentativa de melhorar o comportamento, o conselho de turma considerou necessário 

separar os pares de conversa e os professores passaram a ser menos tolerantes com os 

alunos mais conversadores recorrendo, sempre que tal se justificou, à ordem de saída da 

sala de aula. As estratégias aplicadas, nomeadamente a separação dos pares de 

conversa, surtiram algum efeito pois verificaram-se no final do ano melhorias, ainda que 

ligeiras.  

A participação dos alunos na atividade promovida pela biblioteca “Projeto Pordata” foi 

muito boa e os alunos foram bastante elogiados pelo técnico convidado. Participaram 

também na atividade “El prado viene a la escuela” registando um comportamento 

muito bom na visita guiada aos quadros expostos na Biblioteca Escolar. Participaram 

ainda em duas palestras no âmbito da semana da educação especial. Todos os alunos 

participaram e o comportamento foi bom. 

 

11ºH Os alunos na globalidade apresentaram resultados pouco satisfatórios devido à falta de 

empenho e trabalho. O conselho de turma propôs a frequência da sala de estudo em 

diferentes disciplinas e solicitou a colaboração dos encarregados de educação na 

organização e gestão do estudo. Estas estratégias, e a constante solicitação dos 

professores para os alunos melhorarem os seus resultados, melhoraram de alguma forma 
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os resultados do primeiro e segundo períodos. 

Para contrariar o comportamento desajustado de um grupo de alunos da turma, o 

conselho de turma reorganizou a sala de aula e os professores foram mais rigorosos na 

aplicação de medidas corretivas. Estas medidas atenuaram o comportamento e dois 

alunos foram suspensos. De salientar que a turma de uma forma geral era simpática e o 

clima na maioria das disciplinas era agradável.  

Durante o segundo período a turma participou numa visita de estudo, no âmbito da 

disciplina de Desenho, ao museu da eletricidade (exposição Ilustrarte) e ao museu da 

cidadela (exposição dos surrealistas Cruzeiro Seixas e Raul Perez). Todos os alunos da 

turma participaram nesta visita com interesse e curiosidade sendo o balanço final bom. 

No início do terceiro período a turma participou numa visita de estudo, no âmbito das 

disciplinas de Português e História da Cultura e das Artes, a Sintra onde realizaram o 

Roteiro Queirosiano e visitaram a Quinta da Regaleira. A maioria da turma participou na 

visita. Existiram alguns problemas ao nível das atitudes e postura de alguns alunos, por 

isso o balanço foi satisfatório. 

12ºA O conselho de turma considerou que as estratégias implementadas permitiram suprir as 

dificuldades que tinham sido detetadas. Verificou-se que a Português a percentagem de 

classificações positivas é de noventa e seis e que todos os alunos foram admitidos a 

exame; a Matemática, a percentagem de classificações positivas é de noventa e um 

vírgula sete e somente um aluno não foi admitido a exame; a Química a percentagem 

de classificações positivas é de noventa e um vírgula sete e somente um aluno não teve 

aproveitamento. No entanto, este aluno já tinha concluído o décimo segundo ano. Nas 

restantes disciplinas, a percentagem de classificações positivas é de cem por cento.  

Os professores foram unânimes em considerar que o aproveitamento global é muito 

bom. Do mesmo modo, se considerou que o comportamento global dos alunos foi bom.  

No que diz respeito às atividades e às visitas de estudo realizadas no decorrer deste ano 

letivo o conselho de turma considerou a avaliação de muito bom ao nível da aquisição 

de conhecimentos e das atitudes à exceção de uma visita de estudo da disciplina de 

Biologia que não foi realizada devido à não autorização por parte do Senhor Diretor. 

A atividade de “Golfe e Kart” atingiu os objetivos pretendidos, uma vez que os alunos 

envolvidos estiveram sempre empenhados nas tarefas propostas. Para além disso, 

fortaleceu a capacidade de cooperação entre os vários intervenientes do processo 

educativo, motivando o ensino-aprendizagem através da prática desportiva. 

12ºB O conselho de turma considerou que as estratégias implementadas e o trabalho 

realizado ao longo do ano, foi bastante positivo, uma vez que a maioria dos discentes 

demonstrou empenho no desenrolar das atividades desenvolvidas em sala de aula e a 

devida consolidação com a realização das tarefas propostas para casa e hábitos de 

estudo. Houve, igualmente, uma preocupação por parte de alguns alunos da turma na 

frequência regular da sala de estudo na disciplina de Matemática. O conselho de turma 
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considerou que o balanço do aproveitamento da turma é positivo, uma vez que apenas 

nas disciplinas de Português e Matemática existiram níveis inferiores a dez, mas em 

nenhum dos casos atingiu os trinta por cento (apenas dois alunos não foram admitidos a 

exame nacional) e foram propostos dois alunos para o Quadro de Mérito. 

No que diz respeito às atividades e às visitas de estudo realizadas no decorrer deste ano 

letivo o conselho de turma considerou a avaliação de muito bom ao nível da aquisição 

de conhecimentos e das atitudes.  

A atividade de “Golfe e Kart” atingiu os objetivos pretendidos, uma vez que os alunos 

envolvidos estiveram sempre empenhados nas tarefas propostas. Para além disso, 

fortaleceu a capacidade de cooperação entre os vários intervenientes do processo 

educativo, motivando o ensino-aprendizagem através da prática desportiva. 

12ºC A turma revelou, no geral, um bom aproveitamento. Registou uma taxa de sucesso de 

cem por cento nas disciplinas de Aplicações Informáticas, Educação Física, Geografia C 

e Sociologia; uma taxa de sucesso de oitenta e quatro vírgula vinte e um por cento na 

disciplina de Matemática e uma taxa de sucesso de setenta vírgula cinquenta e nove 

por cento na disciplina de Português. 

Na disciplina de Português foram aplicadas as seguintes estratégias: orientação do 

estudo através da marcação regular de trabalhos de casa; resolução de exercícios das 

provas de exame nacional; realização de mais atividades centradas na escrita; 

frequência da sala de estudo; maior responsabilização dos alunos face à aprendizagem, 

realizando as tarefas propostas pelo professor, estando atentos e participando 

oportunamente, revelando uma atitude de empenho intelectual e um comportamento 

adequado ao processo de ensino e aprendizagem.  

O comportamento global foi considerado bom. Face ao comportamento inadequado 

de alguns alunos na sala de aula em todas as disciplinas, foi aplicada uma maior 

observância das regras estabelecidas no regulamento interno.  

As visitas de estudo desenvolvidas ao longo do ano letivo foram as seguintes: visita à 

Coca-Cola, às Caves de José Maria Fonseca – Azeitão e fábrica de tortas Azeitonense, 

dinamizada pelas professoras de Sociologia e de Geografia C, com avaliação de muito 

bom; visita de Estudo à Futurália e Teatro “Felizmente há Luar”, com avaliação de muito 

bom; visita ao Palácio Nacional de Mafra, com avaliação de muito bom. Todas as visitas 

de estudo foram muito interessantes para os alunos, adequadas aos conteúdos 

programáticos, sendo que todos os objetivos foram cumpridos. 

A turma participou ainda noutras atividades: palestra, “Consumo de Substâncias 

Psicoactivas” – O álcool, dinamizada pelo projeto de educação para a saúde e pelo 

(SICAD), Serviço de Intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências, pelo 

técnico José Diogo e no âmbito da disciplina de Sociologia, com classificação de muito 

bom; ação de sensibilização sobre os Direitos Humanos – Crise dos Refugiados, 

dinamizada pela Amnistia internacional, na disciplina de Sociologia; ação de 

sensibilização sobre o tema “A gravidez na adolescência”, dinamizada pela Dr.ª Rosa 

Costa e Enfermeira Ana Rosa da Saúde escolar pertencente ao Centro de Saúde de 
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Sesimbra, na disciplina de Sociologia; ação de sensibilização “ Violência no namoro”, 

dinamizada pela psicóloga Cristina Lopes do Centro de Saúde de Sesimbra, na disciplina 

de Sociologia; palestra sobre a oferta educativa do ISCTE, dinamizada pela BE/CRE, na 

disciplina de Sociologia; no âmbito das comemorações dos 70 anos da ONU, na 

disciplina de Geografia C; nos Torneios de Futebol e Badmington, na disciplina de 

Educação Física. 

Como balanço final, relativamente às atividades e visitas de estudo ao longo deste ano 

letivo, considerou-se a avaliação de muito bom ao nível da aquisição de 

conhecimentos, enriquecimento cultural e das atitudes de civismo. 

12ºD Relativamente ao comportamento, o conselho de turma considerou, em várias reuniões 

realizadas no decurso do ano letivo que uma parte dos alunos não tiveram uma atitude 

de empenho comportamental e intelectual adequada ao seu nível etário e à 

aprendizagem, destacando-se a conversa a pares ou em grupo e a utilização de 

telemóveis como pontos fracos neste parâmetro. Para corrigir estes desvios e minorar os 

efeitos deste comportamento na aprendizagem, o conselho de turma tomou como 

estratégias a alteração da planta da sala de aula, tendo em vista separar os elementos 

mais conversadores, e uma maior assertividade na aplicação do Regulamento Interno, 

nomeadamente no que se refere ao uso indevido dos telemóveis em contexto de sala 

de aula. Pode considerar-se que estas medidas surtiram efeito, pois verificou-se uma 

melhoria do comportamento da turma no terceiro período, acabando por ser 

qualificado como bom. 

No que respeita ao aproveitamento, a turma não evidenciou grandes preocupações 

neste domínio. Apenas na disciplina de Português, durante o primeiro e o segundo 

período se verificaram resultados de maior insucesso. Perante estes resultados foram 

aplicadas nesta disciplina as seguintes medidas: a orientação do estudo através da 

realização de trabalhos de casa e de atividades centradas na escrita, a frequência da 

sala de estudo e o incentivo à maior responsabilização dos alunos face à aprendizagem. 

Estas estratégias conduziram a uma melhoria dos resultados no terceiro período, e todos 

os alunos foram admitidos a exame. No geral, todos os alunos foram admitidos a exame 

a Português e História, e obtiveram aprovação nas restantes disciplinas. 

A professora de Inglês organizou uma deslocação ao Teatro Joaquim Benite, em 

Almada, para assistir à peça Hamlet, de Shakespeare. Nesta atividade participaram 

apenas os alunos que tiveram Inglês como disciplina de opção. Os intervenientes 

avaliaram a atividade com muito bom. 

Por ocasião da visita à Futurália, os alunos da turma assistiram à peça “Felizmente há 

Luar”, encenada pelo grupo de teatro A Barraca, avaliada pelos participantes com 

“Bom ”. 

12ºE As estratégias implementadas no decurso do ano letivo, revelaram-se adequadas face à 

especificidade do ano de escolaridade e nível etário da turma como o demonstram as 
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apreciações finais - nível bom - quer no aproveitamento, quer no comportamento da 

mesma. 

As atividades previstas, nomeadamente as três visitas de estudo - Instalações da 

empresa Coca-Cola e Auto- Europa em Palmela (Sociologia), Futurália (Psicologia e 

Geografia) e Mafra (Português) bem como a comemoração dos 70 anos da ONU foram 

avaliadas pelos docentes e discentes com muito bom. 

Não foi possível por razões alheias à escola e direção de turma, realizar a ação 

“promoção da cidadania entre os jovens”. 

 

12ºF Na elaboração do plano de trabalho da turma considerou-se como área forte os alunos 

revelarem-se, em geral, participativos, registando, porém, dificuldades na disciplina de 

Português e a falta de hábitos regulares de estudo, iniciativa e autonomia. Foi o que se 

veio a verificar ao longo do ano, sobretudo com uma disponibilidade e interesse para as 

atividades extracurriculares e, em parte, para as disciplinas da componente de 

formação específica. 

Na disciplina de Português, desde o início que se evidenciaram como áreas críticas no 

desempenho dos discentes, as dificuldades de expressão escrita, a construção lógica do 

discurso a par de um vocabulário reduzido, dificuldades na interpretação de textos 

literários (associada à falta de hábitos de leitura e de escrita) e o domínio dos conteúdos 

gramaticais. Implementaram-se ao longo do ano diversas estratégias pedagógicas, 

entre as quais se incluem: a formulação de atividades dirigidas de análise de texto em 

trabalho individual e de pares/grupo; a resolução de fichas formativas no sentido de 

praticar a escrita; a realização periódica de fichas de gramática (alternadamente como 

tarefa de aula e como trabalho autónomo em modalidade autocorretiva); maior 

incentivo à participação oral e ao cumprimento atempado do momento formal de 

avaliação da oralidade; o reforço do trabalho em sala de aula com a concretização 

periódica de fichas de gramática e outros exercícios de análise de texto; o reforço dos 

trabalhos de casa, recorrendo a fichas de trabalho para correção em sala de aula ou 

em modalidade autocorretiva. Foi também sugerida a frequência da sala de estudo. 

As estratégias implementadas permitiram um sucesso relativo, dado o número reduzido 

de alunos que evidenciou uma melhoria ao nível dos conhecimentos e competências, 

registando uma evolução positiva no domínio dos conteúdos gramaticais e na 

interpretação de textos literários. Grande parte dos alunos manteve uma atitude passiva 

e de desinteresse em relação à disciplina, não se empenhando nem correspondendo às 

solicitações feitas, quanto não frequentou a sala de estudo.  

Ressalva-se, contudo, que dos alunos inscritos na disciplina apenas um não foi admitido 

a exame e outro foi excluído por faltas.  

Nas restantes disciplinas o desempenho foi positivo e contínuo ao longo do ano, ainda 

que resultante de um trabalho irregular, pelo que o aproveitamento da turma foi 

considerado como globalmente satisfatório. 
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4.5 ENSINO PROFISSIONAL 

4.5.1. Escola: Secundária de Sampaio 

O comportamento global da turma considerou-se no nível muito bom, sendo um ponto 

forte a destacar. 

Corroborando o diagnóstico inicial, verificou-se que os alunos estiveram disponíveis e 

interessados em participar nas atividades propostas, nomeadamente as previstas de 

articulação curricular entre as disciplinas de Oficina de Artes e Desenho e na “aula no 

exterior” planificada pelas duas disciplinas.  

Ao longo do ano os discentes assistiram a duas palestras no âmbito do projeto de 

educação sexual desenvolvido na turma, em parceria com o Projeto de Educação para 

a Saúde, sobre os temas “Doenças de transmissão sexual, formas de prevenção e 

tratamento” e “Prevenção dos maus-tratos físicos e psicológicos e das aproximações 

abusivas”. Nesse contexto também se mostraram dedicados na investigação, conceção 

e concretização de pequenos vídeos para sensibilização da problemática da “violência 

no namoro”. 

Salienta-se o envolvimento de toda a turma na animação da entrada da Biblioteca, 

alusiva à Semana da Leitura, no âmbito da disciplina de Oficina de Arte, bem como nas 

exposições realizadas no espaço escolar. Destaca-se também a sua participação na 

elaboração de ilustrações, no âmbito do projeto Ler+Mar. 

Alguns alunos participaram nos workshop’s realizados na escola sobre a cor, 

nomeadamente sobre a técnica de aguarela “Húmido sobre molhado”, sob a 

orientação de Alexa Rosenbaum e “O papel da cor na comunicação”, no âmbito do 

design de comunicação, orientado por Danuta Wojciechowska. 

Os alunos manifestaram interesse nas atividades e, globalmente, atribuíram uma 

avaliação qualitativa de bom. 

As três visitas de estudo propostas, de âmbitos distintos, realizaram-se (Saída de campo: 

Sesimbra; Ilustrarte e Raul Perez; Palácio Nacional de Mafra) tendo os discentes avaliado 

de muito bom e tendo as várias propostas ido ao encontro das suas expetativas. 

10ºPC No geral a turma é fraca ao nível da aquisição de conhecimentos, mas o 

aproveitamento foi considerado bom pois a maioria dos alunos que não excluíram por 

faltas praticamente não ficaram com módulos em atraso. 

No geral a pontualidade é boa. O grupo de alunos com melhor comportamento 

mostrou-se empenhado durante os dois primeiros períodos. Este empenho diminuiu um 

pouco ao longo do terceiro período e começaram a registar alguma falta de 

assiduidade. 

Registou-se uma elevada falta de assiduidade e problemas comportamentais em 

vários alunos sem interesse pelo curso. Foi decidido em conselho de turma aplicar o 

regulamento interno e reforçar, junto dos encarregados de educação, a necessidade 
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de maior colaboração de forma a minimizar estes comportamentos. Os encarregados 

de educação mostraram-se ausentes/impotentes o que dificultou a recuperação 

destes alunos.  

 
 

10ºPI 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 espirito de iniciativa 

extraordinária, o que se refletiu naturalmente nos resultados. Dois alunos integraram o 

quadro de Mérito ao longo do ano.  

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 

permitiu, com efeito, melhorar as suas competências e conhecimentos. 

As estratégias utilizadas para a resolução/superação dos problemas disciplinares, 

resultaram em algumas alterações positivas, o que permitiu a alguns alunos, superar 

dificuldades de aprendizagem resultantes da sua forma de estar nas aulas. Os alunos 

foram sensibilizados para a conveniência de serem assíduos e pontuais com resultados 

positivos. 

A participação da turma nos projetos “Dr. PC”, “Dia das Tecnologias”, “Jogos em Rede” 

e no “Concurso de programação” correu muito bem. Estes projetos foram realizados 

com a colaboração da turma dentro das competências e saberes adquiridos dentro do 

ano em causa com uma avaliação de muito bom. 

 

 

10ºPM No sentido de fazer face a situações de incumprimento de regras em sala de aula, foi 

elaborado um croqui para a disposição dos alunos em sala de aula, que não resultou 

porque as salas têm diferentes configurações e os alunos continuaram a falar e 

importunar, comunicando à mesma, apesar da distância. Foi estabelecido maior 

contacto com os encarregados de educação, a maioria das vezes no sentido DT-EE, 

pois foram raros os EE que tomaram a iniciativa de contactar a diretora de turma. 

Foi feito o acompanhamento de alguns alunos pela psicóloga escolar, no sentido, não 

só, de trabalhar a moderação de comportamentos desajustados, como motivar para a 

escola, estando grande parte destes alunos contrariados, alguns deles mesmo no curso. 

As atividades mais práticas, ou com mais ênfase em tarefas não académicas, foram as 

que melhor resultaram. Os alunos participaram ativa e mais ou menos organizadamente 

nos diversos debates relacionados com as atividades desenvolvidas no âmbito do PES e 

quatro alunos integraram com uma atitude bastante positiva e pró-ativa, o projeto de 

voluntariado Embaixadores da Saúde que proporcionou a realização de práticas 

voluntárias, troca de experiências e de conhecimentos, contribuindo com a formação 
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de valores, com a participação social e com o exercício da cidadania. Neste projeto 

estiveram envolvidos quatro alunos e foi avaliada com muito bom. 

No âmbito do PES, e em substituição de outra atividade, os alunos visionaram “Terra 

Sonâmbula” com debate e trabalhos de publicidade sobre diversos temas. 

10ºPT Os objetivos na preparação e organização das atividades letivas tiveram em conta o 

apoio aos alunos, considerando as dificuldades de aprendizagem detetadas; a 

definição e implementação de estratégias de adequação curricular para alunos com 

dificuldades de aprendizagem permanentes; a realização de atividades que, 

coletivamente, foram definidas no âmbito do plano elaborado em conselho de turma. 

Foram aplicadas metodologias e estratégias diversificadas tais como: ensino 

cooperativo, reforçando os trabalhos de grupo para que os que tinham mais 

dificuldades se sentissem à vontade; reforço positivo, valorizando o desempenho dos 

alunos; ensino tutorial, com apoio individualizado sempre que possível.  

Foi aplicado o Regulamento Interno e promoção de um maior empenho dos alunos na 

realização das tarefas propostas pelos professores nas diferentes disciplinas.  Manteve-se 

um diálogo motivacional e de responsabilização com os alunos, envolvendo os 

encarregados de educação. 

A turma participou nas seguintes atividades:  visita ao núcleo museológico de Sampaio, 

no âmbito da disciplina de organização técnica – OTET; visita de estudo à BTL com os 

alunos do10ª ano, no âmbito das disciplinas de OTET e TCAT e TIAT; visita ao Hotel SPA de 

Sesimbra e ao Posto de Turismo; visita de estudo ao parque temático do Buddha Éden e 

Óbidos, transversal às três turmas de turismo.  Participaram no Peddy Tour realizado pelas 

turmas de turismo no âmbito das disciplinas de OTET, TCAT e TIAT, que foi um êxito e assim 

as três turmas tiveram um momento de interação que contribuiu para o relacionamento 

pessoal e de grupo entre alunos e simultaneamente com os professores. 

Todas as atividades realizadas envolveram todos os alunos da turma. As atividades 

propostas por todos os professores das disciplinas técnicas foram efetuadas tendo em 

conta os conteúdos, uma vez que todos os aspetos das atividades foram passíveis de ser 

trabalhados em interdisciplinaridade.  

11ºPC No primeiro e segundo períodos o conselho de turma decidiu marcar faltas disciplinares 

aos alunos que de forma reiterada se recusassem a realizar tarefas propostas pelo 

professor e a exercer um maior controlo da pontualidade, da marcação de faltas de 

material e da justificação de faltas. Algumas destas estratégias foram eficazes, 

principalmente no que se refere à justificação de faltas e a uma maior pontualidade. 

A ajuda das psicólogas da equipa da educação especial e da Técnica de Serviço 

Social revelou-se positiva nalguns casos. No entanto, os níveis de absentismo por parte 

dos alunos destacaram-se sempre pela negativa, não tendo este esforço conjunto dos 

docentes e das técnicas, nem os contactos com os Encarregados de Educação 

resultado numa maior assiduidade, o que se refletiu no elevado número de módulos por 
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concluir e na baixa adesão dos alunos aos exames para tentarem desse modo transitar 

para o 12º ano com menos módulos por concluir. 

Não foram desenvolvidas atividades para lá das que constavam no PAA. Qualquer 

proposta apresentada aos alunos era sempre recebida com pouca motivação e/ou 

com argumentos de falta de interesse ou de meios económicos. 

 

11ºPI O conselho de turma considerou o comportamento dos alunos, em geral, bom. Desde o 

início existiram alguns alunos muito conversadores que revelaram, com alguma 

frequência, um comportamento perturbador. A melhoria ao nível do comportamento 

adveio da boa implementação das estratégias delineadas, no segundo período, das 

quais se salienta a de sancionar, com a saída de sala de aula e participação disciplinar, 

aos alunos que utilizassem o telemóvel na sala de aula. 

A questão da organização foi, também, um ponto fraco da turma. Foi salientado o fato 

de que o ritmo de trabalho entre as aulas de turno e as aulas em que a turma se 

encontra toda junta é diferente, sendo o comportamento e o trabalho desenvolvido 

menos satisfatório neste último caso.  

Relativamente ao aproveitamento, a percentagem de concretização de módulos é boa 

e a média das classificações é, de um modo geral, satisfatória; os professores 

procuraram direcionar as aulas do apoio móvel para apoio dos alunos com maiores 

dificuldades e encaminhar os alunos para a sala de estudo. Dois alunos da turma 

integraram o Quadro de Mérito.  

No âmbito do PES realizou-se uma sessão, não planificada, de sensibilização para a 

prevenção do alcoolismo. Esta atividade foi muito participada e a avaliação global foi 

de muito bom. Realizou-se ainda um debate sobre a evolução da perspetiva/expetativa 

face aos relacionamentos e a utilização de termos e vocábulos ao longo dos tempos, 

dinamizado pela psicóloga. Os alunos colaboraram ativamente.  

Os alunos realizaram uma visita de estudo ao IPS, no âmbito da progressão de estudos; 

esta visita veio em substituição da prevista à RENOVA; esta visita não se realizou por 

motivos de agenda da empresa em questão. 

11ºPM A turma, na sua maioria, era composta por alunos dedicados, dinâmicos e interventivos, 

embora, durante todo o ano letivo houvesse alguma desorganização nas suas 

participações em sala de aula, tendo os docentes efetuado intervenções pontuais para 

moderar os comportamentos e atitudes. Relativamente ao aproveitamento os alunos, no 

geral, foram capazes de realizar os módulos não existindo alunos que se evidenciassem 

pelo excessivo número de módulos por realizar, exceto, uma aluna que nunca 

compareceu às aulas. A turma teve dois alunos que ao longo dos três períodos 

integraram o Quadro de Mérito.  

Os alunos com necessidades educativas especiais e a beneficiar de apoio psicológico 

desenvolveram o seu trabalho ao longo do ano atingindo os objetivos que lhes foram 
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propostos realizando os módulos do presente ano letivo tendo, ainda, na generalidade, 

recuperado os módulos que tinham em atraso. O trabalho desenvolvido pela psicóloga 

e pela docente da educação especial foram bastante positivos para o sucesso destes 

alunos.  

Pontos fortes da turma: coesão entre alunos; elevado número de módulos realizados; 

quase inexistência de faltas disciplinares (2 faltas disciplinares ao longo de todo o ano 

letivo); alunos no Quadro de Mérito; dedicação e dinâmica dos alunos. 

Pontos fracos da turma: alguma desorganização nas participações em sala de aula. 

Relativamente às atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, os alunos, no Projeto 

de Educação Sexual (PES), realizaram uma exposição de “Livros Esculpidos” na 

Biblioteca da Escola Secundária de Sampaio com o objetivo de angariar fundos para a 

Associação Abraço; estiveram presentes na palestra promovida pela Associação 

Abraço e na palestra promovida pela associação de Apoio à Vítima (APAV). 

Ao longo do ano letivo estiveram presentes, na palestra sobre a União Europeia, 

intitulada ‘União Europeia? O euro / as possibilidades de estudar e trabalhar no 

estrangeiro’, promovida pela Associação de Pais; na palestra «Peso Pesado», onde uma 

das alunas da turma foi uma das participantes; na palestra sobre «Segurança no 

trabalho»; na palestra sobre «Consumo de substâncias psicoativas – álcool»; e, na 

palestra «Pesca Ó Peixe – repórteres pela literacia do Mar», tendo ainda participado na 

sessão de abertura deste projeto, até porque o desenho do logótipo para o mesmo, da 

autoria de um dos alunos da turma, tinha sido premiado.  

Na disciplina de Comunicação Gráfica e Audiovisual a turma participou com algumas 

curtas-metragens no concurso “CurtMAR”, dinamizado pela Associação Portuguesa de 

Educação Ambiental (ASPEA). 

No âmbito do projeto «Pesca Ó Peixe», os alunos realizaram uma visita de estudo à Doca 

Pesca e participaram na recolha de tampas, a favor da Maria Inês. 

Nas atividades/palestras mencionadas anteriormente, toda a turma esteve envolvida 

tendo participado nas mesmas de forma adequada e com interesse. Os alunos 

mostraram-se sempre empenhados e com boas dinâmicas de trabalho. A avaliação 

global feita à turma é de bom. 

As ações não realizadas reportam-se a uma visita de estudo de um dia, no âmbito de 

Comunicação Publicitária e Criatividade, à redação do ‘Correio da Manhã’, ‘Record’ e 

‘Sábado’ e Gulbenkian, mais MediaLab do ‘Diário de Notícias’, que não se realizou por 

dificuldade de calendarização e aos percursos pedestres por Sesimbra, segundo 

proposta de Comunicação Gráfica e Audiovisual e Comunicação Publicitária e 

Criatividade, que foi substituída pela participação no projeto Pesca Ó Peixe, que 

implicou um percurso pela zona da Doca Pesca, para levantamento e recolha de 

informação, com recurso a entrevistas relacionadas com a Pesca, bem como o 

acompanhamento de diferentes momentos do projeto. 

11ºPT A turma teve um comportamento considerado satisfatório ao longo dos três períodos. 

Sempre que necessário, foi solicitada a colaboração da direção, dos encarregados de 
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educação e do gabinete de psicologia da escola.  

Destaca-se pela positiva o aproveitamento da turma uma vez que não existem 

disciplinas com elevado insucesso. No entanto, existem três alunos com um número de 

módulos excessivo em atraso. A situação mais problemática sentida com a turma foi a 

assiduidade e o elevado número de medidas de recuperação e integração aplicadas. 

As estratégias utilizadas para colmatar a falta de assiduidade de alguns alunos da turma 

foram: o contacto direto com os encarregados de educação, as conversas de alerta 

para as consequências da falta de assiduidade com os alunos e a aplicação das 

medidas de recuperação e integração. O balanço das estratégias implementadas é 

positivo. 

A turma participou na organização da recolha de roupas, calçado, livros e brinquedos 

no Natal para a Casa do Gaiato em Setúbal que decorreu com muito sucesso Esta 

atividade não consta no PAA. Colaborou na receção aos convidados das palestras da 

Semana de Educação Especial, esta atividade está prevista no PAA, no entanto a 

participação da turma não estava prevista e decorreu com sucesso. 

12ºPD  O aproveitamento e comportamento da turma foi considerado satisfatório. No 1º 

período, no entanto, na disciplina de Matemática o insucesso foi de cinquenta por 

cento no módulo seis. A docente da disciplina, indicou como principais motivos para 

este aproveitamento não satisfatório a falta de hábitos e métodos de trabalho, fraca 

concentração, falta de persistência e empenho, por parte de alguns dos alunos. Como 

estratégia, a professora propôs que os alunos realizassem fichas de trabalho, de apoio 

ao estudo. 

Ao longo do ano letivo foram desenvolvidas várias atividades com a turma 

nomeadamente, a colaboração e participação na organização de um torneio de 

futebol, visitaram o Pavilhão Municipal de Sampaio de modo a verificarem as condições 

de ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho. Participaram em várias palestras, 

uma alusiva ao Exército, outra no âmbito da “Semana do Curso e Profissões” – Marinha. 

Também participaram numa palestra cujo tema era o “Peso Pesado”. 

As atividades decorreram como previsto e foram avaliadas pelos professores com nota 

positiva destacando-se o empenho e interesse mostrado pelo grupo turma. 

 

12ºPI O comportamento da turma foi avaliado como bom nos três períodos letivos, apesar de 

um pequeno decréscimo no segundo período. Houve alguns problemas de 

relacionamento interpessoal. A ausência de um aluno, que deixou de comparecer às 

aulas e que protagonizou algumas situações ajudou a turma a reagir de forma mais 

positiva às solicitações de melhor comportamento em sala de aula, pelos diferentes 

professores. Três alunos revelaram absentismo e alguns problemas ao nível da 

assiduidade e pontualidade. 
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Alguns alunos apresentaram dificuldades de concentração, organização e métodos de 

trabalho e problemas de concentração em disciplinas mais teóricas. A turma integrou 

dois alunos com necessidades educativas especiais; dois alunos com currículo específico 

individual; nove alunos repetentes, dos quais quatro não compareceram às aulas e em 

concluiu o curso; oito alunos com módulos em atraso dos alunos que frequentavam pela 

primeira vez o décimo segundo ano. Cinco alunos concluíram todos os módulos. 

Para fazer face a dificuldades de aprendizagem dos alunos, de organização pessoal, 

assiduidade e pontualidade, de integração e comportamento, foi mantido um contacto 

constante com os encarregados de educação pelo diretor de turma; uma atuação 

consonante de todos os professores em sala de aula no que concerne às questões 

comportamentais e atitudinais; realizadas tarefas de integração sempre que se verificou 

algum comportamento impróprio dos alunos; foram realizados vários momentos de 

avaliação. 

As estratégias implementadas ao nível de comportamento foram as adequadas às 

especificidades da turma uma vez que não houve incidentes disciplinares registados. 

De forma global, mesmo existindo uma fraca percentagem de alunos com todos os 

módulos realizados, considera-se que o aproveitamento foi satisfatório e os módulos em 

atraso são módulos que foram lecionados no 10º e 11º ano. No que se refere aos 

módulos em atraso do 12º ano são uma percentagem muito pequena cerca de 5%. 

Foram realizadas as seguintes visitas de estudo: Politécnico de Setúbal e FCT. Em ambas 

o grau de satisfação foi de Bom. A ida ao politécnico e à FCT teve um impacto mais 

satisfatório nos alunos que pretendem prosseguir estudos, no ensino superior. Os restantes 

acharam que foram visitar uma extensão da escola preferindo terem efetuado visitas 

mais lúdicas (uma visita ao MCDonald’s de Setúbal ou da Costa da Caparica foram as 

visitas mais solicitadas), uma das razões que levou a que algumas visitas de estudo não 

se realizassem, para além do aspeto financeiro. 

Os alunos participaram no Dia das Tecnologias – GD40001 como colaboradores e 

participantes. 

Relativamente ao PES, embora não estivesse prevista no plano inicial, os alunos 

participaram numa ação de sensibilização subordinada à temática “Doenças e infeções 

sexualmente transmissíveis e suas consequências”.  

Os docentes das disciplinas de Redes de Comunicação e PRSI, em contexto de sala de 

aula, proporcionaram um debate sobre a temática em questão e foi solicitado aos 

alunos uma apresentação digital de alguns dos assuntos abordados nessa temática.  

No terceiro período, visionaram o filme “Persepolis”, sobre a temática do amor e a 

diferença de géneros no mundo ocidental e islâmico. A entidade Abraço promoveu 

uma ação de sensibilização sobre “SIDA: HIV”. Os alunos consideraram-nas interessantes 

e atuais, assim como, enriquecedoras para a sua formação pessoal na área da saúde. 

Trabalharam ainda o tema “A violência no namoro” a partir da leitura de um texto e de 

um debate. 

O ISEF promoveu uma sessão de esclarecimento sobre estágios profissionais. Os alunos 

acharam pouco produtiva uma vez que a informação dada não é praticada em 
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contexto de mercado de trabalho. 

Numa ótica global as atividades realizadas foram ao encontro das necessidades e 

perspetiva dos alunos, tendo em conta a diversidade das mesmas e uma vez que os 

alunos achavam que a visualização somente de filmes não contribuía muito para a sua 

aprendizagem, preferindo o debate e a partilha. Avaliação Global - muito bom. 

 

12ºPM O aproveitamento global da turma foi considerado satisfatório, sendo a média dos 

módulos concluídos de treze vírgula quatro valores. 

Dos dezassete módulos concluídos nas diversas disciplinas, treze apresentaram uma taxa 

de sucesso de cem por cento. Dois com uma taxa de noventa e cinco por cento, um 

com uma taxa de noventa e três, um de noventa e dois de oitenta e seis por cento. 

No que diz respeito ao comportamento global da turma, este foi considerado bom. 

Todas as estratégias implementadas ao longo do ano letivo, surtiram o efeito desejado. 

Foram previstas três visitas de estudo neste ano letivo, assim como uma visita numa tarde 

livre dos alunos: CGAV e PORT.- Museu das comunicações e Percurso Pessoano. 

Realizada com avaliação de Bom; CPC/AI- Redação dos jornais Correio da Manhã e 

Record, revista Sábado e Gulbenkian; Medialab do Jornal Diário de Notícias – não se 

realizou por indisponibilidade das entidades envolvidas; PORT.- Convento de Mafra no 

âmbito da obra “Memorial do Convento” - Não se realizou devido à falta de lugares no 

transporte; AI/PSICOSS. (tarde livre dos alunos) - Centro Cultural de Belém - não se 

realizou devido à falta de compatibilidade entre os temas da exposição e os conteúdos 

e os horários dos alunos e professores; 

Quanto às atividades previstas, estava planificada uma aula de exterior de um percurso 

pedestre ao património local. Esta atividade não se realizou devido à falta de tempo 

para a concretização de atividades de final do período.  

12ºPT O comportamento foi considerado satisfatório ao longo dos três períodos de avaliação, 

no entanto grande parte dos professores apontavam a turma como muito conversadora 

e até malcomportada, em alguns casos. Assim no conselho de turma do 1º período ficou 

deliberado que fossem aplicadas as seguintes estratégias: a diretora de turma conversar 

com os alunos para os advertir que os professores teriam tolerância zero em relação aos 

comportamento e a mesma conversaria semanalmente com os professores para obter 

um feedback sobre o impacto das estratégias aplicadas; os telemóveis deveriam ser 

desligados, guardados dentro das malas ou mochilas e colocados numa mesa à parte; 

a evolução dos comportamentos seria analisada a partir de quatro de janeiro de dois mil 

e dezasseis de modo a que eles pudessem condicionar a entrada em estágio no terceiro 

período. No segundo período embora o comportamento tenha melhorado um pouco 

no conselho de turma ficou decidido que as estratégias aplicadas iriam continuar e 

seriam reforçadas. No terceiro período o conselho de turma considerou que as 

estratégias implementadas durante os períodos anteriores, foram eficazes no sentido de 
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melhorar o comportamento e consequentemente o aproveitamento. 

A turma participou na organização da recolha de roupas, calçado, livros e brinquedos 

no Natal para a Casa do Gaiato em Setúbal que decorreu com muito sucesso. Esta 

atividade não estava prevista no PAA. 
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5. VISITAS DE ESTUDO 

5.1 Visitas de estudo 

5.1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR e 1º CICLO 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

9 9 0 0 100% 1 10 

 

Realizaram-se 10 visitas de estudo, estando envolvidas X turmas, num total de Y alunos. Verifica-se que cada aluno 

participou em média em 2 visitas durante este ano letivo. 

 

Nº total de participações: 1206 Nº total de não participações: 130 

 

 
 

 

Tratamento dos questionários aplicados aos alunos 
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Informação Fornecida pelo guião
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Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom
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Apoio Prestado pelos Professores
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193 

 

  

 

Avaliação da Organização da Visita 
 

  
 

 
 

5.1.2. 2º CICLO 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas 
% Real. 
Prev. Extra-Plano Total 

5 5 0 0 100% 1 6 

 

Realizaram-se 6 visitas de estudo, estando envolvidas X turmas, num total de Y alunos. Verifica-se que cada aluno 

participou em média em 2 visitas durante este ano letivo. 

 

Nº total de participações: 522 Nº total de não participações: 31 
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Tratamento dos questionários aplicados aos alunos  
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Avaliação da Organização da Visita 

  

 

 

 

 

5.1.3. 3º CICLO 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

6 6 0 0 100% 2 8 

Realizaram-se 8 visitas de estudo, estando envolvidas X turmas, num total de Y alunos. Verifica-se que cada aluno 

participou em média em 2 visitas durante este ano letivo. 

 

Nº total de participações: 616 Nº total de não participações: 48 
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Tratamento dos questionários aplicados aos alunos 
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Avaliação da Organização da Visita 
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5.1.4. ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Visitas Previstas Realizadas Subs Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

14 14 0 0 100% 4 18 

 

Realizaram-se 18 visitas de estudo, estando envolvidas X turmas, num total de Y alunos. Verifica-se que cada aluno 

participou em média em 2 visitas durante este ano letivo. 

 

Nº total de participações: 1290 Nº total de não participações: 184 
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Tratamento dos questionários aplicados aos alunos 

  

  

14 14

0 0

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas Extra-Plano

Secundário

Insuficiente
2%

Suficiente
10%

Bom
53%

Muito Bom
35%

Informação Fornecida pelo guião

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

Insuficiente
1%

Suficiente
16%

Bom
49%

Muito Bom
34%

Conhecimento para as disciplinas

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

Insuficiente
1% Suficiente

24%

Bom
36%

Muito Bom
39%

Diversidade das Atividades Realizadas

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

Insuficiente
2%

Suficiente
7%

Bom
37%

Muito Bom
54%

Apoio Prestado pelos Professores

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom



 
199 

  
 

Avaliação da Organização da Visita 

 

  
 

 
 

5.1.5. ENSINO PROFISSIONAL 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

7 7 0 0 100% 0 7 

 

Realizaram-se 7 visitas de estudo, estando envolvidas X turmas, num total de Y alunos. Verifica-se que cada aluno 

participou em média em 2 visitas durante este ano letivo. 
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Nº total de participações: 236 Nº total de não participações: 58 

 
 

Tratamento dos questionários aplicados aos alunos 
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Avaliação da Organização da Visita 

  

 

 

 

5.1.6. CURSOS NOTURNOS 

 

5.1.7. EDUCAÇÃO ESPECIAL 
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6. PROJETOS 

Atividades 

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

(Des)Dramatizar - EBC 4 4 0 100% 0 4 

(Des)Dramatizar - ESS 3 3 0 100% 0 3 

AAAF 5 5 0 100% 0 5 

Ass. Mun. de Jovens 6 6 0 100% 0 6 

Clube de Música 2 2 0 100% 1 3 

Clube de Pintura em Azulejo 3 3 0 100% 0 3 

Clube de Produção Artesanal 3 3 0 100% 0 3 

CBESS 8 8 0 100% 0 8 

Clube Proteção Civil 25 20 5 80% 2 22 

ECO-ESCOLAS 14 11 3 79% 1 12 

Viagem no Verde 4 4 0 100% 1 5 

Ajudaris 0 0 0 - 6 6 

Pais no Jardim da Cotovia 1 1 0 100% 0 1 

Jornal Lookaes 11 10 1 91% 0 10 

       

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

Projetos 89 80 9 90% 11 91 
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6.1 Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

Nas atividades de animação e apoio à família (AAAF), estão inseridos o serviço de almoços e o 

prolongamento de horário. Relativamente ao primeiro, usufruíram desse serviço 40 crianças no 

jardim-de-infância de Cotovia e 87 no jardim-de-infância de Sampaio. Quanto ao prolongamento 

de horário, o grupo do JI de Cotovia era constituído por 23 crianças e o grupo do JI de Sampaio 

por 57 crianças. Este número foi sofrendo alterações ao longo do ano, dado situações específicas 

colocadas à autarquia pelos encarregados de educação.  

 

Sendo a responsabilidade deste projeto partilhada entre a autarquia e o Agrupamento, a 

Câmara Municipal assegurou os serviços de almoço e do prolongamento de horário, através da 

colocação de assistentes técnicas e operacionais, que têm como função organizar e 

implementar atividades lúdicas que animem o período em que as crianças permanecem na 

escola para além do tempo letivo. 

 Este ano algumas assistentes foram colocadas através de um protocolo entre a autarquia, a Casa 

do Povo e o Externato Santa Joana em Sesimbra. Durante o ano letivo ocorreram quer na Escola 

Básica da Cotovia quer na de Sampaio algumas situações que dificultaram a gestão destes 

elementos. O facto de exercerem funções nas duas entidades com conteúdos funcionais 

diferentes não facilitou a integração na equipa.  

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 do Kit do mar. A expressão 

plástica, dramática e motora foi dinamizada por monitores vindos das duas instituições referidas 

anteriormente. 

As equipas de AAAF estiveram também envolvidas nas festas de natal e de final de ano, num 

trabalho colaborativo com as educadoras. 

As educadoras foram responsáveis pela coordenação destas atividades, através da planificação 

e avaliação das mesmas conjuntamente com as assistentes em reunião mensal de supervisão. 

Embora com dinâmicas diferentes as equipas consideraram que o trabalho desenvolvido foi 

positivo, tendo as famílias, na generalidade, registado agrado pelos serviços prestados nas AAAF. 

Relativamente à avaliação do serviço de almoços considerou-se que a mesma foi positiva, quer 

no que respeita à quantidade quer à qualidade e confeção dos alimentos. 

O encontro concelhio de educação pré-escolar, foi este ano organizado em parceria com a 

autarquia e o Agrupamento de Escolas Michel Giacometti. Após a receção feita aos participantes 

na Escola Básica nº 3 da Quinta do Conde, foi vivenciado por todos momentos de aula aberta 

onde os participantes puderam contactar com diferentes danças. 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 nas áreas da formação pessoal e social, ética profissional e 

trabalho de equipa, para que sejam adquiridas capacidades, conhecimentos e sentido de 
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responsabilidade, que lhes permita ajudar as crianças a desenvolver as suas competências por 

forma a serem atingidos os objetivos pretendidos e a tornar a relação com as famílias mais eficaz.  

Considerou-se ainda que as atividades a dinamizar por outros monitores não deveriam colidir com 

os domínios trabalhados na componente letiva. Propomos que as mesmas no futuro incidam em 

áreas como ioga para crianças, reiki e língua gestual.  

O balanço final do projeto foi positivo, tendo-se considerado que o mesmo correspondeu aos 

objetivos delineados. 

 

6.2 Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

Ver relatório (Anexo 3) 

 

6.3 Assembleia Municipal de Jovens 

Ao longo do ano letivo estiveram presentes nas reuniões e atividades realizadas dezasseis alunos 

do 9º ano da Escola Secundária de Sampaio. 

Todas as atividades previstas no início dos trabalhos 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 elegeu o aluno Simão Amigo (9ºD) 

como Presidente da Assembleia Municipal de Jovens; a visita de estudo ao Espaço Interpretativo 

da Lagoa Pequena para preparar o tema em debate (“Viver Sesimbra: Bem-estar e Equilíbrio!”); a 

realização da 13ª Assembleia Municipal de Jovens que decorreu no dia 7 de Maio no Hotel do 

Mar, em Sesimbra.  

A estas ações, acrescentou-se a atividade “Eleito por um dia”, na qual três alunos do 

Agrupamento tiveram a oportunidade de passar um dia com a Dr.ª Odete Graça, Presidente da 

Assembleia Municipal de Sesimbra, no sentido de 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. No âmbito da exposição de trabalhos do 9º 

Concurso «As Cores da Cidadania», realizada no Auditório Conde de Ferreira, o Agrupamento de 

Escolas de Sampaio apresentou dois cartazes sobre atividades que aqui tiveram lugar. Esses 

cartazes abordaram a comemoração do «Dia Escolar da Não Violência e da Paz», que decorreu 

na Escola Básica do Castelo, e a palestra «Refugiados e Migrantes – Discriminação» realizada na 

Escola Secundária de Sampaio. 

Todos os alunos que participaram no projeto se mostraram agradados com as atividades 

realizadas e as experiências vividas. Isto resultou da perceção de que a Assembleia Municipal de 

Jovens contribuiu para o desenvolvimento e aprofundamento do espírito de cidadania, para a 

promoção da envolvência e participação dos jovens na comunidade local e para a sua 

formação, através da compreensão dos seus deveres e direitos de cidadão. O sentido crítico e a 

cooperação dos alunos participantes foram fomentados através da preparação do tema 

proposto. As condições de eleição dos membros da Mesa da Assembleia Municipal de Jovens e a 

apresentação de problemas, projetos ou questões constituíram um valor acrescido para o 

intercâmbio de conhecimentos e experiências entre os alunos de diversas escolas, e foi 

importante no que respeita à coesão entre todos os intervenientes no processo.  
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Deve acrescentar-se que o projeto também permitiu estabelecer uma aproximação entre os 

jovens do Agrupamento e os Órgãos Autárquicos, através da sua participação direta na 

realização duma sessão de Assembleia Municipal, na qual desempenham todas as funções 

inerentes ao seu funcionamento, desde a direção dos trabalhos à bancada escolar. 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. 

Na edição deste ano, a Câmara Municipal de Sesimbra decidiu atribuir a cada escola 

participante no projeto uma verba de mil euros para a execução de uma proposta apresentada 

na Assembleia Municipal de Jovens. A proposta da bancada do Agrupamento de Escolas de 

Sampaio recaiu na aquisição e instalação de equipamento para a prática do desporto ao ar livre. 

Prevê-se que a concretização desta proposta, e o respetivo financiamento, tenha lugar durante a 

14ª edição da Assembleia Municipal de Jovens. 

 

6.4 Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) e Serviços de Psicologia  

 

Para este ano letivo foram aprovadas as seguintes horas de apoio do CRI: 

 

Fisioterapeuta 

 Nº Horas Mensais 

Psicologia 210 

Terapia da Fala 100 

Psicomotricista 100 

 

Foi colocada pelo AE uma psicóloga no Serviço de Psicologia: 

 

Serviço de Psicologia 
 Nº Horas Mensais 

Psicologia 140 

 

 

Foram avaliados no âmbito da AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA, os alunos: 

 

 

Avaliações 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

Educação Especial 

(Psicologia+Terapia 

da Fala+Prof. EE) 

45 5 1 5 56 

 

 
1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

Psicologia 

 

46 61 18 7 132 

7 1 2 17 27 

Terapia da Fala 
21 24 2 1 48 
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Psicomotricidade 

 

7 13 8 1 29 

TOTAL 
81 99 30 26  

 

 

 
1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

Psicologia 

 

2 16 3 5 26 

14 1 23 85 123 

 

 

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 149 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, assim 

como o desenvolvimento de projetos de intervenção nas turmas 9º C e 10º A e a realização de 

formações em parceria com o PES. 

As atividades de Natação e Hipoterapia foram realizadas uma vez por semana durante o ano 

letivo, como previsto. 

Os alunos com Planos Individuais de Transição realizaram os seus PIT junto do CRPC e de empresas 

locais. 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 e de Colónia de Férias, atividades em parceria com o AE, com 

o objetivo de dar resposta às 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. 

Foram realizadas as Ações de Formação: “Saúde Mental”, para os grupos disciplinares, 

“Adequações Curriculares Individuais” e “Dislexia: Alterações de critérios na DSM V”. 

Os aspetos a melhorar serão o encaminhamento de jovens com NEE e mais de 18 anos; a criação 

de uma turma Vocacional ou EFA no Secundário para dar resposta a alunos que vêm dos 

Percursos Vocacionais, PIEF e PCA. 
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6.5 Clube de Basquetebol da Escola Secundária de Sampaio (CBESS) 

O clube de basquetebol envolve atualmente 58 alunos/jogadores federados distribuídos por 

quatro escalões. 

Participou em todos os quadros competitivos da Associação de Basquetebol de Setúbal “ABS”. 

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. Um jogador de Sub 16, um de Sub 14 e dois de Sub 12, 

integraram o trabalho das seleções regionais dos respetivos escalões. Os atletas/alunos 

participaram ao longo de toda a época na organização e realizaram as 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. 

Pela primeira vez todos os escalões conseguiram o seu apuramento para as séries A dos 

respetivos campeonatos regionais. 

Pelo facto de as nossas equipas do Desporto Escolar se terem apurado para os campeonatos 

nacionais, não nos foi possível participar nos Jogos do Futuro organizados pelas autarquias do 

Distrito. 

Ao longo do mês de junho, colaboramos às sextas feiras com a autarquia na organização e 

desenvolvimento do projeto SportSimbra que envolveu cerca de 22 jovens inscritos na 

atividade. 

Um grupo de 8 jogadores/alunos colaboraram, ao nível de arbitragem, no campeonato distrital 

e regional de 3x3 de basquetebol. 

Nas férias da Páscoa um grupo de jogadores/alunos e encarregados de educação 

colaboraram na pintura dos campos exteriores de educação física da Escola Básica do 

Castelo. 

 

6.6 Clube de Música 

Durante o ano letivo o Clube da Música teve seis inscrições de alunos do quinto ano, cinco do 

sexto ano, um aluno do décimo ano e um do décimo segundo ano. 

O grupo inicial foi dividido em vários subgrupos de trabalho, que realizaram atividades distintas, 

mas articuladas entre si, recorrendo à prática vocal e instrumental. 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. 
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Foram desenvolvidas as seguintes atividades musicais: 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; 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 motivantes e obtiveram enorme 

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, Concurso de Flauta/Audição de Primavera e 

Participação na Festa de Final de Ano do Agrupamento) tiveram uma presença significativa de 

encarregados de educação e de toda a Comunidade Escolar, ultrapassando as expetativas 

iniciais. 

A organização destas audições (realizadas na Biblioteca da Escola e no Campo de Jogos) 

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. 

 

6.7 Clube de Pintura em Azulejo 

Este ano letivo, inscreveram-se no clube dez alunos. De um modo geral, os alunos foram assíduos e 

pontuais. O clube foi também frequentado assiduamente pelos alunos do 8º F que embora não 

estivessem inscritos, procuraram o clube para concluírem os seus projetos.  

Ao longo do ano letivo foram desenvolvidas algumas técnicas, nomeadamente: pintura de 

azulejos avulso; estudos para painéis formados por dois azulejos de 15/15 ou 20/20; pintura de 

painéis formados por 2, 4 e 6 azulejos com desenhos realizados pelos alunos. 

Foram também realizados, em grupo, quatro painéis de grandes dimensões denominados 

“Pássaros a Voar”, destinados a cobrir uma parede do Pavilhão B da Escola Básica do Castelo. Os 

estudos e a pintura destes painéis foram feitos em interdisciplinaridade com os alunos do 8º F na 
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área vocacional de Artesanato. A participação dos alunos foi muito positiva e os resultados 

alcançados foram os esperados, chegando mesmo a ultrapassar as expetativas. Através de 

empenho e dedicação, os alunos conseguiram realizar em grupo, os 4 painéis que certamente, 

contribuirão para valorizar e embelezar o espaço escolar. 

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 de alguns painéis em cartão. 

As atividades desenvolvidas permitiram 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 dos alunos 

Os encarregados de educação manifestaram o seu contentamento com o envolvimento dos seus 

filhos neste tipo de atividade. 

Este ano letivo não se realizou a exposição dos painéis, no final de ano, devido à realização das 

provas de aferição que decorreram na sala ET do bloco B, não sendo possível proceder à 

montagem da exposição noutro local, dada a fragilidade e quantidade de azulejos envolvidos. 

Esta exposição será realizada no início do próximo ano letivo. 

A colocação dos painéis na parede da escola, vai ser desenvolvido em parceria com a Câmara 

Municipal de Sesimbra. 

 

6.8 Clube de Produção Artesanal 

O Clube foi frequentado por 20 alunos ao longo ano, em tempos diferentes para a concretização 

de diversos projetos previsto no projeto inicial. 

Concretizaram-se os seguintes:  

1.Apoio a projetos visando a produção de diversos materiais necessários ou resultantes de 

atividades pedagógicas realizadas no âmbito interdisciplinar dos planos de trabalho das turmas: 

 Concluíram-se trabalhos e montados os painéis para a Exposição do Dia da Cor; 

 Arte Final dos cartazes que assinalaram o “Dia Mundial da Pessoa com deficiência” e o 

“Dia Mundial da Luta contra A Sida”.  

2.Apoio a projetos visando a produção de diversos materiais ao longo do ano necessários aos 

grupos disciplinares /departamentos ou outras estruturas (PES, Clube do Teatro, Eco Escolas): 

 Apoio no Dia da Cor, à atividade “Pintar sobre o húmido” (grupo disciplinar); 

 Realização do cartaz para o “Dia da Alimentação” (PES); 

 Realização dos Cartazes e separadores de espaço para a “Feira da Saúde” (PES;) 

 Realização de Adereços para o Clube de Teatro;  

 Realização de Adereços para o Clube Des(dramatizar). 

 Trabalhos como materiais em cerâmica, materiais reciclados, cartazes, painéis e pinturas: 

 Foram realizadas peças de cerâmica que foram oferecidas a diversas personalidades 

convidadas a realizar palestras na escola; 

 Foram realizadas peças em cerâmica para completar o presépio da Escola; 

 Foram ainda restauradas e pintadas peças antigas. 

 Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos 
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A frequência do Clube não é obrigatória por conseguinte, as atividades aí desenvolvidas são por 

estrita vontade dos alunos, na sua totalidade, alunos da professora responsável. A realização de 

trabalhos em conjunto, dá-nos a conhecer, de parte a parte, características do outro que em sala 

de aula nem sempre é possível, dado o número elevado de alunos. A cooperação aproxima os 

participantes, tornando os alunos mais ativos no processo. Este processo transfere-se facilmente 

para a sala de aula. Por outro lado, no clube poem-se em prática, muitos conteúdos da disciplina 

de Educação Visual, sendo por isso, um valioso auxiliar das aprendizagens. 

As atividades desenvolvidas, como se pode verificar, são propostas de conselhos de turma, de 

grupos disciplinares, departamentos e outros Clubes, colaborando na dinamização da Escola. 

A ligação ao meio concretiza-se através de projetos que levam o nome da Escola para fora dos 

seus limites físicos nomeadamente na oferta de peças a convidados, ou na participação no 

concurso de presépios do Município de Sesimbra no qual, o nosso ganhou o 3º Prémio de Escolas.  

 

6.9 Clube da Proteção Civil 

Algumas das atividades dinamizadas pelo clube envolveram toda a Comunidade Educativa. 

Outras atividades foram dinamizadas para faixas etárias específicas. 

As atividades desenvolvidas foram: exercícios de evacuação realizados ao longo do Ano Letivo 

nas escolas do agrupamento; ações de sensibilização sobre atuação em exercícios de 

evacuação; elaboração de cartazes sobre a comemoração do Dia Internacional da Proteção 

Civil; palestra “Segurança Rodoviária” realizada por alunos do 12º ano e destinada a alunos do 9º 

ano, o que permitiu a consolidação de conhecimentos e o desenvolvimento de competências de 

comunicação oral e capacidade de interligar a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade, 

contribuindo assim para a maturidade intelectual dos alunos. 

Consciente da importância do desenvolvimento de um trabalho em parceria, o Clube da 

Proteção Civil tentou promover uma cultura de segurança e procurou a uniformização dos 

procedimentos, no que diz respeito aos Planos de Evacuação, em todas as escolas do 

Agrupamento.  

A elaboração do novo Projeto de Segurança das Escolas Secundária de Sampaio e Básica do 

Castelo, continua em construção e terá continuidade no próximo ano letivo, tendo sido entregue 

uma versão do Projeto de Segurança da Escola Básica do Castelo na Proteção Civil de Sesimbra, 

que até ao momento não se pronunciou a propósito do seu conteúdo. 

É de referir que a Escola Básica de Sampaio não possui Plano de Emergência, nem sinalética 

(indicação do ponto de encontro). O Plano de Evacuação existente foi elaborado pela 

coordenadora de estabelecimento e dado a conhecer a toda a população escolar. 

O Clube da Proteção Civil dinamizou várias atividades em parceria com diferentes entidades, 

solicitando a colaboração de vários grupos disciplinares dos vários níveis de ensino, procurando 

deste modo ter um papel importante na promoção de uma cultura de segurança. 

O exercício público de cidadania, no âmbito de riscos sísmicos, “A Terra Treme”, integrado nas 

ações que assinalaram os 260 anos do sismo de 1755, teve uma repercussão bastante positiva em 

toda a Comunidade Educativa. 
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As atividades efetuadas pela Proteção Civil promoveram o reforço das aprendizagens e a 

preparação dos alunos para a vida ativa e para o exercício da cidadania, no que diz respeito à 

adoção de atitudes e comportamentos adequados face a acidentes graves ou catástrofes que 

as populações possam vir a enfrentar. A participação neste projeto promoveu um maior 

envolvimento dos alunos na construção de uma cultura de segurança. O contacto direto com as 

instituições, através de diferentes atividades, de interior e de exterior, tornou as aprendizagens 

mais significativas e facilitou a educação para a prevenção e minimização de riscos coletivos. 

Em relação às atividades “Cuidado com o Sol e Segurança nas praias” e “Vamos poupar água” 

podemos referir que foram de grande interesse, uma vez que conseguiram cumprir na íntegra os 

objetivos propostos inicialmente, informar e preparar os alunos para o exercício de cidadania, 

respeitando e adotando atitudes/comportamentos adequados. 

No âmbito do projeto “Crescer em Segurança”, da responsabilidade do Gabinete Municipal da 

Proteção Civil, é de salientar que as atividades desenvolvidas desempenharam um papel 

essencial na sensibilização dos alunos para temáticas fundamentais da proteção civil e 

cidadania, promovendo aprendizagens e atitudes importantes adequadas para situações de 

emergência levando à aquisição de hábitos de segurança, no âmbito da prevenção e da 

autoproteção. A técnica responsável pelas sessões (Mónica Franco) estabeleceu uma forte 

relação de empatia com os alunos e o processo de agendamento que se desenvolveu 

diretamente entre os docentes da escola e a técnica revelou-se eficaz e eficiente. 

A Dr.ª Paula Almeida, técnica superior da Proteção Civil de Setúbal, disponibilizou-se de modo 

afável a colaborar com o Clube da Proteção Civil, realizando uma palestra sobre “Prevenção de 

Catástrofes Naturais” a qual teve um impacto bastante positivo nos alunos. 

 

6.10 Desporto Escolar – Grupos Equipa 

Ver relatório (Anexo 4) 

 

6.11 (Des)Dramatizar – EB Castelo 

Neste ano letivo, o Clube de Teatro da Escola Básica do Castelo – Projeto (Des)Dramatizar – 

desenvolveu a sua atividade com 14 alunos de 5 turmas: 4 alunos do 5º ano, 9 alunos do 6º ano e 

1 aluno do 8º ano. 

Todas as ações previstas para o ano letivo 2015/2016 foram realizadas com sucesso, tendo-se 

desenvolvido as seguintes atividades: reposição da peça "Com-Tato" na cerimónia de Entrega dos 

Diplomas, Cineteatro João Mota, 10 de outubro; ensaios da peça "O Refúgio", inspirada no texto 

de Caio Fernando Abreu, ao longo do ano; participação no XVI congresso GISC, Cineteatro João 

Mota, 20 de maio; participação na XII Mostra de Teatro Escolar promovida pela C.M.S, Cineteatro 

João Mota, 21 de maio. 

O balanço deste projeto é deveras positivo, não só pelo trabalho interdisciplinar que envolve 

competências das áreas do Português, da Educação Musical e, de um modo geral, do desporto, 

como também por fomentar nos alunos a capacidade de comunicar e de se relacionar com os 

outros, possibilitar novas e diferentes experiências e permitir o desenvolvimento de vínculos à 

escola/agrupamento. 
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Outro dos pontos fortes é o facto de a atividade do clube, pelas suas características, ter impacto 

na imagem do agrupamento, quer a nível interno quer externo. Consideramos, assim, ter 

contribuído para a concretização de alguns dos objetivos enumerados no Projeto Educativo do 

Agrupamento 2014/2017, especialmente no que respeita a “valorizar o sentimento de pertença ao 

Agrupamento e a uma comunidade; desenvolver a sensibilidade dos alunos para as questões 

artísticas e estéticas; promover o gosto pelas artes performativas pela música, cinema e artes do 

espetáculo em geral.” (Vetor estratégico 3, pág. 34). 

Em suma, consideram-se atingidos os objetivos a que nos propusemos e o balanço é muito bom. 

 

6.12 (Des)Dramatizar – ES Sampaio 

No presente ano letivo, o projeto (Des)Dramatizar conheceu alguns reveses: o afastamento, por 

motivos de saúde, de uma das coordenadoras; a desistência de três dos protagonistas quando o 

projeto já estava lançado; a incompatibilidade dos horários dos participantes, uma vez que 

integravam turmas de 10.º (4 alunos), 11.º (5 alunos) e 12.º anos (5 alunos), com manchas horárias 

díspares. Estes fatores condicionaram negativamente o regular decurso dos ensaios e do produto 

final, influindo numa insuficiente preparação dos atores, patente na forma menos organizada 

como a peça levada à cena decorreu. 

A despeito dos aspetos mencionados, todas as ações previstas para o ano letivo foram realizadas, 

a saber: a reposição da peça O Menino da Burra na cerimónia de Entrega dos Diplomas; a 

realização dos ensaios da peça A Ilha Encantada (adaptação de Hélia Correia, de A 

Tempestade, de Shakespeare); a participação na XIII Mostra de Teatro Escolar promovida pela 

C.M.S. 

Este projeto tem como pontos fortes: o trabalho interdisciplinar, já que envolve saberes e mobiliza 

docentes de diversas áreas: as letras, as artes, as tecnologias (designadamente a informática); o 

desenvolvimento da personalidade do aluno e das suas competências enquanto indivíduo; o 

aumento 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 contribuído para o estreitar de laços entre os membros da comunidade, 

divulgando o trabalho e empenho de alunos e professores, testemunhando o afeto pela nossa 

Escola. 

 

6.13 Eco Escolas 

Na ESS a atividade do concurso Amarsul Eco-Sound mobilizou toda a comunidade escolar o que 

permitiu aos alunos ganhar o concurso. A geminação das ESS e EBC no concurso Geração 

Depositrão, resultou na entrega de 361 kg de REE. A recolha de pilhas usadas na EB do Castelo 

contabilizou-se em 160 kg, tendo as turmas classificadas em 1º e 2º lugar sido premiadas com 

visitas ao Museu da Eletricidade e Espaço Interpretativo da Lagoa Pequena, Sesimbra, 

respetivamente.  
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Em fevereiro, a EB do Castelo participou na atividade Rota dos 21, tendo contado com a 

colaboração do grupo de BTT da Escola, que recebeu o testemunho da EB da Boa Água e 

entregou-o na EB Rodrigues Soromenho, em Sesimbra.  

Procedeu-se à Candidatura ao Galardão Eco Escolas (a efetuar até ao dia 11 de julho de 2016). 

 

 

6.14 Formação Parental: Pais no Jardim da Cotovia 
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O Projeto “Formação Parental: Pais no Jardim”, inserido no PEA, teve como objetivo desenvolver a 

colaboração escola-família, de forma a incrementar o envolvimento e a responsabilização dos 

pais no processo educativo.  

Este projeto, foi desenvolvido no segundo e terceiro períodos, tendo sido dinamizadas sete sessões 

pelas docentes da educação pré-escolar:  

1-A Importância da expressão motora no jardim-de-infância (Maria José Valente e Rosário Santos);  

2-A importância do jardim-de-infância: O lugar onde brincar é aprender (Graça Gaião e Susana 

Sousa); 

3-A importância do Não (Emília Teodoro); 

4-A transição para o 1º ciclo (Maria José Valente); 

5- Nutrição: A importância de fazer uma boa alimentação (Emília Teodoro); 

6-A importância da arte no jardim-de-infância (Graça Gaião, Emília Teodoro, Susana Sousa e Luísa 

Diogo); 

7-Yoga para pais e filhos (Emília Teodoro). 

Para além das docentes, as sessões 3, 4, 5 e 7 tiveram a colaboração de convidados 

especializados nas temáticas abordadas: Psicóloga Helena Palma (sessão nº 3); Professora Teresa 

Cardoso (sessão nº 4); Nutricionista Tânia Correia (sessão nº 5); Instrutora de Yoga Vera Loureiro 

(sessão nº 7). 

As docentes consideraram ser importante a realização destas sessões, nas duas escolas, de forma 

alternada, para melhor responder às necessidades das famílias. 

Após a analise dos dados, concluiu-se que as sessões que tiveram maior participação das famílias 

foi a nº 3 (A importância do Não), com uma frequência de 39,6%, seguida da nº 1 (A Importância 

da expressão motora no jardim-de-infância) e nº 7 (Yoga para pais e filhos), ambas com 37,5%. A 

sessão que teve menor participação das famílias foi a nº 5 (Nutrição: A importância de fazer uma 

boa alimentação) com uma frequência de 6,25%. 

No que diz respeito às sessões de formação parental, concluiu-se que a taxa média de adesão, 

por parte das famílias inscritas, foi de 28,3%. Mediante esta percentagem, as docentes 

consideraram que a participação das famílias foi reduzida tendo em conta a pertinência destas 

sessões. As mesmas salientam ainda, que as famílias que responderam que não poderiam 

frequentar as sessões apresentaram como motivos fatores de ordem laboral. 

Apesar da baixa adesão, as docentes consideraram estas sessões de extrema importância, pois 

todas as famílias que participaram, registaram opiniões bastante positivas em relação às mesmas, 

pelo que decidiram manter o projeto no próximo ano letivo, embora com menor frequência, 

trimestralmente, possibilitando assim que mais famílias possam participar sem colocar em causa a 

sua situação laboral. 

 

6.15 Histórias da Ajudaris 2016 

Este projeto destinou-se às crianças dos jardins de Infância das Escolas Básicas da Cotovia e de 

Sampaio, e envolveu cerca de 130 crianças das 6 salas dos dois jardins-de-infância. 
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Foi intuito das docentes participar pela primeira vez na iniciativa lançada pela Associação 

Ajudaris, uma associação particular de caráter social e humanitário a nível nacional, sem fins 

lucrativos, que desafia os alunos da educação pré-escolar, primeiro e segundo ciclo a criarem 

histórias. 

 Esta associação luta diariamente contra a fome, a pobreza e a exclusão social através da 

educação e capacitação. É neste âmbito que surge o projeto “Histórias da Ajudaris” que tem 

como principais objetivos: despertar e fortalecer os hábitos da leitura e da escrita, estimular a 

prática da cidadania e da solidariedade, a partilha de valores e afetos, aproximar os contextos 

Escola - Família – Comunidade e impulsionar a rede de voluntariado na comunidade.  

As áreas da formação pessoal e social bem como a área de expressão e comunicação no seu 

domínio da linguagem oral e abordagem à escrita das Orientações Curriculares são áreas que se 

inserem na perfeição nos objetivos delineados para este projeto e foi com base nestas áreas que 

as seis histórias foram criadas.  

O culminar deste projeto é a publicação em livro de algumas das histórias feitas, que este ano 

incidiram sobre a temática da alimentação. Além da escrita as crianças fizeram também 

ilustrações da cada história utilizando o desenho a lápis e as TIC no programa paint. 

O nosso agrupamento teve 2 histórias selecionadas para publicação, sendo elas”, João 

fraquinho” do grupo C1 do jardim-de-infância da Cotovia e “As sementinhas também vão à 

escola” do grupo S1 do jardim-de-infância de Sampaio. As verbas conseguidas na venda deste 

livro, que será lançado no mês de novembro, reverterão na sua totalidade para a Associação 

Ajudaris.  

A divulgação deste projeto foi feita à comunidade nas reuniões de encarregados de educação e 

através do jornal Lookaes onde constam todas as histórias que participaram. Haverá, ainda, 

durante o próximo ano letivo a possibilidade de receber a exposição itinerante “Histórias 

Ajudaris’16” no nosso agrupamento. 

 

6.16 Jornal Escolar 

Como pontos fracos, há que assinalar: 

 escassa formação da equipa e dos colaboradores na produção digital de conteúdos; 

 défice de equipamento de fotografia/vídeo e de software para assegurar o ensino e a 

consequente produção de conteúdos em formato digital; 

 falta de um trabalho mais constante e sistemático de redação de peças jornalísticas; 

 insuficiente formação e consequente motivação de alguns professores-contacto das 

escolas do agrupamento; 

 reduzido número de horas previstas para o projeto, considerando as exigências e a 

abrangência do projeto; 

 diminuta interatividade entre o jornal e os seus leitores; 

 desconhecimento, sobretudo por parte dos alunos e respetivos EE, do próprio projeto de 

jornal; 

 desfasamento temporal entre os acontecimentos e a sua divulgação. 

Como pontos fortes, destaque-se: 
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 o dinamismo e disponibilidade da equipa; 

 a qualidade e quantidade dos conteúdos publicados; 

 a funcionalidade e design apelativo do site; 

 a presença nas redes sociais mais relevantes; 

 a disponibilização de conteúdos no Meo Kanal e na televisão interna. 

 

Quanto ao número de alunos envolvidos: 

 alunos do 10º, 11º e 12º do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade; 

 colaboradores interessados de diversas turmas. 

Estava prevista uma colaboração mais estreita com os elementos da Associação de Estudantes e 

da Associação de Pais, bem como as restantes estruturas da escola sede e das restantes escolas. 

 

Das atividades desenvolvidas, é importante evidenciar: 

 o trabalho de campanha do jornal junto das restantes escolas do agrupamento, 

dinamizado pelos alunos do 12º ano do Curso de Comunicação, no âmbito dos conteúdos 

de um dos módulos, que implicou a realização de workshops sobre o jornal e o jornalismo e 

que levou a voz do nosso jornal aos mais pequenos e aos pais e EE; 

 a procura e a cobertura de diversas atividades realizadas nas escolas, incluindo as do 

Desporto Escolar e das Bibliotecas Escolares e também de acontecimentos no meio local, 

como alguns jogos interescolares e o lançamento de balões de ar quente na baía de 

Sesimbra, em correlação com as unidades de Ensino Estruturado; 

 a participação ativa no projeto Pesca Ó Peixe que teve como particularidade a 

interligação entre diferentes entidades, como a Faculdade de Tecnologias da UNL e a 

CMS; 

 o estreitamento das relações com “O Sesimbrense”, através da divulgação de atividades 

da escola e de atividades conjuntas, como a palestra sobre os ‘peso pesados teen’ da 

nossa escola. 

 

6.17 Projeto de Educação para a Saúde 

Ver relatório (anexo 5) 
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6.18 Viagem no Verde 

 

Este projeto envolveu todos os alunos do primeiro ciclo, conseguindo a adesão total dos 

professores do primeiro ciclo do Agrupamento. 

Ao longo do ano realizaram-se conjuntos de sessões de continuidade em sala de aula, tendo sido 

abordados temas relacionados com os recursos naturais da zona e interpretação de áreas 

protegidas. Estas atividades estiveram ligadas à realidade natural que circunscreve as escolas e os 

ecossistemas vizinhos. Os temas e os percursos didáticos selecionados integraram as áreas de 

Português, Estudo do Meio e Expressões Artísticas e Físico-motoras (EAFM).  

As turmas desenvolveram também, atividades de estímulo à leitura com os professores titulares e 

atividades de expressão plástica inspiradas na leitura do livro “Uma Viagem no Verde”. 

Decorreram simultaneamente atividades de expressão dramática, plástica e dança nas horas 

semanais destinadas à EAFM. 

As atividades planeadas e concretizadas foram no primeiro período a realização de ateliês de 

expressão musical, dramática e plástica com todas as turmas envolvidas. Os ateliês basearam os 

seus percursos na abordagem do livro selecionado: “Uma Viagem no Verde”, e substituíram as 

visitas previstas ao Centro de Interpretação Ambiental situado em Pedreiras, por este ter adiado a 

sua abertura ao público. 
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Organização da atividade
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Importância para os conteúdos da(s)…

Duração da atividade
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No segundo período, as turmas realizaram sessões de Educação Ambiental com o Núcleo de 

Espeleologia da Costa Azul, nas Bibliotecas Escolares, onde foram esclarecidos múltiplos aspetos 

sobre a formação da Serra da Arrábida, a sua flora e fauna atual. 

A assistência ao espetáculo “Viagem no Verde”, que estava planeada não foi possível por ter sido 

inviabilizado o apoio aos transportes pela Câmara Municipal de Sesimbra. 

No terceiro período deu-se continuidade às atividades iniciadas, tendo sido realizado com os 

quartos anos das EB de Cotovia e de Sampaio, ateliês pedagógicos sobre a evolução da flauta 

desde a sua origem à atualidade, intitulado: “Viagem numa flauta”. 

O “Dia Mundial da Terra” foi assinalado com uma sessão musical realizada no Polivalente da EB de 

Sampaio, pela turma 6.D, dirigida às turmas de terceiro ano e aos alunos da Unidade de Ensino 

Estruturado. 

Os alunos envolvidos no Projeto, puderam vivenciar propostas que promoveram a sua 

consciencialização ambiental, ajudando a mudar atitudes e comportamentos perante o 

ambiente, e a cumprir conscientemente a redução, reciclagem e reutilização (3R’s) de 

embalagens.   

Este projeto conseguiu atrair os mais novos para as temáticas ambientais, procedendo 

simultaneamente à motivação e interesse dos seus encarregados de educação, procurando um 

impacto positivo nos estilos de vida e no comportamento dos jovens e das suas famílias, 

contribuindo para ajudar a construir um futuro sustentável. 

 A Comunidade Educativa assistiu à Festa Final da EB de Sampaio onde os alunos envolvidos 

apresentaram a coreografia: “Viagem no Verde”, dirigidos pela Professora Maria Simas e 

acompanhados pelos Professores de Educação Musical. 

O projeto concretizou a articulação entre as Escolas/Bibliotecas garantindo a ponte entre o 

público-alvo e as instituições. 

Ao longo do processo no ano letivo, estiveram envolvidas as seguintes entidades: Câmara 

Municipal de Sesimbra, NECA, alunos e professores do 1º e 2º Ciclo. 
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7. APOIO AO ESTUDO 

Atividades 

Apoio ao Estudo Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

CRI/Serviço de Psicologia 11 11 0 100% 0 11 

Orientação Vocacional 8 8 0 100% 0 8 

EPIS 10   10 0% 0 0 

GAD 2 2 0 100% 0 2 

       

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

Apoio ao Estudo 29 19 10 66% 0 19 

 

 

7.1 Apoios Educativos/Serviço de Psicologia 
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7.2 Orientação Vocacional 

O Projeto de Orientação Vocacional envolveu 113 alunos do 9º ano. A ação realizada e não 

prevista, prendeu-se com uma sessão de esclarecimento sobre prosseguimento de estudos, à 

turma do 11º ano de Artes. 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades nas turmas do 9º ano: 

Com o objetivo de avaliar quais os percursos académicos e/ou profissões mais indicados, tendo 

em conta interesses vocacionais, aptidões e motivações individuais, foram aplicadas as seguintes 

avaliações: C.O.P.S. – California Occupational Preference System – Inventário de Interesses; 

B.P.R.D. – Bateria de Provas de Raciocínio Diferencial – avaliação de Aptidões; exercício “A Festa”; 

realização de dinâmicas de grupo, com vista a promover a exploração, autoconhecimento e 

desenvolvimento de competências psicossociais do aluno no seio do grupo; sessões de 

informação e esclarecimento acerca da diversidade das ofertas educativas e profissionais 

existentes no Sistema Educativo Português, facilitando igualmente a sua exploração vocacional; 

realização de trabalho de grupo, por parte dos alunos, sobre o Sistema Educativo Português, 

tendo o mesmo sido apresentado no seio da turma, numa aula de Formação Cívica. Esta ação foi 

complementada, com uma sessão de esclarecimento, conjuntamente com a professora Célia 

Batista, no âmbito da “Semana das Profissões”. 

Após terem sido realizados os encaminhamentos dos alunos (individual ou em pequeno grupo, 

consoante a solicitação por parte do aluno), os respetivos relatórios finais de orientação 

vocacional foram entregues aos encarregados de educação, em contexto de reunião de 

direção de turma (no inicio do 3º Período), onde de forma sintética foi apresentado aos pais o 

Sistema Educativo Português. 

Constatou-se que poderia ser mais proveitoso se as turmas fossem divididas em dois turnos, pois da 

experiência obtida este ano, verificou-se uma maior proximidade e relação de ajuda às turmas 

com um menor número de alunos, acabando por ser mais vantajoso para todos. Constatou-se 

ainda que muitos alunos chegam ao 12º ano e não têm conhecimento de que podem recorrer à 

Técnica de Orientação Profissional para obter ajuda no sentido de encontrar o percurso/curso 

mais adequado para si, nomeadamente aqueles que vêm de outro Agrupamento e/ou não 

tiveram Orientação Vocacional. Assim, julgamos que seria importante e útil que no próximo ano se 

pudesse fazer divulgação, atempadamente, junto dos diretores de turma do 12º ano, no sentido 

de informarem os seus alunos da existência desta possibilidade. 

 

7.3 EPIS - Empresários Pela Inclusão Social  
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8. ASSOCIAÇÕES DE PAIS 

Atividades 

Assoc. Pais e EE Previstas Real. Prev. Não Realizadas % Real. Prev Extra-Plano Realizadas 

Ass. Pais da EBS 12     0% 0 0 

Ass. Pais da EBC 6 3 3 50% 1 4 

Ass. Pais da ESS 8 5 3 63% 4 9 

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

Associações de Pais e EE 26 8 6 31% 5 13 

 

 

8.1 Associação de Pais da Escola Secundária de Sampaio 

Houve uma excelente recetividade dos professores em relação às atividades da Associação de 

Pais nomeadamente a visita da Embaixadora da Comunidade Europeia. A relação entre as 

associações de Pais do nosso agrupamento foi excelente. Foi uma pena não termos participado 

na semana das profissões. Considera-se que o contacto direto com os pais da nossa comunidade 

escolar deve melhorar. 

 

8.2 Associação de Pais da Escola Básica do Castelo 

A análise quantitativa das ações realizadas/por realizar, poderão ser redutoras da realidade, uma 

vez que, para além das ações efetivamente realizadas há, ao longo do ano letivo, inúmeras 

atividades que a Associação de Pais realizou e que não são mensuráveis.  

No entanto, correspondendo ao modelo, indicamos que a APEEEBC continuou a trabalhar com a 

escola em verdadeira parceria, tendo contado com todo o apoio da Direção para as atividades 

levadas a cabo e que, independentemente de termos conseguido realizar todas as atividades 

previstas ou não, o saldo é bastante positivo.  

Por vezes, no início do ano, torna-se difícil prever a exequibilidade de determinadas ações, mas é 

importante fazê-las constar nas nossas intenções; por outro lado, ao longo do ano, várias situações 

se nos vão deparando e há que resolvê-las, independentemente de estarem ou não previstas.  



Anexo 1 – Monitorização da Prática Letiva (Análise dos Questionários) 

2º ciclo  (2016) 
Legenda: Nunca; Às vezes; Muitas vezes; Sempre 

Regulamento Interno 
1 - Os alunos quando chegam atrasados o professor 

marca falta 

 
2 – Nas aulas desta disciplina portamo-nos mal  

 
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, sempre que querem. 

 
7 – Os alunos comem na sala de aula.  

 
8 - Quando um aluno usa o telemóvel o professor 

retira-o. 

 
 

9 - O professor chega atrasado ou deixa sair mais 

cedo. 

 

 
 

Nas aulas desta disciplina 
10 - participamos e estamos com atenção 
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11 - fazemos fichas/exercícios que ajudam a perceber 

a matéria 

 
 

12 - fazemos trabalhos e discutimo-los  

 
 

13 - usamos o manual da disciplina 

 
14 - vemos  powerpoints que nos ajudam a perceber a 

matéria. 

 
 

15 -  vemos filmes que nos ajudam a perceber a 

matéria. 

 
 

 

 

 

16 - fazemos visitas de estudo. 

 
 

17 - fazemos experiências. 

 
 

18 – usamos computadores. 

 
19 - nas explicações da matéria o professor faz 

perguntas à turma 

 
 

20 - quando temos dúvidas o professor esclarece-nos 
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21 - percebemos o que o professor explica 

 
 

O professor(a) desta disciplina: 
22 - tem um bom relacionamento com os alunos. 

 
 

 

23 – preocupa-se com todos os alunos. 

 
24 - ouve os alunos e procura ajudá-los a resolver os 

problemas. 

 
 

25 -.apoia os alunos sempre que precisam. 

 
 

 

26 - ouve as sugestões dos alunos. 

 
27 – faz perguntas a todos os alunos para que eles 

participem nas aulas. 

 
28 - reconhece e elogia o trabalho realizado pelos  

alunos. 

 
29 - é justo 

 

Avaliação 
 

30 - O professor esclarece-nos sobre as notas 

atribuídas 
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31 - O professor informa-nos sobre as matérias que 

saem no teste. 

 
32 -   Os testes são fáceis.  

 
33  - Os testes são longos, não temos tempo de 

acabar. 

 
34 - É fácil copiar nos testes. 

 
35 - Nos testes corrigidos vêm sempre as cotações que 

obtivemos em cada resposta 

 
 

36 - As fichas que fazemos são sempre entregues e 

corrigidas na aula. 

 
37 – Quando fazemos trabalhos de 

investigação/pesquisa, o professor dá-nos indicações 

sobre o que devemos pesquisar na Biblioteca ou na 

internet. 

 
 

 

 

38 - O professor é exigente. 
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Os questionários englobam diferentes áreas da atividade do professor: o cumprimento do Regulamento 

Interno (RI), as práticas pedagógicas e a relação pedagógica, a avaliação.  

A análise fez-se com base nos parâmetros avaliados tendo a classificação de sempre e muitas vezes sido 

considerada, em geral, um bom resultado (depende das questões formuladas, uma vez que em algumas 

questões, o nunca será o resultado positivo). Assim, no caso do 2º ciclo, no que diz respeito ao RI, os 

resultados são bastante positivos nos indicadores o professor impor respeito na turma (84%), “os alunos 

entrem e saem da aula sempre que querem” (90% – nunca) e comem na sala de aula (78%- nunca). As 

restantes respostas revelam que o RI nem sempre é devidamente aplicado. Os professores são bastante 

tolerantes, uma vez que, apenas 31% dos inquiridos considerou que os professores marcam faltas sempre 

ou na maioria das vezes quando os alunos chegam atrasados. O mesmo acontece relativamente ao mau 

comportamento em sala de aula: 84% afirmam que os alunos não são expulsos da sala de aula, ou são 

expulsos apenas às vezes, quando se portam mal. E quando são expulsos poucas vezes são enviados para o 

GAD. Ainda neste conjunto de questões, apenas 41% responde nunca à questão o professor chega atrasado 

ou deixa sair mais cedo, o que significa que a regra do cumprimento integral do tempo de aula não é 

cumprida por um elevado número de professores. 

No que concerne às aulas, apenas 12% responde que participa e está com atenção sempre e 36% a maioria 

das vezes, o que significa que quase metade dos alunos apenas às vezes participa e está com atenção nas 

aulas, e 28% responde que percebe sempre a matéria e 55% a maioria das vezes. Cerca de 90% dos 

inquiridos refere que o professor esclarece sempre as dúvidas. 

Quanto à relação professor-aluno, mais de 90% dos inquiridos responde de forma muito positiva, 

concluindo-se que existe uma boa relação pessoal e pedagógica, uma vez que os alunos reconhecem que o 

professor é justo, fomenta a participação, apoia e reconhece o trabalho dos alunos e ouve as suas 

sugestões.  

No âmbito da avaliação, os alunos referem como pontos fortes, estarem informados sobre as matérias dos 

testes (81%), os testes serem fáceis (89%), não serem longos e terem tempo para acabar (92%),receberem 

indicações aquando da realização de trabalhos de pesquisa (88%) e as fichas serem sempre corrigidas na 

aula (83%). Referem que o professor é exigente (72%) Como situação menos favorável é a existência ainda 

de testes classificados, mas sem a informação das cotações atribuídas em cada resposta. 
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3ºciclo e secundário (2013-2016) 

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 

 
 

9 - O professor retira o telemóvel quando usado pelos 

alunos.  

 
10 - Nas aulas há um ambiente de tranquilidade e de 

respeito mútuo. 
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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 

 
 

 

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  
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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. 

 
 

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  
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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  

 
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 
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40 – Nos testes corrigidos vêm sempre as cotações que 

obtivemos em cada resposta. 

 
 

41 - As fichas que fazemos são entregues e/ou corrigidas. 

 
 

 

42 - Nos trabalhos que nos são pedidos temos indicações 

claras do que temos de fazer. 

 
 

 

43 - Os trabalhos de investigação são acompanhados de um 

guião 

 
 

 

 

 

44 - O professor dá indicações sobre os recursos existentes 

na Biblioteca. 

 
 

45 – O professor dá-nos indicações sobre como pesquisar 

na Internet. 

 
 

46 – O professor é exigente. 

 
 

 

 

 



Anexo 1 – Monitorização da Prática Letiva (Análise dos Questionários) 

Os resultados do 3º ciclo e secundário, no que diz respeito ao RI, à exceção dos indicadores que referem que o 

professor não retira o telemóvel quando o aluno o usa (49%) e não envia os alunos para o GAD (72%) as restantes 

respostas revelam que o RI é devidamente aplicado. Existe a mesma tolerância que já tínhamos observado no 2º ciclo, 

uma vez que 65% dos inquiridos responde que os professores nunca expulsam os alunos mal comportados ou apenas 

o fazem às vezes. Também no que diz respeito aos atrasos, apenas 50% dos inquiridos afirma que os alunos que 

chegam tarde às aulas têm falta. Ainda neste conjunto de questões, apenas 4% responde nunca à questão o professor 

cumpre o horário previsto para a entrada e saída das aulas e 12% às vezes, o que significa que a regra do 

cumprimento integral do tempo de aula é cumprida pela maioria dos professores (ao contrário do que acontecia no 2º 

ciclo). 

No que concerne às aulas, o resultado não é muito positivo. Cerca de 41% responde que participa e está com atenção 

sempre e 18% a maioria das vezes, 67% responde que os professores explicam bem a matéria e 74% que o professor 

esclarece sempre as dúvidas. Parece-nos bastante pouco, uma vez que as aprendizagens são o objetivo fundamental 

da prática letiva. 

Quanto à relação professor-aluno, entre 60 a 70% dos inquiridos responde de forma positiva, indicando que existe 

uma boa relação pessoal e pedagógica, uma vez que os alunos referem que o professor é justo, fomenta a 

participação, apoia e reconhece o trabalho dos alunos e ouve as suas sugestões. Porém, neste ponto, os resultados 

são bastante inferiores aos registados no 2º ciclo. 

Em relação à avaliação, entre 60% e 70% dos alunos referem que são informados/esclarecidos sobre as notas 

atribuídas, assim como sobre as matérias dos testes. Referem ainda que a duração para os realizar é adequada e que 

as cotações atribuídas em cada resposta são divulgadas. No que concerne às indicações para a realização de trabalhos 

de pesquisa, os alunos referem que lhes são dadas indicações claras e que para os trabalhos de investigação ser 

disponibilizado um guião. Consideram ainda que são dadas poucas indicações sobre os recursos existentes na 

biblioteca e também para ao uso da internet. Apenas 66% referem que o professor é exigente (33% sempre e 33% a 

maioria das vezes).   

Embora a análise seja muito breve e redutora reconhecemos que as percentagens não são muito animadoras.  

 

 



 

Tratamento estatístico e análise dos resultados dos inquéritos 
aplicados aos utentes do Refeitório da EB do Castelo  
 

 
 
Introdução 
 
O inquérito aplicado no Refeitório da Escola Básica do Castelo (EB do Castelo) tem como objetivo avaliar o grau de 
satisfação dos utentes deste espaço, em relação às refeições aí servidas. 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 poderem comprometer 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.  
O refeitório da EB do Castelo serve, em média, cerca de 160 refeições diárias. 

 
 
Metodologia 
 

O questionário aplicado, da responsabilidade da ASE, foi preenchido pelos utentes de forma anónima e voluntária, à 
saída do refeitório. Para este questionário foram escolhidos oito dias durante o ano, (um dia por mês), sem o 
conhecimento prévio da empresa que assegura o refeitório, tendo sido aplicado o critério de quatro dias referentes a 
um prato principal de carne e quatro dias em que o prato foi peixe.  

No total foram inqueridos 180 utentes. Há que referir que alguns alunos não responderam à totalidade das questões 
do inquérito, tendo todos os inquéritos sido considerados válidos. 

Após a aplicação do questionário, seguiu-se a realização do tratamento de dados e a consequente reflexão, através da 
elaboração deste relatório, para conhecimento dos utentes do Refeitório, bem como dos Encarregados de Educação 
dos alunos. 

 

Apresentação e análise dos dados 
 
Após aplicação dos questionários elaborou-se uma tabela com os dados apurados e realizou-se o tratamento 
estatístico que se apresenta abaixo.  

Analisando o gráfico 1 referente à apresentação do prato, observa-se que: 

Em relação à sopa, 34% avaliou este parâmetro como Satisfatório, as outras respostas recaíram principalmente no 
Bom 29%, e no Muito Bom, 21%. É possível concluir que 84% dos alunos inquiridos está satisfeito com a apresentação 
da sopa.  

No que diz respeito ao prato principal, 41% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram 
principalmente no Muito Bom 31% e no Satisfaz 19%. É possível concluir que 91% dos alunos inquiridos está satisfeito 
com a apresentação do prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 39% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 
principalmente no Bom 34% e no Satisfaz 18%. É possível concluir que 91% dos alunos 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, 40% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram principalmente no Muito 
Bom 34% e no Satisfaz 16%. É possível concluir que 90% dos alunos inquiridos está satisfeito com a quantidade de 
sopa servida.  

No que diz respeito ao prato principal, 39% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram 
principalmente no Muito Bom 34% e no Satisfaz 18%. É possível concluir que 81% dos alunos inquiridos está satisfeito 
com a quantidade de comida servida no prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 42% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 
principalmente no Bom 29% e no Satisfaz 16%. É possível concluir que 87% dos alunos inquiridos está satisfeito com a 
quantidade de sobremesa servida.  

 

 

Gráfico 2 
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Analisando o gráfico 3 referente ao sabor da comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 26% avaliou este parâmetro como Satisfatório, as outras respostas recaíram principalmente no 
Bom 24% e no Muito Bom 20%. É possível concluir que 70% dos alunos inquiridos está satisfeito com o sabor da sopa.  

No que diz respeito ao prato principal, 31% avaliou este parâmetro como Muito Bom e Bom, as outras respostas 
recaíram no Satisfaz 17%. É possível concluir que 79% dos alunos inquiridos está satisfeito com o sabor do prato 
principal.  

No que concerne à sobremesa, 42% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 
principalmente no Bom 30% e no Satisfaz 17%. É possível concluir que 89% dos alunos inquiridos está satisfeito com 
o sabor da sobremesa.  

 

Gráfico 3 

 

Conclusão 

Analisando estes resultados concluímos que os alunos da EB do Castelo 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 nem sugestões. No entanto, houve situações pontuais que surgiram ao longo do ano letivo e que 
foram prontamente esclarecidas e resolvidas.  
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Anexo (questionário) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tratamento estatístico dos resultados dos inquéritos do grau de satisfação referente ao 
serviço prestado no Refeitório da ES de Sampaio 

 
Introdução 

 
Este inquérito foi realizado na Escola Secundária de Sampaio durante o ano letivo 2015/2016 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 265 utentes inquiridos. O refeitório da escola 
serviu em média 115 refeições por dia, num total de 19248. 

 
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, 49% avaliou este parâmetro como Muito Bom e 39% Bom, é possível concluir que 99% dos 
inquiridos está satisfeito com a apresentação da sopa.  

No que diz respeito ao prato principal, 53% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 
no Bom 38% e apenas 8% no Satisfaz. É possível concluir que 99% dos inquiridos está satisfeito com a apresentação 
do prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 51% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram no 37% 
no Bom e 12% 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: 
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Em relação à sopa, 59% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 31% no Bom e 8%  
no Satisfaz. É possível concluir que 99% dos inquiridos está satisfeito com a quantidade de sopa servida.  

No que diz respeito ao prato principal, 50% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 
32% no Bom e 13% no Satisfaz. É possível concluir que 95% dos inquiridos está satisfeito com a quantidade servida. 

No que concerne à sobremesa, 51% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 31% no 
Bom e 15% no Satisfaz. É possível concluir que 96% dos inquiridos está satisfeito com a quantidade de sopa servida. 
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, 53% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 30% no Bom e 15%  
no Satisfaz. É possível concluir que 99% dos inquiridos com o sabor da sopa.  

No que diz respeito ao prato principal, 56% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 
35% no Bom e 9%  no Satisfaz. É possível concluir que 99% dos alunos inquiridos está satisfeito com o sabor do 
prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 57% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 32% no 
Bom e 10%  no Satisfaz. É possível concluir que 99% dos inquiridos está satisfeito com o sabor da sobremesa.  
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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 74% consideram-no Muito Bom e Bom. De realçar que 70% dos utentes dizem esperar apenas 5 
minutos ou menos para serem atendidos. 

                     

      Gráfico 4                                                                                                                        Gráfico 5 

 
 

Analisando estes resultados concluímos que os alunos nesta escola estão muito satisfeitos com o serviço prestado 
no refeitório.  
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1. Introdução 

 
 

No presente ano letivo, no Agrupamento de Escolas de Sampaio, a entidade promotora das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) foi a Associação de Pais da Escola Básica de 

Sampaio, em parceria com a empresa Vitamina. 

Nas três escolas com 1º Ciclo do Ensino Básico, EB da Cotovia, EB de Sampaio e EB do Zambujal 

nº 1, com um total de 481 alunos inscritos, frequentaram estas atividades 380 alunos (79%). 

As Atividades de Enriquecimento Curricular oferecidas foram: Ensino do Inglês (EI), Atividade 

Física e Desportiva (AFD) e Atividades Lúdico-Expressivas (ALE). As turmas das AEC 

corresponderam às turmas da componente curricular obrigatória, com horário em regime 

normal. 

As AEC decorreram no espaço escolar, no período entre as 16h30m e as 17h30m, organizadas 

em 3 dias para as turmas com 3º ano, e 5 dias para as restantes. 

Foi necessário contratar 21 técnicos, sendo 10 para a Atividade Física e Desportiva, 7 para 

Atividades Lúdico-Expressivas e 4 para o Ensino do Inglês.  

Para avaliar o funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular, ao longo do 

presente ano, pressupondo uma melhoria contínua na qualidade da oferta educativa, foram 

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. 
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2. Organização 

 

 
Os inquéritos on-line foram dirigidos a: 

 90 alunos - 5 de cada turma dos 2º, 3º e 4º anos (amostra) 

 110 encarregados de educação - 5 de cada uma das turmas (amostra) 

 21 técnicos das AEC (população) 

 22 professoras titulares de turma (população) 

Responderam: 

 93 alunos 

 49 encarregados de educação 

 17 técnicos das AEC 

 19 professoras titulares de turma 

 

       

   

        

100%

0%

Nível de participação
- amostra de 90 alunos -

respondidos

não respondidos

45%

55%

Nível de participação
- amostra de 110 enc. de educação -

respondidos

não respondidos

81%

19%

Nível de participação
- universo de 21 técnicos de AEC -

respondidos

não respondidos
86%

14%

Nível de participação
- universo de 22 professoras titulares -

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. 

1     2  

3 - Das AEC que frequentas, indica a tua preferida. 

 
4 - Na atividade de Ensino do Inglês (EI), o que mais gostas de fazer? 

Ouvir histórias 

 

Fichas de trabalho 

Dramatizações 

Jogos e canções 

 

 

5 - Como é o comportamento dos alunos na atividade de Ensino do Inglês? 
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6 - Na Atividade Física e Desportiva (AFD), o que mais gostas de fazer? 

Ginástica 

 

Jogos pré-desportivos 

Jogos desportivos coletivos 

Jogos desportivos individuais 

 
 

7 - Como é o comportamento dos alunos na Atividade Física e Desportiva? 

 

8 - Nas Atividades Lúdico-Expressivas (ALE), o que mais gostas de fazer? 

Cantar 

 

Dramatizar 

Desenhar/pintar 

Fazer trabalhos manuais 

Fazer experiências 

 
 

9 - Como é o comportamento dos alunos nas Atividades Lúdico-Expressivas? 
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10 - Escolhe outra(s) atividade(s) que gostasses de ter nas AEC. 

Expressão Dramática 

 

Música 

Dança 

Informática 

Xadrez 

Outra 

 
 

Em outra surge:  

1 Natação 

1 Futebol 

1 Patinagem 
 

11 - Se tens alguma sugestão para melhorar o funcionamento das AEC, escreve-a aqui. 

9 Os alunos melhorarem o comportamento: estarem mais atentos, respeitarem colegas, 

professores e as regras estabelecidas. 

3 Gostava de fazer coisas mais difíceis, coisas misteriosas, aulas de dança. 

3 Não serem na nossa sala, serem ao ar livre, ter aulas no ginásio. 
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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)? 

1     2  

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? 
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6 - Indique outras atividades que considere pertinente incluir nas AEC. 

Expressão Dramática 

 

Música 

Dança 

Informática 

Xadrez 

Outra 

 
 

7 - Em relação às AEC, o(a) seu/sua educando(a) demonstra uma atitude de: 

 

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)? 

8      9  

10 - Indique o seu grau de satisfação relativamente ao funcionamento das AEC no presente ano letivo. 
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11 - Utilize este espaço para deixar alguma sugestão para a melhoria do funcionamento das AEC. 

1 Excelente relação com os alunos por parte do professor de AFD. 
4 Dificuldade dos professores das AEC em impor ordem e respeito na “aula”. 
5 Maior responsabilidade, interesse, empenho e brio profissional por parte dos professores. 
5 Nas ALE, privilegiar as áreas de ensino da música e teatro, uma vez que a expressão plástica é 

bem trabalhada na componente curricular, nas Expressões Artísticas. 
5 Importante conhecer e poder contactar com os professores das AEC, ter um feedback das 

atividades desenvolvidas. 
4 As ALE não correram bem; programa sem coerência; tarefas idênticas às desenvolvidas pelas 

professoras titulares. 
1 As AEC são importantes, mas carecem de maior acompanhamento e supervisão. 
1 Sugestão: as AEC poderem mudar a cada período, para uma maior diversidade de 

conhecimentos e aprendizagens. 
1 Prolongamento do horário como opção e nos dias necessários para os pais. 
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5. Análise estatística do inquérito aos técnicos de AEC  

 

1 - Indique a escola onde lecciona (com maior carga horária). 

2 - Indique que atividade leciona. 

1   2  

3 - O material disponibilizado pela empresa Vitamina é o adequado para o desenvolvimento da 

AEC que leciona? 

 

4 - Considera o espaço onde decorrem as AEC adequado? 

 

5 - Considera o horário em que decorrem as AEC adequado? 

6 - Concorda com a carga horária atribuída à AEC que leciona? 

5      6  
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7 - Considera que os alunos estão motivados para as AEC? 

 

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? 

8    9  

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? 

  

Enc. de educação 

 

Coord. de estabelecimento 

Coordenação de ano 

Professores das AEC 

Grupo disciplinar 
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12 - Utilize este espaço para deixar alguma sugestão para a melhoria do funcionamento das 

AEC. 

1 O horário ao final do dia prejudica o empenho dos alunos nas atividades. 

1 O facto de os pais estarem a assistir às aulas [do exterior], interagindo com os filhos, dificulta 
a sua concentração. 

3 Pais e alunos consideram as AEC como um espaço de brincadeira em que não existem regras 
ou normas. 

1 Os pais deveriam ser mais incluídos nas AEC, as actividades deviam ser-lhes apresentadas no 
início do ano e deviam ser chamados a participar, pontualmente. 

3 Falta de apoio/cooperação por parte da entidade empregadora. 

2 Alargar a carga horária das AEC. 

1 Existência de espaços físicos insuficientes para as turmas com AFD em simultâneo (integrar 
em horários diferentes). 

1 Falta de manuais para os alunos dificultou a planificação [no ensino do inglês]. 
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6. Análise estatística do inquérito às professoras titulares de turma  

 
1 - Selecione a escola onde leciona. 

 

2 - Considera o material destinado ao desenvolvimento das AEC adequado? 

 

3 - O espaço onde decorrem as AEC é o adequado? 

 

4 - Considera o horário em que decorrem as AEC o adequado? 
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5 - Concorda com a carga horária atribuída a cada uma das AEC? 

6 - Considera que os encarregados de educação valorizam o trabalho desenvolvido nas AEC? 

5   6  

7 – Considera que os alunos da sua turma estão motivados para as AEC? 

 

8 - Verifica-se cooperação e articulação entre os técnicos e a professora da turma? 

 

8 - Indique as reuniões onde considera ser importante a participação dos técnicos das AEC. 

Enc. de educação 

 

Coord. de estabelecimento 

Coordenação de ano 

Professores das AEC 

Grupo disciplinar 
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9 - Utilize este espaço para deixar alguma sugestão de melhoria no funcionamento das AEC 

2 Os técnicos deveriam ser mais exigentes ao nível dos comportamentos e comunicarem de 
imediato quando os comportamentos desadequados se verificam. 

1 Os técnicos das AEC devem ter "formação" para melhor construírem os textos de avaliação de 
fim de período. 

3 As AEC deveriam funcionar fora do espaço físico da escola. 

1 Considero importante o reforço das atividades de expressão dramática e musical. 
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7. Conclusão 

 

Tendo em conta os resultados obtidos nos inquéritos, pode confirmar-se que a tendência se alterou, 

uma vez que a minoria dos Encarregados de Educação inscreveu os seus educandos com o objetivo de 

enriquecimento de conhecimentos (49%). Os restantes, (36,7%) utilizam as AEC como forma de facilitar 

a organização familiar (impossibilidade de ir buscar no fim das atividades letivas), (8,2%) para ocupar os 

tempos livres e (6,1%) para acompanhar os colegas. 

O horário de funcionamento corresponde às necessidades da generalidade das famílias e a maioria 

continua satisfeita com as AEC oferecidas. Os alunos mantêm a AFD como a sua preferida, sendo o 

Ensino do Inglês é a que menos gostam. 

Relativamente ao comportamento, em todas as AEC, 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.  

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. Quase todos consideram importante conhecer o programa anual a 

desenvolver em cada uma delas. De um modo geral, estão satisfeitos (61,2%) ou muito satisfeitos 

(34,7%) 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 música e dança, seguida de xadrez e depois expressão dramática. Os encarregados 

de educação optaram primeiro por música, depois informática, seguida de expressão dramática 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 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.  

Relativamente à adequação do material disponibilizado para as atividades a maioria dos profissionais 

(técnicos e PTT) consideram que é o adequado. No que diz respeito aos espaços onde decorrem, a 

opinião coincide, pois a maioria considera que é o adequado para o Inglês e ALE, mas nem sempre para 

a Atividade Física e Desportiva. 

Quanto ao horário em que decorrem as AEC, a maioria dos técnicos (64,7%) e PTT (94,7%) considera-o 

adequado. No que respeita à carga horária atribuída a cada atividade, a maioria das professoras titulares 

(89,5%) e dos técnicos (64,7%) concorda. 

No que concerne às reuniões onde se considera importante a presença dos técnicos das AEC, foi 

referido pelas professoras titulares, primeiro nas de coordenação de estabelecimento, depois nas de 

encarregados de educação, seguidas nas de técnicos das AEC. De salientar algumas considerarem 

importante a participação em reuniões de grupo disciplinar (2º ciclo). Relativamente aos técnicos, 

consideraram importante a sua presença, primeiro nas de técnicos das AEC, seguidas nas de 

coordenação de estabelecimento, depois nas de encarregados de educação. De salientar alguns 

também considerarem importante a participação em reuniões de grupo disciplinar (2º ciclo). 

A maioria dos profissionais das AEC considera que o seu trabalho contribuiu para a qualidade do serviço 

prestado na escola.  
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8. Algumas considerações 

 

 

O facto de este ano a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Sampaio ser a 

entidade promotora das AEC, em parceria com a empresa Vitamina, “libertou” o agrupamento de 

algumas tarefas relativas à organização e funcionamento do programa. No entanto, a direção, 

articulando com a APEBS e a Vitamina, acompanhou a sua implementação e desenvolvimento, sendo as 

coordenadoras de estabelecimento as responsáveis pela supervisão do seu funcionamento. 

Ao remeter o funcionamento das AEC para o final do dia, e tendo em conta que todas as escolas 

funcionam em regime normal, verificou-se alguma dificuldade no seu funcionamento, devido a: 

 Reduzidos horários semanais (5h) dos técnicos; 

 Dificuldade na contratação/manutenção de técnicos; 

 Algumas turmas com poucos alunos (com encargos financeiros associados). 

No que respeita ao número de alunos inscritos (380), ao longo do ano não se sentiram flutuações 

significativas. 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. 

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 100% dos alunos (apoiados pelas respectivas professoras 

titulares de turma), 81% dos técnicos das AEC e 86% das PTT (ficando a participação abaixo do 

esperado) e 45% 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”. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO 

PROJETO DO DESPORTO ESCOLAR (ATIVIDADE INTERNA/ATIVIDADE EXTERNA) 

 2015/2016 

 

 

 

ATIVIDADE INTERNA (atividade regular semanal – EB Castelo – ou no final dos 1º e 2º Períodos e dias após o Carnaval – ESSampaio - de inscrição 

pontual, aberta a todos os alunos que queiram participar na altura da realização da atividade). 

 

ACTIVIDADE INTERNA 

RESPONSÁVEL 

PELA 

ORGANIZAÇÃO 

 

INTERVENIENTES 

 

CALENDARIZAÇÃO 

 

CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES 

PROPOSTAS – AVALIAÇÃO FINAL DO 

ANO LETIVO 

1. Actividade Interna 

organização/ 

calendarização de 

actividades na Escola 

G.R.Ed. Física + 

C.DespEscolar 

Professores com 

actividade interna. 

EBCastelo/ESSampaio - Ao longo 

do ano. 

 

REALIZADA COM SUCESSO 



2.Torneios JD Coletivos 

e outras atividades 

Castelo/Sampaio 

G.R.Ed. Física Todos os alunos 

EBCastelo: 

5ºanos - 2ª/6ªfeiras; 

6º,8ºanos - 4ªfeiras 

7ºanos – 2ªfeiras 

ESSampaio: 

Finais dos períodos letivos (1º e 2º) 

 

 

Devidamente avaliados no PAA 

2.1 – Torneios Inter-

Turmas 1 ºPeríodo 
G.R.Ed. Física Todos os alunos 

EBCastelo 

5ºanos – Bola Capitão 

6ºano – Basquetebol 3x3 

7ª/8ª anos – Voleibol 4x4 

Devidamente avaliados no PAA 

2.2 - Torneios Inter-

Turmas 2 ºPeríodo 
G.R.Ed. Física Todos os alunos 

EBCastelo 

5ºanos – Basquetebol 3x3 

6ºano – Voleibol 2x2 

7ª/8ª anos – Basquetebol 5x5 

Devidamente avaliados no PAA 

2.3 - Torneios Inter-

Turmas 3 ºPeríodo 
G.R.Ed. Física Todos os alunos 

EBCastelo 

5º,6º,7º,8º Futebol 5x5 

Devidamente avaliados no PAA 

2.4 –Torneio “3x3 “ 

Basquetebol  
G.R.Ed.Física Todos os alunos 

ESSampaio 16 de Dezembro 

(manhã:8h30 às 13h30)4ªfeira 

Devidamente avaliados no PAA,  

2.4.1 “Torneio 3x3 “ 

Basquetebol Local ; 

Nacional  

Desporto escolar 
GDEF e alunos 

apurados  
ESSampaio 2º e 3º período 

Devidamente avaliados no PAA, 

com alunos classificados e 

integrando o quadro de valores 



2.5 – Torneio de 

Andebol  
G.R.Ed. Física Todos os alunos 

ESSampaio 16 de Dezembro  

( tarde: 14h às 18h30) 4ª  

Devidamente avaliados no PAA 

2.6 – Torneio de 

Voleibol  
G.R.Ed. Física Todos os alunos 

ESSampaio 17Dezembro 

(manhã e tarde)5ª 

Devidamente avaliados no PAA 

2.7 – Torneio de 

Badminton 
G.R.Ed. Física Todos os aluno 

 ESSampaio 17 de Março 

(manhã:8h30 às 13h30)5ªfeira 

Devidamente avaliados no PAA 

2.8 – Torneio de Futebol  G.R.Ed. Física Todos os aluno 
ESSampaio 18 de Março  

(manhã e tarde)6ª 

Devidamente avaliados no PAA 

3. Corta-mato escolar. G.R.Ed.Física Todos os alunos 

 15 Dezembro – Castelo 

(manhã: 10h/13h) 3ª 

 

11 Dezembro - Sampaio 

(manhã: 10h/13h) 6ª 

Devidamente avaliados no PAA 

4.Corta-mato concelhio. CMSesimbra  
GREF e alunos 

apurados.. 

Castelo/Sampaio 

Janeiro 

(manhã/início tarde). 

Devidamente avaliados no PAA 

5.Corta-mato distrital. C.E.P. Setúbal 
GREF e alunos 

apurados. 

Castelo/Sampaio 

2º período (data a definir). 

Devidamente avaliados no PAA 



6. Corta-mato Nacional 

(*) 
C.E.P.Setúbal 

GREF e alunos 

apurados. 

Castelo/Sampaio 

2º período (data a definir). 

Devidamente avaliados no PAA 

Não existiram alunos apurados 

pelo que esta participação não 

aconteceu 

7. Megas: sprinter, salto 

e quilómetro (fase 

escola). 

 

GR.Ed.Física 
GDEF e alunos 

seleccionados. 

EBCastelo – Ao longo do ano 

ESSampaio -17 de Março 

(tarde: 14h30 às  18h)5ª 

Devidamente avaliados no PAA 

Devido às condições climatéricas, 

não se realizaram as provas sendo 

o apuramento realizado a partir 

dos melhores resultados obtidos 

pelos alunos inscritos, nas aulas 

de E.F. 

8. Megas: sprinter, salto 

e quilómetro (fase local). 
Desporto escolar 

G.R.Ed.Física e 

alunos apurados. 
2º  período(data a definir). 

Devidamente avaliados no PAA 

9. Megas: sprinter, salto 

e quilómetro (fase 

nacional).(*) 

Desporto Escolar 
G.D.Ed.Física e 

alunos apurados. 
2º ou 3º período(data a definir). 

Devidamente avaliados no PAA 

Não existiram alunos apurados 

pelo que esta participação não 

aconteceu 

 

(*) – a participação/ intervenção da escola na fase nacional dependerá da existência de alunos apurados na fase anterior, por isso não, deve estar 

contemplada como “actividade realizada ou não”. 

 

 

 



ATIVIDADE EXTERNA (atividade regular semanal de inscrição obrigatória no início do ano letivo, aberta a todos os alunos do Agrupamento e com a 

obrigatoriedade de participação na competição externa do Desporto Escola).  

QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS 18 GRUPOS EQUIPA DO AGRUPAMENTO 

NOMENCLATURA e 
Nº de Grupos  
Equipa - GE 

Prof. 
Responsável/ 
Escalões GE 

Nº 
alunos 
inscritos 

Média 
alunos 
treino 

Semanas 
de  Treino 

Participações 
Competições do 
D.E. 

Outras 
participações: 
Clubes, CMS,. 

Classificações   
de destaque 

ATIVIDADES RÍTM. 
EXPRESSIVAS 
2 grupos equipa (1 
NEE) 

Cristina 
Martins 

 
18 
10 

 
12 
10 

 
33 
33 

 
2 
- 

2 e a Festa 
Solidária do 
Agrupamento; 

 
 
Nada a assinalar 

BADMINTON 
1 grupo-equipa 
 
 

Pedro 
Godinho 
Vários Misto 

 
b)29 

 
15 
 

 
31 
 

 
5 

 
 
- 
- 

Fase local  - Juniores – 1ºlugar 
Fase Distrital – 2ºlugar 
Fase local Juven.masc. –1º/3ºlug. 
Juven.Fem. – 3º lugar 
Fase Distrital – Juv fem(equipas) – 1º lugar 
Juvenis masculinos – 2º/3º Lugares e 
1ºlugar de equipas 

BASQUETEBOL 
2 grupos-equipa 
 

Sandra Ribeiro 
InfantisB 
masc. 
Juniores 
femin. 

 
a)20 
b)18 

 
14 
12 

 
34 
33 

 
3 
4 

3 (Festa Solidária 
do Agrupamento 
e outras 2); JDE’s 

a)fase Local – 3ºlugar apuramento 
Torneio Encerramento-3ºlugar Desp. Esc. 
b)fase Local – 3ºlugar apuramento Desporto 
Escolar 

BASQUETEB. 
2 grupos-equipa 
a) 
 
b) 

José Sá 
 
Iniciados 
Masc. 
 
Juvenis Masc. 

 
 
a)21FED 
 
b)20FED 

 
 
17 
 
14 

 
 
40 
 
40 

 
4/12jogos 
 
 
4/12 jogos 

Festa Solidária do 
Agrupamento 
 
 
G. Eq. Juvenis 
Competição 
Federada da ABS, 
23 jogos 

a)1º - Campeões Distritais D. Esc. 
Vice Camp. Regionais D. Esc. 
4º classificados no Camp.  Nacional D. Esc 
 
b) 1º - Campeões Distritais D. Esc. 
- Vice Camp. Regionais D. Esc. 
- 5º Classificados Nacional D. Esc 
- 5º classif Camp. Reg. ABSetúbal – Federado 



BTT 
2 grupo-equipa 
 

José Cardeira 
Pedro 
Godinho 
Vários misto 

 
31 
31 

 
14 
30 

 
33 
33 
 

3 (2 provas locais 
e 1 prova 
regional)-D.E. 

1 (deslocação ao 
Festival Bike); 
Festa Solidária do 
Agrupamento. 

Regional: 
Infantis B - 1º, 5º, 9º e 1º lugar por equipas. 
Iniciados – 2º, 5º e 2º lugar por equipas. 

DESPORTOS 
GÍMNICOS 
2 grupos equipa 

Hélder Pinto 
Vários Misto 
Vários 
feminino 

 
18 
18 

 
15 
12 

 
33 
33 

2 Encontros de 
DG – D.E.;  
 

Festa Solidária do 
Agrupamento 

 
Nada a assinalar 

DESPORTOS 
GÍMNICOS 
2 grupos equipa: 
Gin. De Grupo 
Gin. Acrobática 

Cristina Silva 
Vários Misto 
Vários Femini. 

18 
18 

15 
15 

40 
40 

2 Encontros de 
DG – D.E.; 
Campeonatos 
Distrital e 
Regional 
D.E;Formação de 
Juízes/árbitros 

 Festa Solidária 
do Agrupamento 

Campeãs Distritais em trios-Ginástica 
Acrobática; Vice Campeãs Distritais em 
Pares-Ginástica Acrobática; Campeãs 
Distritais em Ginástica de Grupo.  

MULTIATIVIDADES 
1 grupo-equipa 

JoséCardeira 
Vários misto 

 
26 

 
14 

 
33 
 

4 (Provas 
regionais de 
orientação)-DE 

1 (Encontro de 
Escalada – Cabo 
Espichel) 

 
Nada a Assinalar 

VOLEIBOL  
2 grupos equipa 

Nuno Brites 
Infantis A 
femini. 
Infantis B 
femini. 

 
18 
15 
 

 
10 
9 

 
34 
34 

Fase Distrital e 
Jogos de praia 

Jogos de praia da 
CMS 

 
Nada a assinalar 

XADREZ 
2 grupos-equipa 
a) 
b) 
 

Rosária Silva 
Infantis A 
Vários Misto 

 
a)21 
b)26 

 
14 
12 

 
27 
27 

Participações: 
Formação de 
árbitros na Escola 
Pedro Eanes 
Lobato. 
Torneios: 

 3 torneios 
organizados 
pela equipa da 

 Por equipas:  
Campeão Distrital em Infantis A. 
Vice-Campeão Distrital em Infantis B. 
3º classificado distrital em Juvenis, com a 
participação de apenas dois alunos, ambos 
apurados para as finais regionais que se 
realizam no dia 7 de Maio no Barreiro: a Silvana 
Augusto e o André Fidalgo. 
 

Individuais:Ranking Distrital Individual 



Península de 
Setúbal. 

 Campeonato 
Regional de 
Setúbal. 

 Campeonato 
Nacional. 

 Torneio do 
Jogos 
Desportivos 
Escolares, na 
EBI Quinta do 
Conde 

 

 Infantis A Femininos: 
Vice-Campeã Distrital: Sofia Leão Pulquério, 
4ºIS 
5º – Maria Marcelino, 5ºD 
7º – Diana Floriano, 4ºIS 
9º – Carolina Correia, 4ºIS 
10º  Sabrina Vidal, 4º IS 
Infantis A Masculinos: 
3º Miguel Rato, 5ºB 
4º-Dinis Silva Patrício, 5º A 
8º-Jaime Jeremias, 4º KS 
9º- Martim Roussado Costa,5º E 
23º-António Rodrigues, 4º KS 
Infantis B Masculinos: 
4º – Salvador Diniz. 5ºA 
5º – Simão Gomes, 5ºA 
6º – Vicente Preto, 5ºD 
9º -Rafael  Pinto, 6ºA 

Juvenis Femininos:  
Vice Campeã Distrital: Silvana Augusto, 10ºA 
Juvenis Masculinos: 
Campeão Distrital: André Fidalgo, 11ºB, 3º 
classificado, no CAMPEONATO NACIONAL DE 
XADREZ DO DESPORTO ESCOLAR 

 

Sandra Ribeiro – BASQUETEBOL (INFANTIS B MASCULINO; JUNIORES FEMININO) – INFANTIS B MASCULINO - Os alunos demonstraram sempre muito 

interesse e empenho nas atividades realizadas ao longo do ano letivo. Os objectivos pretendidos foram plenamente atingidos (avaliação – Muito Bom). 

JUNIORES FEMININO - os objectivos pretendidos foram atingidos pela maioria das alunas que participaram neste projeto, no entanto já perto do final 

do ano letivo a maioria das alunas deixou de frequentar os treinos (avaliação de Bom), por esse motivo será pouco provável a continuidade deste 

grupo/equipa no próximo ano letivo, devendo o mesmo ser substituído por outro da mesma modalidade (escalão diferente) ou por outra modalidade 

onde exista maior procura por parte da comunidade escolar. 



José Cardeira – BTT (VÁRIOS MISTO) - Em género de balanço final podemos afirmar que a prestação do grupo equipa de BTT foi extremamente positiva. 
De salientar que as sessões de treino decorreram, durante a semana e ao sábado, em conjunto com o grupo equipa de BTT do professor Pedro Godinho. 
Estes grupos de BTT vieram dar continuidade ao projeto anteriormente desenvolvido pelo professor João Pinheiro. A atividade tem tradição na escola, 
potencial humano (alunos motivados) assim como material (diversas bicicletas disponíveis). 

Os treinos decorreram num ambiente de camaradagem e espírito desportivo. Durante a semana os alunos mais novos desenvolviam as suas capacidades 
e condição física no espaço exterior e pista da escola. Ao sábado os percursos realizaram-se no espaço envolvente (serra da arrábida, cabo espichel, 
lagoa de Albufeira…). De realçar que estes percursos de descoberta e aventura foram muito importantes para a motivação e interesse dos alunos pela 
modalidade. 

Foi também um aspeto bastante importante a envolvência dos Encarregados de Educação com o grupo equipa, estando sempre presentes em todas 
as competições. De realçar o apoio prestado pelos alunos e respetivos encarregados de educação na organização e preparação da prova de BTT 
organizada na Escola Básica do Castelo no dia 9 de Abril. 

 Este grupo equipa, tendo em conta os bons resultados competitivos e a adesão dos alunos, têm todas as condições para continuar. No próximo ano a 
aquisição de equipamentos será uma questão prioritária. 

Cristina Silva – DESPORTOS GÍMNICOS – 2 grupos equipa – Todos os objetivos foram atingidos. Contudo a participação na competição a nível regional 
fez-nos tomar consciência de que as horas de treino nesta modalidade individual têm que ser significativamente mais. Assim, vamos sugerir aumentar 
o tempo de treino para mais dois dias em 2016/2017, sendo um destes dias, o Sábado. GOSTARÍAMOS DE TER GARANTIDO O SEGURO ESCOLAR A 
PARTIR DO INÍCIO DO ANO LETIVO 2017 – DESDE O DIA 1 DE SETEMBRO 

José cardeira – MULTIATIVIDADES – Em género de balaço final a prestação do grupo equipa de multiactividades foi positiva. Este grupo equipa este 
ano focou-se essencialmente na actividade de BTT, tendo-se realizado algumas atividades/competições de Orientação e de Escalada. 
 
Rosária Silva - XADREZ - Considerações Finais: Relativamente às actividades previstas no âmbito do núcleo desporto escolar, cumpriram-se todos os 
objetivos para o ano letivo: 
Na vertente de Aprendizagem e Estudo do Xadrez, dos 47 alunos inscritos no Clube de Xadrez, cerca de 26 participaram com interesse em todas as 
atividades que lhes foram oferecidas, mantendo-se assíduos até ao final do ano letivo. Registou-se de novo este ano letivo, grande interesse nos 
alunos do 4º ano da Escola Básica de Sampaio, quer na aprendizagem do xadrez em treinos de iniciação, quer na participação em torneios. Estes alunos 
do 4º ano mostraram, ao longo do ano, grande entusiasmo, vontade de aprender e muita capacidade competitiva. O mesmo aconteceu com os alunos 
do 5º ano da Escola Básica do Castelo, ainda que o seu horário escolar tenha dificultado a marcação de treino em conjunto com os alunos mais velhos, 
o que constitui sempre uma mais-valia na aprendizagem. 



Os alunos mais velhos participaram nas competições com muito interesse, apesar das dificuldades sentidas na participação em treinos, sobretudo nos 
finais de período, devido à carga de momentos de avaliação em grande número de disciplinas.  
No âmbito competitivo obtivemos excelentes resultados, sendo os torneios muito importantes e intensamente vividos pelos xadrezistas. Foi uma 
enorme satisfação poder partilhar estes momentos de aprendizagem com meninos que representam o Agrupamento com dignidade e empenho. Todas 
as atividades planeadas se realizaram e podemos considerar que os alunos participantes tiveram oportunidade de desenvolver as capacidades pessoais, 
a nível de atenção, concentração, raciocínio lógico-matemático e criatividade. Face ao que atrás se conclui pretendemos no próximo ano letivo avançar 
com a proposta de continuação do mesmo número de grupos-equipa no âmbito do Desporto-Escolar, com a mesma dinâmica de funcionamento. 
 

 



Agrupamento de Escolas de Sampaio 

Projeto de Educação para a Saúde 

Responsável: Marília Sequeira 
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O Projeto de Educação para a Saúde (PES) do Agrupamento, tal como em anos letivos anteriores, teve 

como ponto forte o facto de ter desenvolvido atividades e 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, Higiene, Promoção da Saúde e 

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, foi 

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 esta colaboração que foi prestada revelou-se fundamental para 

atingir o êxito de grande parte das iniciativas. As candidaturas a Projetos, a assinatura de protocolos e o 

estabelecimento de parcerias, é considerado um ponto forte deste Projeto, pois testemunha a forte 

ligação ao meio, espelhado no envolvimento da comunidade local com a comunidade educativa. 

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, com especial realce, neste ano letivo, ao financiamento da peça de teatro 

“Macacos e Pombos”, pela Associação Usina, onde participaram os alunos do 7º ano de escolaridade, cerca 

de cento e vinte e cinco alunos. Foi também apresentado uma candidatura ao Projeto “Cuida-te”, da 

responsabilidade do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), que teve como consequência 
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a realização de Sessões de Sensibilização no âmbito da Prevenção dos Consumos, em especial do consumo 

de Álcool, contemplando os alunos das turmas do 8ºano de escolaridade e, ainda, as turmas do 9º ano dos 

cursos vocacionais e PIEF, cerca de duzentos e quinze alunos. Para além das anteriores, foi ainda 

apresentada uma candidatura à Fundação PT, da qual resultou a realização de Sessões de Sensibilização 

sobre Segurança na Internet, “Comunicar em Segurança”, para os alunos das turmas do 2º ciclo, num total 

de, aproximadamente, duzentos e noventa alunos. 

Para além destas Candidaturas foram ainda 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 Dependências (SICAD). Da assinatura deste protocolo, 

resultou a realização de Ações de Sensibilização no âmbito da prevenção dos consumos a doze turmas dos 

10º, 11º, 12º anos de escolaridade, aproximadamente trezentos e quarenta alunos.   

Dando continuidade ao Projeto de “Educação pelos Pares”, o grupo de cinco aos alunos da turma 12ºA, 

que usufruíram da Formação pelo grupo de formadores do Centro de Aconselhamento e Orientação de 

Jovens (CAOJ) de Setúbal, no ano letivo anterior, integrando as Brigadas Estudantis de Intervenção (BEI) 

intervieram, a par do que aconteceu no ano letivo anterior, em todas nas turmas do 7º ano, cerca de cento 

e vinte e cinco alunos, conjuntamente com uma Encarregada de Educação que também havia realizado 

Formação no mesmo âmbito, a Srª Dª Sandra Trindade. Foram realizadas Sessões de Sensibilização, por 

turma, num total de trinta e cinco horas, sobre “Sexualidade e Prevenção da Infeção pelo VIH - Projeto de 

“Educação pelos Pares”. Esta atividade de voluntariado recolheu elogios por todos os que nela 

participaram e, portanto, é objetivo da equipa do PES dar continuidade a 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 do Agrupamento. 

Na sequência do que tem acontecido em anos anteriores, realce-se a parceria com outras Instituições 

como a Ordem dos Farmacêuticos, através da adesão ao Projeto Geração Saudável, que mais uma vez 

colaborou na Feira da Saúde, com rastreios na área da Prevenção da Diabetes tipo II e Obesidade. O 

trabalho de parceria estabelecida com a Associação Abraço, no âmbito da qual foram realizadas Ações de 

Prevenção da Infeção pelo VIH/SIDA às seis turmas do 9ºano e quatro turmas do ensino secundário, para 

além da participação, através da realização de sessões de sensibilização a outras turmas, durante a Feira 

da Saúde. A parceria estabelecida com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, concretizada também através 

da dinamização de Ações de Sensibilização sobre a “Prevenção do Cancro”, na sequência da realização da 
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Feira da Saúde, na qual participaram os alunos das cinco turmas de 6º ano, num total de cento e quarenta 

alunos. 

 Para além destas instituições, outras foram que colaboraram com a equipa do PES na dinamização de 

Workshops/ Sessões de Sensibilização/Informação, tais como o Centro de Saúde de Sesimbra (CSS). Estas 

sessões, na área da Educação Sexual - Orientação Sexual, Sexualidade, Violência no Namoro, 

Planeamento Familiar, Métodos Contracetivos e Doenças Sexualmente Transmissíveis, contemplando 

num total de dezasseis turmas do ensino básico e vinte do ensino secundário, tentaram dar cumprimento 

ao previsto nos Projetos de Educação Sexual das Turmas, apoiando os respetivos diretores de turma na 

execução dos mesmos. 

Para além destas sessões os técnicos do CSS, dinamizaram ainda Sessões de Sensibilização sobre os 

“Malefícios do Tabaco” e sobre “Suporte Básico de Vida”, junto dos alunos das seis turmas do 6º ano de 

escolaridade. Sobre este último tema, foram ainda promovidas Ações de Formação aos docentes dos 

grupos de Ciências Naturais do Agrupamento, no sentido de os dotar das competências essenciais à 

lecionação destes conteúdos, previstos nas Metas Curriculares destas disciplinas, sobre este mesmo tema, 

aos alunos das turmas do 6º ano. 

A colaboração prestada pela Câmara Municipal de Sesimbra (CMS) foi também essencial na consecução 

do Projeto de Educação para a Saúde do Agrupamento. Os vários Projetos dinamizados pela Autarquia, 

tais como o Projeto Empresários para a Inclusão Social (EPIS), através da realização de Sessões de 

Sensibilização aos alunos das turmas do 2º ciclo, sobre a prevenção do Bullying – “Bullying não é 

brincadeira”, para um total de duzentos e noventa alunos bem como a aplicação de um Projeto de 

Desenvolvimento de Competências Sociais, à turma G, de percurso curricular alternativo, do 6º ano de 

escolaridade, foi uma mais-valia para todos estes alunos. Os alunos das turmas do 6º ano de escolaridade, 

participaram ainda numa Sessão de Sensibilização sobre “A Importância do Consumo de Peixe e dos 

produtos oriundos do Mar, na nossa Saúde”, dinamizada pela Nutricionista em serviço na autarquia, no 

sentido de promover a valorização destes produtos junto dos jovens. A estas atividades associou-se uma 

outra, o Projeto “Escolhe o teu Caminho”, promovido pelos técnicos da Área Social e da Saúde da CMS, 

com o objetivo de sensibilizar para comportamentos de risco, dinamizado junto dos alunos das cinco 

turmas do 5º ano de escolaridade, num total de cerca de cento e cinquenta alunos. Realce-se ainda o apoio 

prestado pelos técnicos da Proteção Civil, na realização de Sessões de Sensibilização aos “Cuidados a ter 

com o Sol e com o Mar”, igualmente para os alunos das turmas do 5º ano de escolaridade. 
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Pela primeira vez, foi estabelecido um protocolo de colaboração com o Instituto de Apoio à Criança (IAC), 

através da mediação da CMS. Com o apoio dos Técnicos desta Instituição, foram realizadas Sessões no 

âmbito da Educação Sexual, “A Descoberta do Ser”, para os alunos das sete turmas do 9ºano, num total 

de vinte e uma sessões, dando assim cumprimento ao previsto nos Projetos de Educação Sexual das 

respetivas turmas. 

A Escola Profissional Agostinho Roseta, através dos seus técnicos/docentes e respetivos alunos, foram 

também convidados a dar o seu contributo através da participação em diversas atividades. Realce-se a 

realizada no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação, na qual participaram os alunos das 

turmas B e D do 9ºano de escolaridade – “Explora os alimentos através dos teus sentidos”, muito 

apreciada por todos. Aquando da realização da Feira da Saúde, através da preparação de bebidas 

saudáveis, coktails sem álcool, fazendo deste modo a prevenção/sensibilização para o abuso do consumo 

de álcool, numa atividade conjunta com os técnicos do DICAD, junto dos alunos da comunidade escolar do 

Agrupamento. 

Técnicos de outras instituições como o Centro Ótico da Cotovia/Instituto Ótico Moderno, prestaram 

também a sua colaboração na Feira da Saúde, promovendo a realização de Rastreios de Acuidade Visual, 

aos alunos participantes neste evento, para além da colaboração prestada, na pessoa do Dº Rui Barros, no 

auxílio a este nível, a alunos carenciados, identificados pela coordenadora do PES. 

Para além do estabelecimento das parcerias antes referidas, não poderemos deixar de acrescentar a 

colaboração prestada por um voluntário da Amnistia Internacional, aquando da comemoração do Dia 

Escolar da Não Violência e da Paz, realizando Ações de Sensibilização sobre “Migrantes e Refugiados – 

Discriminação, a três turmas do ensino secundário. 

A todas estas parcerias acrescente-se a realizada junto da Diretora Técnica da Farmácia da Cotovia. Com 

o apoio das Farmacêuticas em serviço nesta Farmácia, foram realizadas Sessões de Sensibilização no 

âmbito da Higiene e da Promoção da Saúde sobre “A Acne”, para os alunos das seis turmas do 8º ano de 

escolaridade. 

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 cerca 

de dez turmas dos 2º, 3º ciclos, bem como uma aula aberta para os alunos do ensino secundário. Para 

além disto, esta atividade foi também uma realidade no Agrupamento, ao longo de todo o ano letivo, 

através da realização de sessões em diversas Escolas, contemplando não só alunos, como docentes, como 

também pais e encarregados de educação. 
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Realce-se também a participação de alguns Encarregados de Educação que no âmbito das suas atividades 

profissionais contribuíram com o seu saber para a promoção de atividades conjuntas com a Equipa do PES. 

Refiro a atividade “Que o teu Alimento seja o teu Remédio”, promovida pela Naturologista e Homeopata- 

Drª Vera Gamas, aquando da Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, para os alunos das turmas 

A, C e E do 9º ano de escolaridade, bem como, integrado na mesma comemoração, a realização de uma 

Ação de Sensibilização sobre “Agricultura Biológica”, para os alunos da turma E do 6º ano, pelos 

proprietários da Quinta das Aguncheiras. Ainda a realização da Sessão de Sensibilização sobre “Violência 

no Namoro”, da responsabilidade da senhora juíza Drª Belmira Felgueiras, proporcionada aos alunos das 

turmas E, F e G do 10º ano de escolaridade, com o apoio logístico da turma do curso profissional de 

marketing, do 12º ano. Por último a colaboração prestada pela srª D Sandra Trindade, no projeto de 

Educação pelos Pares., que constituiu uma mais-valia na realização das sessões de Educação pelos Pares, 

conjuntamente com o grupo de alunos do 12º A. 

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. 
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Em suma, nos 2º, 3º ciclos e ensino secundário, entre as inúmeras atividades realizadas destacam-se, pelo 

seu impacto, algumas ao nível das diferentes temáticas: 

 

Educação Alimentar e Atividade Física:  

 Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, com o Fabrico de Alimentos Saudáveis, como o 

pão, o queijo, o iogurte, a manteiga assim como “gomas de agar e fruta”, pelos alunos das turmas 

do 6º ano de escolaridade e, seguidamente, a realização de uma merenda saudável, que envolveu 

toda a comunidade escolar da Escola Básica do Castelo (EB do Castelo);  

 Exposição de trabalhos sobre o tema “Alimentação”, realizados pelos alunos da EB do Castelo, 

resultantes do tratamento/reflexão sobre esta temática no decorrer das Sessões de Oferta 

Complementar de Formação Cívica; 

 Ações de Sensibilização sobre a Alimentação Saudável “Que o teu Alimento seja o teu Remédio”, 

para as turmas A,B e C do 9º ano de escolaridade e, “A Agricultura Biológica”, para os alunos da 

turma E do 6º ano; 

 Atividade: “Explora os alimentos através dos teus sentidos”, onde participaram as turmas B e D 

do 9º ano de escolaridade; 

 No âmbito do “Projeto de luta contra a obesidade”, divulgação do tratamento dos dados 

apurados relativos à aplicação de questionários sobre “Hábitos Alimentares e de Atividade 

Física” no Portal do Agrupamento. A análise destes inquéritos, permitiu-nos conhecer algumas 

situações de desequilíbrio/erros alimentares cometidos pelos nossos alunos. Julgamos que só 

através de uma sensibilização /informação continuada, será possível que alguns interiorizem a 

necessidade de os alterar; 

 Testemunho dado por dois alunos da Escola Secundária de Sampaio que vivenciaram uma 

experiência mediática, de combate à Obesidade e de Promoção de Hábitos de Vida Saudável “Peso 

Pesado”, com o objetivo de contribuir, junto dos seus pares para a importância e enfoque nesta 

problemática; 

 Ações de Sensibilização sobre “A Importância do Consumo de Peixe e dos produtos oriundos do 

Mar, na nossa Saúde”, promovidas para as turmas do 6º ano de escolaridade; 

 Apoio, supervisão e acompanhamento ao serviço de bufete e refeitório da EB do Castelo, pela 

coordenadora do projeto. 
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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 de 

alguns desses trabalhos nos quiosques de carregamento de cartões; 

 Sessões de esclarecimento e sensibilização sobre os Malefícios do Tabaco, promovidas para as 

turmas do 6º ano de escolaridade; 

 Sessões de esclarecimento e sensibilização no âmbito do consumo de Substâncias Psicoativas, 

onde participaram os alunos de onze turmas do ensino secundário; 

 Sessões de esclarecimento sobre a prevenção do consumo de Álcool na Adolescência, resultado 

da candidatura ao projeto “Cuida-te”, promovidas para os alunos das turmas do 8º ano de 

escolaridade e turmas dos cursos vocacionais; 

 Sessões de esclarecimento e sensibilização no âmbito da prevenção dos comportamentos de 

risco, “Projeto -Escolhe o teu Caminho”, onde participaram os alunos das turmas do 5º ano. Esta 

atividade não se encontrava prevista no Plano anual de Atividades (PAA) do PES, ao nível deste 

nível de ensino. 

 

Afetos e Educação para a Sexualidade: 

 Realização de workshop(s)/ Ações de Sensibilização no âmbito da Ed. Sexual: “Os Afetos”, “A 

Guerra dos Sexos – Alterações pubertárias”, “O Despertar da Sexualidade”, “Dimensões anátomo-

fisiológica, psico-afetiva e sócio cultural da expressão da sexualidade, “Métodos 

Anticoncecionais/Planeamento Familiar”, “Violência no Namoro”, “Diversidade dos 

comportamentos sexuais ao longo da vida e das diferenças sexuais. Orientação Sexual”, 

”Planeamento Familiar”, “Doenças Sexualmente Transmissíveis” e, “Consequências físicas, 

psicológicas e sociais da maternidade e da paternidade, da gravidez na adolescência e do aborto”. 

Estas Sessões, foram dinamizadas por técnicos do Centro de Saúde de Sesimbra e contemplaram 

um total de dezasseis turmas do ensino básico e vinte turmas do ensino secundário; 

 Projeto do Instituto de Apoio à Criança “À Descoberta do Ser”, direcionado aos alunos das 

turmas do 9º ano de escolaridade. Esta atividade não se encontrava prevista no PAA do PES. 
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 Comemoração do “Dia Mundial de Luta Contra a SIDA”- realização de Sessões de 

Informação/Sensibilização sobre a temática da prevenção da infeção pelo VIH, direcionada aos 

alunos das turmas do 9º ano de escolaridade e também a algumas turmas do ensino secundário; 

 Continuação da aplicação do Projeto de “Educação pelos Pares”, com o apoio dos alunos 

voluntários da turma A, do 12º ano e de uma encarregada de Educação, tendo nele participado 

os alunos das turmas do 7º ano de escolaridade; 

 Apoio à aplicação dos Projetos de Educação Sexual das Turmas do Agrupamento, pela 

coordenadora do PES; 

 Exposição “Livros Esculpidos”, a favor da Associação Abraço: Esta atividade, embora se engobe 

no Projeto de Educação Sexual da Turma, 11º PM 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; 

 

Saúde Mental e Prevenção da Violência em Meio Escolar: 

 Comemoração do “Dia Escolar da Não Violência e da Paz”- assinalou-se o dia com a divulgação 

de trabalhos realizados pelos alunos no âmbito desta temática, da Oferta Complementar de 

Formação Cívica; 

 Sessão informativa subordinada ao tema “Migrantes e Refugiados – Discriminação”, realizado 

pela Amnistia Internacional, dinamizada por um voluntário desta Associação, no âmbito da 

comemoração do Dia Escolar da Não Violência e da Paz, onde participaram três turmas do ensino 

secundário; 

 Workshops sobre o uso seguro e correto da Internet - ”Comunicar em Segurança”, 

proporcionado aos alunos das cinco turmas do 5º ano e das sete turmas do 6º ano de 

escolaridade; 

 Projeto de combate ao Bullying - ”Bullying não é brincadeira”, dinamizado pelos técnicos do 

projeto EPIS, para os alunos de dez turmas do 2º ciclo, num total de vinte sessões; 

 Projeto de Desenvolvimento de “Competências Sociais”, aplicado aos aluno da turma G do 6º 

ano, pelos técnicos do projeto EPIS; 
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 Atividades/ Workshops “YOGA-Exames sem stress”, dinamizada por técnicos do Centro 

Áshrama, de Sesimbra, durante o 3º período letivo, às turmas sujeitas a Provas/Exame, num total 

de dez turmas dos 2º, 3º ciclos e ensino secundário. 

 

Higiene: 

 Sessões de Sensibilização sobre “A Acne”, proporcionada aos alunos das seis turmas do 8º ano.  

 Rastreio de Saúde Ora/Entrega do Cheque Dentista ou Higienistas – realizado aos alunos das 

turmas dos 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; 

 Dinamização da atividade de recolha/reciclagem de Escovas de Dentes – “O Eco-Escovão”, onde 

participaram os alunos dos ensino básico e secundário. Esta atividade não se encontrava prevista 

no PAA do PES. 

 

Promoção da Saúde: 

 Comemoração do Dia Mundial da Saúde – através da realização da “Feira da Saúde” onde se 

cruzaram várias temáticas, no âmbito da saúde (determinação do IMC, medição da glicémia e 

tensão arterial) e avaliação da Acuidade Visual; 

 Ações de Sensibilização sobre ”Suporte Básico de Vida”, “Prevenção do Cancro”, “Prevenção da 

Infeção pelo VIH”,” “Prevenção da Obesidade e da Diabetes tipo II”, “Prevenção do Consumo 

do Álcool”, realizadas igualmente no âmbito da Feira da Saúde, aos alunos de cerca de vinte e 

seis turmas do ensino básico e secundário. 

 Sessões de sensibilização sobre “Cuidados a ter com o Sol e Mar”, proporcionadas aos alunos 

das turmas do 5º ano de escolaridade; 

 Comemoração do Dia Mundial da Voz - Ação de sensibilização sobre “Promoção da Saúde Vocal”, 

proporcionadas aos alunos das cinco turmas do 5º ano de escolaridade Esta atividade não se 

encontrava prevista no PAA do PES. 

 Congresso do Grupo de Intervenção em Saúde Comunitária (GISC): participaram nesta atividade 

os alunos da turma do curso vocacional de Artes Performativas (9º F), o Clube de Teatro da EB do 
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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, 

proporcionou-lhes o desenvolvimento de competências pessoais e socias, e por outro, permitiu a 

divulgação dos seus trabalhos, fazendo com 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 PES; 

 Atividades no âmbito da solidariedade, ”Dia da Make a Wish”, com angariação de fundos e 

divulgação da importância do trabalho realizado por esta Associação, através da realização de um 

Mural, pelas turmas dos 5º, 6º, 7º e 8º anos da EB do Castelo; apoio à realização da Festa do 

Agrupamento, a favor da aluna Catarina Santos e da Cercizimbra. 

Os gráficos seguintes retratam a informação anteriormente referida, em termos de número de turmas que 

participaram no conjunto das Ações desenvolvidas, dentro de cada temática.  
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Em relação ao pré escolar e ao 1ºciclo esta reflexão representa apenas um breve sumário dos aspetos 

mais significativos das atividades realizadas. 

Envolveram-se no programa de educação para a saúde seiscentos e vinte e dois alunos de pré-escolar e 

primeiro ciclo, nas três escolas do agrupamento. 

Todas as atividades previstas foram 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. 

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. 

Continua a ser 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). É urgente educar os alunos para os hábitos de uma alimentação correta e saudável, pois 

estas questões afetam diretamente a autoestima das crianças e influenciam os seus comportamentos 

diários com os seus pares. 

Além das questões da obesidade, surgem também questões de saúde corporal e oral que igualmente se 

refletem no envolvimento social. Fazendo face a estas questões contribuímos para uma verdadeira 

melhoria na autoestima dos alunos e no bem-estar das nossas escolas e por consequência na comunidade 

educativa. 

Salientamos também a comemoração do “Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”, uma vez que nos 

dias de hoje, cada vez mais existem nas escolas, um número maior de crianças portadoras de deficiência 

integradas nas turmas. 

Todas as docentes consideram que deve continuar a ser feita uma sensibilização aos alunos, às auxiliares, 

bem como à comunidade envolvente onde a escola se encontra inserida. 

Todas estas questões conduzem ao sucesso escolar dado que uma criança feliz está mais predisposta às 

aprendizagens. 

Ainda no âmbito da consecução do Plano de Atividades do PES, com a colaboração de Técnicos do Projeto 

EPIS, foi levada a cabo uma Sessão de informação e trabalho com Pais e Encarregados de Educação com 

o objetivo de promover a integração dos alunos do 5º ano -“A chegada a uma nova Escola”. Esta sessão 

contou com uma participação reduzida por parte dos destinatários, apesar de todo o investimento 
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realizado na sua divulgação, através de convites enviados pelos alunos, através dos representantes dos 

encarregados de educação, através das Associações de Pais e Encarregados de Educação e ainda através 

de cartazes afixados nas Escolas. Portanto, a maior participação dos pais e encarregados de educação 

nestas Sessões, dinamizadas pela equipa do Projeto, constitui algo com que nos temos debatido ao longo 

do tempo sendo, portanto, uma meta a atingir. 

Ao longo do ano letivo sucederam-se momentos de Formação e de Reflexão promovidos especificamente 

para docentes: Formação sobre “Suporte Básico de Vida”, dirigida aos docentes dos grupos de Ciências 

Naturais, dos 2º e 3º ciclos, com o objetivo de os dotar de competências necessárias à lecionação desta 

temática. Uma outra Sessão de Sensibilização sobre “Saúde Mental”, proporcionada a todos os docentes 

dos 2º e 3º ciclos e ensino secundário do Agrupamento, de extrema importância para todos os professores 

no desempenho das suas funções. 

Num dos momentos de pausa letiva foi promovida uma Sessão de Formação para os Assistentes 

Operacionais do Agrupamento, sobre “Primeiros Socorros”. Este momento de formação foi muito 

profícuo, tendo sido avaliado pelos seus participantes de forma muito satisfatória e, considerado uma 

mais-valia em termos de Formação Contínua. 

Ainda no âmbito do desempenho das suas funções, a coordenadora do PES, 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 esta definição previamente realizada em 

Conselhos de Ano. Para além deste momento formal de encontro, entre a coordenadora do PES e as 

docentes do pré e 1º ciclo, foram realizados, ao longo do ano letivo, vários contactos no sentido de divulgar 

e auscultar sobre o seu interesse na realização de determinadas atividades. No entanto, verifica-se ainda 

uma insipiente articulação entre a equipa do PES e as docentes destes níveis de ensino, constituindo, um 

aspeto a melhorar. 

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, ocorrendo 

a definição e realização de atividades conjuntas, como aconteceu na Comemoração do “Dia Mundial do 

Mar”, “Dia Escolar da Não-violência e da Paz”, “Dia Mundial da Voz”, entre outras, algo que pode ser 

considerado um ponto forte do Projeto. Realce-se ainda a partilha de informação, realizada pela 

coordenadora do PES, com diversas Instituições e Universidades no âmbito da realização de Teses de 

Doutoramento e outros Estudos Científicos. 
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Para além do apoio e da comunicação presencial que foi estabelecida pela coordenadora do PES e pelos 

diretores de turma, a plataforma MOODLE, como instrumento de trabalho colaborativo apenas foi 

utilizado por alguns docentes, não tendo tal acontecido de forma generalizada. Contudo, este recurso 

pode constituir uma mais-valia do Projeto. 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 honrosas, que a todos agradou. 

Ao nível de todos os ciclos de escolaridade, os alunos foram muito recetivos às atividades promovidas no 

âmbito do Projeto, tendo participado nestas 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, na medida em que os professores acompanhantes 

das turmas ainda “não interiorizaram” esta prática, ficando pois muitas dessas atividades por avaliar. Este 

aspeto poderá ser observado através dos gráficos seguintes, que retratam uma maior relevância no que 

se refere ao ensino secundário e ao 3º ciclo. Por outro lado, há um conjunto de atividades desenvolvidas 

que, apesar de terem sido realizadas não foram suscetíveis de avaliação pela equipa, como por exemplo, 

a reflexão/realização de trabalhos por parte das turmas, a realização de rastreio de saúde oral  e entrega 

de cheque dentista, entre outras. 
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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, que se traduziu na dinamização de Ações ou no apoio técnico às 

parcerias/colaboradores convidados, imprescindíveis à concretização de muitas das atividades previstas. 

A Equipa do PES salienta a atividade realizada pelos alunos da turma do curso de artes, 12ºF, que levou a 

cabo a execução do logotipo do PES, algo que há muito era ambicionado. A estes alunos a Equipa agradece 

e orgulha-se de todo o trabalho apresentado e do empenho revelado. 

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 um grande 

número de instituições parceiras e de colaboradores deram o seu contributo, fazendo deste modo a 

ligação da Escola ao Meio. 

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 apontado pela equipa 

como sendo um ponto forte. 

 

 

 

 

 


