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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 

1C 68 68 0 67 66 0 48 47 0 

2C 68 68 0 67 66 0 48 48 0 

1S 68 65 0 67 63 0 48 31 0 

2S 68 68 0 67 67 0 48 43 5 

3S 68 67 0 67 67 0 48 47 0 

4S 68 67 0 67 65 0 48 47 0 

 

 

Na educação pré-escolar estavam previstos 183 dias de atividades. 

 

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 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

1/4BC 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

2CC 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

2DC 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

3EC 63 63 0 63 63 0 43 42 0 

3FC 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

4GC 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

4HC 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

1AS 63 63 0 63 63 0 43 42 0 

1BS 63 63 0 63 63 0 43 42 0 

1/4CS 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

2DS 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

2ES 63 62 0 63 62 0 43 43 0 

2FS 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

3GS 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

3HS 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

3IS 63 63 0 63 63 0 43 42 0 
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Turma/1º CICLO 
1º Período 2º Período 3º Período 

P D ND P D ND P D ND 

4JS 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

4KS 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

1/2AZ 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

3/4BZ 63 63 0 63 63 0 43 43 0 

 

No 1º ciclo estavam previstos 169 dias de aulas para todos os anos de escolaridade.  

 

 

2.1.3. 2.ºCiclo 

 

 

Ano 

Aulas Aulas não 

lecionadas 

% Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND 

5º 3995 3755 240 88 6,0 

6º 4024 3770 254 71 6,3 

Totais 8019 7525 494 159 6,2 

 

 

Num total de 8019 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 494, 159 das quais por motivos 

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

do processo de substituição de professores.  

 

 

2.1.4. 3.ºCiclo 

 

Ano 

Aulas Aulas não 
lecionadas 

% Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND 

7º 6158 5822 336 81 5 

8º 4507 4176,5 331 121,5 7 

9º 6025 5702 323 69 5 

Totais 16690 15701 990 272 6 
 

 

Num total de 16690 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 990, 272 das quais por 

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

resultam do processo de substituição de professores.  
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2.1.5. Secundário 

 

Cursos 

Aulas Aulas não 
lecionadas 

% Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND 

CT 10045 9575 470 153 4,7 

LH 5569 5251 318 65 5,7 

Artes 2827 2641 186 72 6,6 

CSE 2643 2537 106 53 4,0 

Totais 21084 20004 1080 343 5,1 

 

 

Num total de 21084 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 1080, 343 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 2939 2877 62 46 2,1 

PI 3274 3134 140 49 4,3 

PM 3326 3095 231 84 6,9 

PT 2810 2653 157 132 5,6 

Totais 12349 11759 590 311 4,8 

 

Num total de 12349 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 590, 311 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 foi, no presente ano letivo, implementada raramente, 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 46 permutas distribuídas da 

seguinte forma: 9 no 2º e 3º ciclos, 31 no secundário, 6 nos cursos profissionais e 0 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 2016/2017 

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. 

2.2.1. Educação Pré-escolar 

Apesar das diretrizes emanadas nas novas OCEPE, as docentes da educação pré-escolar decidiram 

continuar a apresentar os resultados estatísticos da avaliação, até à criação de novos instrumentos. 

Tendo em conta a alteração dos domínios da área da expressão e comunicação nas novas OCEPE, 

não foi possível no presente ano letivo fazer a análise comparativa com anos anteriores. 

 

2.3.1.1. ESULTADOS GLOBAIS DO NÍVEL ETÁRIO DOS 3-4 ANOS 

 

ÁREA DA FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 
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ÁREA DA EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

Domínio das Expressões Artísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77%

0%
23%

Sub-Dominio das artes visuais
3/4 anos

S N ED

80%

0%
20%

Sub. do jogo Dramático/Teatro 3/4 
anos

S N ED

78%

0%

22%

Subd. da musica 3/4 anos

S N ED

77%

0%

23%

Subdominio da dança 3/4 anos

S N ED

76%

0%

24%

Dominio da educação fisica 3/4 anos

S N ED

73%
1%

26%

D. da linguagem e ab. à escrita 3/4 
anos

S N ED
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ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO 

 

Após a analise global dos dados concluiu-se que: 

# No nível etário dos 3 e 4 anos as competências adquiridas (S) são superiores às competências em 

desenvolvimento (ED) e não adquiridas (N).  

# Na Área da Expressão e Comunicação, o Subdomínio do jogo dramático é o que apresenta maior 

número de competências adquiridas (80%), sendo o Domínio da Linguagem oral e abordagem 

à escrita o que apresenta menor número de competências adquiridas (73%), verificando-se 

ainda neste domínio a existência de 1% de competências não adquiridas. O domínio da 

matemática continua a apresentar 1% de competências não adquiridas; 

# Das três áreas de conteúdo a do Conhecimento do Mundo é a que apresenta menor número de 

competências adquiridas (69%). 

# Com exceção desta, todas as áreas, domínios e subdomínios apresentam um sucesso igual ou 

superior a 70%.  

# Após a análise do nível etário dos 3/4 anos verifica-se que a média de competências adquiridas 

se situa nos 75%. 

A existência de um grupo homogéneo de 3 anos, onde as competências relacionadas com as 

tecnologias de informação, apenas este período começaram a ser trabalhadas está na origem de 

uma menor percentagem de competências adquiridas nesta área de conteúdo.  

As competências Não adquiridas no domínio da Linguagem oral e abordagem à escrita e no 

domínio da Matemática, estão diretamente relacionadas com o facto de uma das crianças não 

utilizar a linguagem oral na sua comunicação, impossibilitando a avaliação de algumas 

competências definidas nestes domínios. 

Comparativamente ao segundo período verificou-se que a área do conhecimento do mundo foi a 

que registou maior evolução nas competências adquiridas, o que indicia uma evolução 

significativa de aquisição de competências no nível etário dos 4 anos. 

Todas as restantes áreas, domínios e subdomínios evoluíram positivamente na percentagem de 

competências adquiridas, tendo sido no subdomínio da linguagem oral e abordagem à escrita que 

se verificou maior percentagem de competências adquiridas e no subdomínio da dança que se 

verificou uma menor evolução nessa percentagem. 

 

79%

1%
20%

Dominio da matemática 3/4 anos

S N ED

69%0%

31%

Area conhecimento do mundo 3/4 
anos

S N ED
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2.3.1.2. RESULTADOS GLOBAIS DO NÍVEL ETÁRIO DOS 5-6 ANOS 

ÁREA DA FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

 

ÁREA DA EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO  

 Domínio das expressões artísticas 

 

  

 

 

    

 

90%

3%

7%

Formação pessoal e social 5/6 anos

S N ED

89%

5%

6%

Sub-Dominio das artes visuais
5/6 anos

S N ED

96%

1%3%

Sub. do jogo Dramático/Teatro 5/6 
anos

S N ED

98%

0%2%

Subd. da musica 5/6 anos

S N ED

98%

0%2%

Subdominio da dança 5/6 anos

S N ED
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ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO 

 

 

 

Após a analise global dos dados concluiu-se que: 

# A percentagem de competências adquiridas (S) é superior às competências em desenvolvimento 

(ED) e Não adquiridas (N); 

# Na área da Expressão e Comunicação, são os subdomínios da música e da dança que continuam 

a apresentar maior percentagem de competências adquiridas (98%), sendo o domínio da 

linguagem oral e abordagem à escrita o que apresenta menor percentagem de competências 

adquiridas (85%), bem como 5% de competências Não adquiridas.  

# A área do conhecimento do mundo apresenta também 85% de competências adquiridas e 3% 

de competências não adquiridas. 

# Com exceção destes, todas as outras áreas, domínios e subdomínios tiveram um sucesso igual ou 

superior a 89%. 

# Após a análise do nível etário dos 5/6 anos verifica-se que a média de competências adquiridas 

situa-se nos 91%; 

91%

2% 7%

Dominio da educação fisica 5/6 
anos

S N ED

85%

5%

10%

D. da linguagem e ab. à escrita 5/6 
anos

S N ED

85%

3%
12%

Area conhecimento do mundo 5/6 
anos

S N ED

94%

3% 3%

Dominio da matemática 5/6 anos

S N ED
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# Comparativamente ao segundo período verificou-se um aumento de competências adquiridas 

em todas as áreas e domínios, tendo sido na área do conhecimento do mundo, que se verificou 

maior percentagem de competências adquiridas. 

Foi nos subdomínios do jogo dramático, da dança, música e educação física que se verificaram 

menor percentagem de competências adquiridas. 

O facto de se ter verificado um aumento de competências não adquiridas em diferentes áreas e 

domínios, está diretamente relacionado com o facto de no terceiro período se preencher a ficha 

do perfil do aluno, que obriga a avaliação apenas em dois parâmetros (Adquirido/Não adquirido). 

 

2.2.2. Ensino Básico - 1º Ciclo 

 

 

2.3.2.1. AVALIAÇÃO INTERNA - TAXA DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO 

 

      

Ano de 

escolaridade 

Taxa de transição/aprovação 
Média 

Nacional 

Meta 

definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 2016/17 

1ºAno 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 

2ºAno 83,5% 89,4% 95,31% 92,0% 85,5% 

3ºAno 99,1% 100% 100% 97,7% 97,9% 

4ºAno 100,0% 98,1% 100% 98,0% 98% 

 

As metas definidas no PAA foram atingidas em todos os anos de escolaridade.  

 

 

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 96,8% destes 

alunos obtiveram sucesso na disciplina de Português e 97,8% na disciplina de Matemática, o que 

100,00% 95,31% 100,00% 100,00%

0,00% 4,69% 0,00% 0,00%

 1º ano  2º ano 3º ano 4º ano

Aproveitamento Global 1.ºciclo 2016/2017

Transitou/Aprovou Não Transitou/Não Aprovou
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significará que a percentagem de alunos com insucesso (3,2% na disciplina de Português e 2,2% na 

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

negativa, no próximo ano letivo.  

Relativamente ao 3º ano e ao 4º ano de escolaridade ambos apresentam uma taxa de transição 

de 100%. Assim, dos 486 alunos, apenas ficaram em situação de retenção 6, todos do 2º ano de 

escolaridade.  

 

Aproveitamento Global do 1º Ano por Disciplinas 

 

Apresentação da percentagem de sucesso e de insucesso do 1º ano de escolaridade por 

disciplinas obtidas durante o presente ano letivo. Frequentaram o 1º ano 117 alunos. 

 

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, uma vez que se 

verifica uma taxa de insucesso de 3,2% na 

disciplina de português e de 2,2% na disciplina 

de matemática.  

 

 

 

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.  

 

 

 

Frequentaram o 2.ºano 128 alunos, dos quais 6 

ficaram retidos, sendo a percentagem de 

transição de 95,31 %, mais 5,87% que no ano 

letivo anterior. 

 

 

 

 

 

93,2% 91,5% 95,8% 100,0% 100,0% 95,8%

Taxa de sucesso global por disciplina

96,8% 97,8% 100,0% 100,0% 100,0% 97,0%

Taxa de sucesso global por disciplinas
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Aproveitamento Global do 3º Ano por Disciplinas 

Apresentação dos resultados (sucesso) de frequência do 3º ano de escolaridade por disciplinas. 

 

 

Dos 131 alunos que frequentaram o 3º ano de 

escolaridade, não houve retenções, sendo a 

taxa de transição de 100%, à semelhança do 

ano anterior. 

 

 

 
 

 

Aproveitamento Global do 4º Ano por disciplina. 

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

 

Os 100 alunos que frequentaram o 4º ano de 

escolaridade foram aprovados, sendo por isso 

a taxa de transição de 100%, mais 1,92% que 

no ano letivo anterior. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,7% 99,2% 100,0%100,0%100,0% 98,3% 100,0%

Taxa de sucesso global  por disciplina

100,0%
90,7%

100,0%100,0%100,0%100,0% 96,4%

Taxa de sucesso global por disciplina
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  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
1

º 
A

n
o

 
Português 89% 93,00% 83,40% 93,1% 91,3% 96,8% 

Matemática 92,20% 95,60% 83,40% 94,7% 96,8% 97,8% 

2
º 

A
n

o
 

Português 98,40% 87,40% 74,70% 84,7% 78,9% 93,2% 

Matemática 97,70% 83,40% 64,00% 80,3% 82,6% 91,5% 

3
º 

A
n

o
 

Português 99,10% 92,00% 80,00% 96,60% 98,4% 98,7% 

Matemática 99,10% 96,00% 67,30% 90,40% 88,4% 99,2% 

4
º 

A
n

o
 

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

Matemática 98,10% 85,00% 84,70% 88,8% 89,4% 90,7% 

 

Após a análise da tabela pode ser feita uma leitura por anos de escolaridade: 
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Evolução da taxa de sucesso da disciplina de Português 
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2º Ano Português

3º Ano Português

4º Ano Português
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Verifica-se que as taxas de sucesso em ambas 

as disciplinas, situam-se acima dos 83% nos 

últimos 6 anos, sendo que o maior decréscimo 

se verificou no ano de 2013/2014 (ano de 

introdução das metas).  

Também no segundo ano se verifica o maior 

decréscimo no ano de introdução das metas. 

No entanto neste ano curricular houve um 

aumento significativo da taxa de sucesso nos 

últimos 3 anos letivos. 

 

 

 

 

 

Novamente, no terceiro ano, é evidente o 

decréscimo da taxa de sucesso no ano de 

introdução das metas, sendo que no 

presente ano letivo a taxa de sucesso se situa 

muito próxima daquela verificada no ano 

letivo 2011/2012. 

 

 

 

 

 

O quarto ano é aquele que mantém as taxas 

mais altas e estáveis ao longo dos últimos seis 

anos tendo atingido os 100% de sucesso na 

disciplina de português.  

 

 

 

 

 

 

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

 

Turma Ano Nº de Alunos Sucesso Insucesso Taxa de Sucesso PAP 

AC 1º 5 4 1 80 % 

BS 1º 3 2 1 66,6% 

AS 1º 1 0 1 0% 

AZ 1º 1 0 1 0% 
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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 

ES 2º 8 4 4 50% 

CC 2º 1 0 1 0% 

DC 2º 5 3 2 60% 

AZ 2º 2 1 1 50% 

A maior parte dos PAP no 2º ano que não têm sucesso, 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 

GS 3º 2 2 0 100% 

BZ 3º 2 2 0 100% 

HS 3º 1 1 0 100% 

EC 3º 4 4 0 100% 

Todos os alunos de 3º ano obtiveram sucesso no PAP.  

Turma Ano Nº de Alunos Sucesso Insucesso Taxa de Sucesso PAP 

JS 4º 1 1 0 100% 

KS 4º 1 1 0 100% 

BC 4º 3 0 3 0% 

CS 4º 1 1 0 100% 

BZ 4º 6 6 0 100% 

GC 4º 1 0 1 0% 

HC 4º 1 0 1 0% 

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. 
 

2.3.2.2. 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 
EC 26 100% 96% 26 100% 100% 

FC 21 100% 100% 21 100% 83% 

Sampaio 

GS 26 100% 100% 26 100% 100% 

HS 26 100% 100% 26 100% 96,15%(25) 

IS 22 100% 95,45%(21) 22 100% 90,90%(20) 
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PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Frequência Prova Global Frequência Prova Global 

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

Zambujal BZ 9 100% 100% 9 100% 100% 

 Médias 100% 99%  100% 95% 

 

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 1%.  

Relativamente à prova global de Matemática, há uma discrepância de 5%, entre a taxa de sucesso 

obtida na frequência e na prova global sendo que o sucesso foi maior. 

 

2.3.2.1. 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 
Sampaio 

BC 8 100% 100%(7) 8 50% 57%(7) 

CS 10 100% 100% 10 100% 100% 

Sampaio JS 26 100% 100% 26 100% 100% 

 KS 21 100% 100% 21 100% 100% 

Zambujal BZ 16 100% 100% 16 100% 100% 

Médias 100% 100%  90% 91,4% 

 

Na disciplina de Português verifica-se que todas as turmas obtiveram sucesso nas provas globais e 

na frequência. 

Relativamente à prova global de Matemática, há uma discrepância de 1,4% entre a taxa de 

sucesso obtida na frequência e na prova global sendo que os resultados das provas globais foram 

melhores. 

 

2.2.3. Ensino Básico - 2º Ciclo 

 

2.3.3.1. AVALIAÇÃO INTERNA - TAXA DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO 

 

Ano de escolaridade 
Taxa de transição/aprovação Média Nacional 

Meta 
definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 2016/17 

5º Ano 96,2% 97,0% 99,2% 93,3 96,8% 

6º Ano 84,2% 95,8% 96,3% 93,9 92,0% 
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No 5º e 6º anos, as metas definidas para a taxa de transição foram atingidas, ao contrário do que 

aconteceu no ano letivo anterior. No 5º ano, de entre os 122 alunos, apenas não transitou 1.  

 

 

 

 

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 76,9% fizeram-no sem 

nenhum nível negativo. 

No 6º ano, de entre os 135 alunos, 5 não foram aprovados. O resultado é melhor do que nos anos 

letivos anteriores. Quanto à qualidade do sucesso, 77,7% não têm nenhum nível negativo. 

 

2.3.3.2. AVALIAÇÃO INTERNA POR DISCIPLINA 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida  

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

5ºAno 

PTG 93,9% 94,4% 91,8% 95,1% 

ING 82,4% 92,8% 83,6% 89,7% 

HGP 91,6% 94,4% 86,9% 93,1% 

MAT 74,1% 80,8% 86,9% 81,0% 

CN 89,9% 92,8% 95,1% 93,3% 

EV 94,6% 99,2% 100,0% 96,5% 

ET 94,6% 96,8% 99,2% 97,4% 

EM 100,0% 99,2% 99,2% 100,0% 

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

 

No 5º ano, as metas não foram atingidas a Português, Inglês e História. 

 

122

0,8
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1,7
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DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida  

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

6ºAno 

PTG 82,8% 88,7% 93,1% 90,5% 

ING 76,6% 85,8% 84,0% 85,1% 

HGP 82,8% 89,4% 86,8% 86,0% 

MAT 73,4% 87,2% 84,4% 81,0% 

CN 95,3% 91,5% 94,6% 93,5% 

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

ET 92,1% 98,6% 98,4% 97,6% 

EM 100,0% 99,3% 100,0% 100,0% 

EF 97,7% 100,0% 97,7% 100,0% 

 

No 6º ano, quase todas as metas foram atingidas e, nas disciplinas em que tal não aconteceu, a 

percentagem ficou muito próxima. 

 

 

2.3.3.3. PROVAS GLOBAIS DE PORTUGUÊS - 5º ANO 

 

 
 

A média das provas globais é positiva em todas as turmas, verificando-se uma certa regularidade 

nos resultados. Destacam-se a Turma A, por ter ficado bastante abaixo da média da escola, e a C, 

por ter ficado bastante acima. 

 

A B C D E Ano

50,6%

58,0%

68,6%

60,0% 62,1% 59,9%

5º Ano    Português - médias por turma
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As percentagens de níveis positivos são elevadas em todas as turmas, quer na avaliação final, quer 

nas Provas Globais. Não se verificam discrepâncias. 

 

2.3.3.4. PROVAS GLOBAIS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA - 6º ANO 

 

 

As médias das provas globais são positivas, no ano e em todas as turmas. A média de Matemática 

é ligeiramente mais elevada (64,3%) do que a média de Português (59,8%). 

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-

A B C D E Ano

84,6%

92,9%
96,4%

90,0%
95,0%

91,8%

76,9%
82,0%

96,0%

85,0% 85,0% 85,1%

sucesso 3P sucesso  PG

A B C D E M_ano

65,5%
62,8%

60,4%

53,8% 55,3%
59,8%

71,6%
68,0%

57,4%
54,5%

70,4%

64,3%

6º ano - Médias das PG por turma - Português  e  Matemática 

Port Mat
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se entre os 54% e 67% e a Matemática entre os 54% e os 72%. Evidenciamos que todas as turmas 

obtiveram médias positivas em ambas as provas globais. 

 

 

Há discrepâncias significativas entre a percentagem de sucesso das Provas Globais e a 

percentagem de sucesso do final do período, especialmente nas turmas C e D. 

 

Na disciplina de Português as percentagens de níveis positivos são elevadas, embora haja uma 

discrepância significativa entre os resultados obtidos nas Provas Globais e os do final do período, 

especialmente nas turmas D e E. 

A B C D E % ano

89,3% 92,9%

79,2% 74,1%
85,7% 84,4%

82,1%
78,6%

54,2% 55,6%

85,7%

74,1%

Matemática - 6º ano - % sucesso no 3ºP e nas PG 

A B C D E Ano

100,0%
96,4%

92,3%
88,9%

85,7%
93,1%

89,0%

79,0% 79,2%

55,6%
61,9%

73,5%

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

sucesso 3P sucesso PG
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2.2.4. Ensino Básico – 3º Ciclo 

2.3.4.1. AVALIAÇÃO INTERNA – TAXAS DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO 

 

Ano de escolaridade 
Taxa de transição/aprovação Média Nacional 

Meta 
definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 2016/17 

7ºAno 93,5% 94,1% 89,9% 87,8% 93,7% 

8ºAno 97,5% 93,2% 95,2% 92,9% 95,7% 

9ºAno 91,6% 93,3% 93,6% 91,9% 93,6% 

 

 

Nos 7º e 8º anos, as taxas de transição foram superiores às nacionais; no entanto, as metas definidas 

pelo agrupamento não foram atingidas sendo a diferença maior no 7º ano.   

No 9º ano, a taxa de aprovação foi superior à nacional e igual à meta definida pelo Agrupamento. 

 

 

Dos 149 alunos, 134 transitaram. Destes, 50% 

fizeram-no sem nenhum nível negativo e 

23,1% com um nível negativo. Mais de 20% 

transitaram com dois ou mais níveis negativos. 

No 8º ano, a taxa de transição foi de 95,2% 

superior à do ano letivo passado, mas, 

mesmo assim, ligeiramente inferior à meta 

definida. 

 

 

Dos 126 alunos que foram classificados no 

final do ano, 120 transitaram para o 9º ano.  

De entre os 120 alunos que transitaram, 54,2% 

fizeram-no sem nenhum nível negativo.  

 

 

 

 

NT TRANS S/NEG 1 NEG  2 NG  3 NG

4,8

95,2

54,2

20,8
15,8

9,2

Condições de transição no 8º ano

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

10,1

89,9

50,0

23,1

9,0
16,4

1,5

Condições de transição no 7º ano
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2.3.4.2. 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 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

7ºAno 

PTG 95,8% 86,2% 76,8 91,2% 

ING 70,8% 93,2% 72,5 83,9% 

FRC 85,5% 87,0% 93,0 87,9% 

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

MAT 70,0% 70,1% 66,2 73,2% 

FQ 79,2% 78,6% 85,5 81,8% 

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

HST 95,8% 92,3% 92,4 93,2% 

GGF 90,0% 86,3% 87,2 88,2% 

FC 98,3% 96,5% 99,2 98,4% 

EV 98,3% 96,5% 98,3 97,1% 

TIC 98,3% 98,3% 95,8 98,2% 

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

EF 98,3% 100,0% 97,2 100,0% 

C. F.Nat.   92,0 N definidas 

A.Visuais   96,0 N definidas 

C. S.Hum.   96,0 N definidas 

 

No 7º ano, ao contrário do que aconteceu nos anos letivos anteriores, em metade das disciplinas 

as metas foram atingidas e em mais três a percentagem de positivas ficou muito próxima da meta 

definida. Apenas se ficou bastante aquém a Português, Inglês e Matemática. 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

8ºAno 

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

ING 84,8% 94,9% 69,1 85,9% 

FRC 88,6% 91,2% 94,0 89,7% 

ESP 94,9% 100,0% 96,2 95,8% 

MAT 76,3% 60,7% 67,5 70,2% 

CFQ 94,1% 91,5% 89,7 91,1% 

CN 99,2% 96,6% 98,4 97,0% 

HST 96,6% 88,0% 95,2 92,2% 
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DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

GGF 89,8% 84,6% 88,9 87,0% 

FC 95,8% 97,4% 100,0 97,6% 

EV 100,0% 95,7% 100,0 99,6% 

TIC 100,0% 97,4% 99,2 99,1% 

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

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

 

No 8º ano, ao contrário do que aconteceu no ano letivo anterior, as metas foram atingidas em 

quase todas as disciplinas. Apenas Inglês ficou bastante aquém da meta definida. 

 

9ºAno 

PTG 74,7% 96,2% 89,3% 88,0% 

ING 87,0% 87,7% 81,8% 84,3% 

FRC 89,7% 85,8% 86,3% 89,6% 

ESP 88,2% 100,0% 100% 95,1% 

MAT 65,4% 59,7% 68,9% 62,8% 

CFQ 85,2% 91,5% 97,5% 91,0% 

CN 99,4% 98,5% 95,1% 98,8% 

HST 88,9% 86,1% 100,0% 88,5% 

GGF 88,9% 93,1% 84,3% 93,6% 

FC 99,3% 96,2% 100,0% 98,8% 

EV 97,5% 97,7% 96,7% 98,8% 

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

 

No 9º ano, as metas foram atingidas em grande parte das disciplinas. E aquelas em que tal não 

aconteceu a percentagem de positivas ficou muito próxima da meta definida. A única em que tal 

não aconteceu foi Geografia. 
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2.3.4.3. CURSOS VOCACIONAIS 

No curso vocacional do 3º ciclo, a taxa de aprovação foi de 100,0%, superior à nacional (84,3%).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Todos os alunos concluíram os módulos, tendo sido atingidas todas as metas.  

 

2.3.4.4. PROVAS GLOBAIS NOS 7º E 8º ANOS 

7º Ano 

 

 

A média das provas globais de Português é de 59,9% (quase igual à do ano letivo anterior) e todas 

as turmas obtiveram médias positivas. A média de Matemática é negativa (46,5%) e somente uma 

turma obteve média positiva (7ºC). 

Também no que diz respeito às percentagens de níveis positivos, as de Português são sempre 

bastante elevadas. Em Matemática, apenas uma das cinco turmas obteve uma percentagem de 

níveis positivos superior aos 50%. As turmas B e D têm percentagens de níveis positivos muito baixas. 
 

A B C D E M Ano

59,0%
56,8%

67,1%

56,5%
59,5% 59,5%

49,5%

40,6%

53,7%

45,3% 44,9% 46,5%

7º ano média 
PG 

Port Mat

DISCIPLINAS  
Taxa de Sucesso por Disciplina 

Meta mínima  
a atingir 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

2º Ano dos Cursos Vocacionais do 3ºciclo 

PTG 91,1% 93,5% 100,0% 93,3% 

No ING 100,0% 96,7% 100,0% 99,4% 

ESP   96,1% 100,0% 97,1% 

MAT 92,9% 88,7% 100,0% 91,8% 

FQ 80,0% 96,8% 100,0% 89,4% 

CN  90,5% 97,7% 100,0% 95,1% 

HST 100,0% 93,1% 100,0% 97,6% 

EF 100,0% 91,8% 100,0% 96,9% 

FV 100,0% 92,7% 100,0% 97,4% 
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Na avaliação de final de ano, todas as turmas obtiveram percentagens de níveis positivos iguais ou 

superiores a 50%. Como se pode verificar há uma diferença de cerca de 20 pontos percentuais 

entre os resultados das provas globais e a avaliação final. A discrepância é mais significativa na 

turma B. 

 

 

No gráfico são apresentadas as percentagens de níveis positivos obtidas em Português, na 

avaliação do 3º período e nas provas globais, por turma. Há uma correlação elevada entre os 

resultados, quer globalmente, quer ao nível das diversas turmas. 

 

 

 

 

A B C D E % Ano

62,5% 61,5%

75,0%

50,0% 52,4%

66,2%

45,8%

34,6%

55,0%

34,6%

42,9%
46,5%

Matemática - 7ºano - % sucesso no 3ºP e nas  PG  

% sucesso 3ºP % sucesso PG

A B C D E Ano

75,0% 76,9%

100,0%

61,5%

71,4%
76,8%75,0%

72,0%

95,0%

68,0%

76,2% 76,5%

Português - 7º ano - % sucesso no 3ºP e nas PG  

% sucesso 3ºP % sucesso PG
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8º Ano 

 
 

 

A média obtida nas provas globais é positiva, o que se consegue, em grande parte, devido aos 

resultados obtidos nas turmas B e C. No entanto, as médias, nas restantes turmas, estão próximas da 

positiva. 

 

Há uma diferença de pouco mais de 10% de níveis positivos entre a avaliação final e a PG. No 

entanto, as discrepâncias são mais evidentes nas turmas A e D. 

 

  

A B C D E Ano

43,5%

62,4%
66,0%

47,5% 46,1%

53,6%

Matemática - 8º ano - médias por turma PG

A B C D E Ano

72,0%
77,8%

92,6%

65,4%

55,0%

67,5%

34,6%

70,4%

77,8%

46,2%
50,0%

56,3%

Matemática - 8º -ano -% sucesso no 3ºP e nas PG
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2.3.4.5. AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

Ano de escolaridade 

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

Nacional 

Meta 
definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

3º Ciclo do Ensino Básico 

Português -6,6 -5,6 -0,4% 58% MN 

Matemática -7,3 -4,5 -1,9 53% MN 

 

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

tendo sido atingidas as metas definidas. No entanto, os resultados melhoraram bastante 

relativamente aos anos anteriores e as médias foram positivas em ambas as disciplinas.  

 

 

 

A Português, todas as turmas 

obtiveram médias positivas e duas 

(C, E) ficaram acima da média 

nacional.  

 

 

 

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

54,8% 54,4%

60,5%

57,8%

60,9%

57,6%

58,0%

Português  - Resultados 9º ano 
Méd T.

Méd Ag.

Média
Nac
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À 

exceção da 

turma A, não há discrepâncias significativas entre a percentagem de níveis positivos atribuídos no 

3º período e a obtida no exame nacional. 
 

A Matemática, apenas uma 

turma obteve média 

negativa (D) e uma (C) ficou 

acima da média nacional. 

 

 

 

 

 

 

À exceção das turmas D e 

A, não há discrepâncias 

significativas entre a 

percentagem de níveis 

positivos atribuídos no 3º 

período e a percentagem 

obtida no exame nacional. 

Neste gráfico, apresentam-

se as médias das duas 

disciplinas por turma, o que 

nos permite comparar os 

resultados nos dois exames. 

À exceção da turma D, as médias obtidas a Português e Matemática são bastante próximas. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

A B C D E

51,4% 52,2%
56,9%

44,5%

50,6% 51,1% 53,0%

Média T Méd Ag. Média Nac.

A B C D E ANO

83,3

64,0
72,2 73,7

55,6

69,0

58,3
52,0

61,1

31,6

51,9 51,1

Matemática  - % de positivas no 3º P e no Exame

3ºP Exame

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Português - % de positivas no 3º P e no Exame

Português 3ºP

Português Exame
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Em síntese, os resultados dos exames do 9º ano foram bastante positivos, não só porque se 

aproximaram mais da média nacional, mas também por haver uma maior uniformidade nos 

resultados das diferentes turmas. À exceção de uma, em Matemática, todas as outras obtiveram 

médias positivas nos exames. 

Também a correlação entre os resultados obtidos nos exames e na avaliação final é menor.  

 

A nível nacional, na prova de 

Português, 75% dos alunos 

obtiveram uma classificação 

igual ou superior a 50%, sendo 

que, na prova de Matemática, 

cerca de 57% dos alunos 

obtiveram classificação igual ou 

superior a 50%. No 

Agrupamento, a percentagem 

de positivas é superior à 

nacional a Português (78,4%)e 

inferior a Matemática (51,3%). 

 

 

2.3.4.6. PROVAS DE AFERIÇÃO 

 

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

Meio, Expressões Artísticas e Expressões Físico-motoras; no 5º, a Matemática & Ciências Naturais, e 

História e Geografia de Portugal; no 8º ano, a Português e Ciências Físico-químicas. Foram 

analisados vários domínios em cada uma das disciplinas e os dados foram organizados tendo em 

A B C D E

54,8% 54,4%

60,5%
57,8%

60,9%

51,4% 52,2%

56,9%

44,5%

50,6%

Comparação das Médias de Exames a Port. e Mat.

Port.

Mat.

AGEs Nacional

78,4% 75,0%

51,3%
57,0%

Comparação da % de níveis positivos nos exames  
Port. e Mat.

Port.

Mat.
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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);  

 Conseguiu…mas (CM); 

 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. 

A um nível mais global, foi feita uma análise comparativa entre os dados do Agrupamento e os 

dados nacionais. No entanto, esta análise (breve) do Relatório de Escola das Provas de Aferição 

2017 (REPA), não dispensa outras bastante mais úteis porque mais (in)formativas: individuais, por 

turma e Departamento/Grupo.   
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2º ano  

 

 
 

Em geral, as percentagens de C+CM obtidas no Agrupamento foram ligeiramente superiores às 

nacionais, exceto no domínio/conteúdo Gramática. 

  

 

 
 

A análise das percentagens obtidas nas várias escolas, evidencia que apenas a EB de Sampaio está 

acima da média nacional. A EB da Cotovia obteve, globalmente, os resultados mais negativos. 

 

54,5 57,2 45,5 42,9

62,5 64,3

37,3 35,7

38,9 35,8

60,9 64,3

28,7 36,6 61,5 58,8

nacional escola nacional escola

C+CM C+CM RD+NC RD+NC

Português - 2º ano

escrita gramática leitura e Inic à Ed Literária comp oral

54,5 57,2
72 63,7

34

62,5 64,3

72,1
54,6

55,4

38,9 35,8

36,8

18,2

38,3

28,7 36,6

44,1

27,3
25,6

nacional agrupamento EB_Sampaio EB_Zambujal EB_cotovia

C+CM C+CM C+CM C+CM C+CM

Port - 2º ano (nacional/agrup/escola)

escrita gramática leitura e Inic à Ed Literária comp oral
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Nas Expressões Artísticas, as percentagens de C+CM obtidas no Agrupamento foram ligeiramente 

superiores às nacionais em todos os domínios.  

 

 

61,7 76,6
37,7 23,4

82,3
91,9

17,4
8

87,3

99,2

12,7

0,8

nacional escola nacional escola

C+CM C+CM RD+NC RD+NC

Exp. Artísticas -2º ano

Exp e Ed Plástica Exp e Ed Dramática Exp e Ed Musical

61,7 76,6 72,1 81,9 82,2

82,3
91,9 91,2

100 91,1

87,3

99,2 100
100 97,8

nacional agrupamento EB_Sampaio EB_Zambujal EB_cotovia

C+CM C+CM C+CM C+CM C+CM

Exp. Artísticas - 2º ano
(Nacional/Agrup/escola)

Exp e Ed Plástica Exp e Ed Dramática Exp e Ed Musical
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Nas Expressões Físico-motoras, as percentagens de C+CM obtidas no Agrupamento foram 

ligeiramente superiores às nacionais. 

 

 

91,9 93,6

8,1 6,4

85,9 89,6

14 10,4

66,1 67,2

33,7 32,8

nacional escola nacional escola

C+CM C+CM RD+NC RD+NC

Exp. Físico-motoras -2º ano

Jogos infantis Perícias e manipulações Deslocamentos e equilíbrios

91,9 93,6 94,1 100 91,1

85,9 89,6 85,3 75 100

66,1 67,2 69,1
58,3

66,6

nacional agrupamento EB_Sampaio EB_Zambujal EB_cotovia

C+CM C+CM C+CM C+CM C+CM

Exp. Físico-motoras - 2º ano
(nacional/agrup/escola)

Jogos infantis Perícias e manipulações Deslocamentos e equilíbrios
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Em Matemática, as percentagens de C+CM obtidas no Agrupamento foram ligeiramente superiores 

às nacionais, exceto no domínio/conteúdo OTD. 

 

 

 

A análise do desempenho por escola, permite-nos verificar que a EB de Sampaio revelou, 

globalmente, melhor desempenho.  

69,8 74,6

30,1 25,4

62,3 65,1

37,6 35

65,8 61,1

32,5 38

nacional escola nacional escola

C+CM C+CM RD+NC RD+NC

Matemática -2ºano

organização e tratamento de dados geometria e medida números e operações

69,8 74,6 85,5
54,6 63,1

62,3 65,1
68,1

81,8 56,5

65,8 61,1
65,2

45,5
58,7

nacional agrupamento EB_Sampaio EB_Zambujal EB_cotovia

C+CM C+CM C+CM C+CM C+CM

Mat - 2º ano (nacional/agrup/escola)

organização e tratamento de dados geometria e medida números e operações
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Em Estudo do Meio, as percentagens de C+CM obtidas no Agrupamento foram ligeiramente 

superiores às nacionais em três domínios/conteúdos e inferiores em dois.  

 

 

A Básica de Sampaio obteve, globalmente, resultados mais positivos do que as restantes escolas.  

Os resultados do 1º ciclo são bastante positivos, quando os comparamos com os resultados 

nacionais. 

 

56,3 56,5 43,6 43,6

58,6 60,3

40,9 39,7

76,6 81

22,5 19

32,4 31,7

65,5 68,3

50,6 39,7

47,5 57,9

nacional agrupamento nacional Agrupamento

C+CM C+CM RD+NC RD+NC

Estudo do Meio - 2º ano

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

56,3 56,5 75
50 30,5

58,6 60,3
69,1

36,4
53,2

76,6 81

82,4

81,8 78,7

32,4 31,7
26,1

45,5 37

50,6 39,7
42

27,3 39,1

nacional agrupamento EB_Sampaio EB_Zambujal EB_cotovia

C+CM C+CM C+CM C+CM C+CM

EM - 2º ano (nacional/agrup/escola)

materias e objetos relações entre espaços ambiente natural

 dos outros  si mesmo
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Desempenho por domínio cognitivo 

   

  Conhecer/reproduzir Aplicar/interpretar Raciocinar/criar 

Ano Disciplina Nacional Agrupamento Nacional Agrupamento Nacional Agrupamento 

2º ano 

Português 63,8 67,1 56,1 56,8 49,7 53,7 

Matemática 79,9 80,4 64 67,2 51,9 54,2 

EMeio 67,7 70,4 54,3 54,2 60,8 59,3 

Exp. Artísticas 79,1 88,1 76,1 82,8 74,8 95,2 

Exp Físico-motora 84 87,4 88,6 90,1 68 64,2 

  

Quanto ao desempenho por domínio cognitivo, as médias obtidas no Agrupamento são superiores 

às médias nacionais em todos os domínios em Português, Matemática e Expressões Artísticas.  

 

Em Estudo do Meio, as médias obtidas no Agrupamento são superiores às médias nacionais no 

domínio cognitivo conhecer/reproduzir e ligeiramente abaixo nos dois restantes. 

 

Em Expressões físico-motoras, as médias obtidas no Agrupamento são inferiores às médias nacionais 

no domínio raciocinar/criar e superiores nos restantes. 

 

 

5º ano 

 
 

 
 

Em geral, as percentagens de C+CM obtidas no Agrupamento foram inferiores às nacionais. A 

média de C+CM obtida no Agrupamento no domínio/conteúdo ”Portugal do séc XIII ao XVII” é 

apenas 2,5%. 

54,4 50,4 45,6 49,6

48,6 44,6 51,5 55,4

20,7
2,5

79,1
97,5

nacional escola nacional escola

C+CM C+CM RD+NC RD+NC

HGP- 5º ano

Portugal do séc XIII ao XVII PI: dos primeiros povos… PI: localização e quadro natural



 
44 

 
 

Em Matemática, as percentagens de C+CM obtidas no Agrupamento foram ligeiramente inferiores 

às nacionais em três domínios/conteúdos (a exceção é Geometria e Medida). 

Em CN, as percentagens de C+CM obtidas no Agrupamento foram ligeiramente inferiores às 

nacionais num domínio/conteúdos e acima no outro. 

 

Desempenho por domínio cognitivo 

   

  Conhecer/reproduzir Aplicar/interpretar Raciocinar/criar 

ano Disciplina Nacional Agrupamento Nacional Agrupamento Nacional Agrupamento 

5º ano 

HGP 65,1 56,9 59,4 50,6 46,3 35,5 

Mat & CN 40,4 40,3 39,3 36,7 23,3 23,9 

 

 

Em HGP, o Agrupamento ficou bastante abaixo do desempenho nacional em todos os domínios 

cognitivos. 

Em MAT e CN, ficámos próximos das médias nacionais, exceto no Aplicar/interpretar em que a 

discrepância é maior. 

 

Globalmente, os nossos resultados no 5º ano são negativos (quer per se quer na comparação com 

os resultados nacionais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,8 10

87,2 90
18,3 19,2

81,3 80,9

14,9 11,7

84,5 87,5

15,1 10,8

84,5 89,2

15,1 19,2

84,1 80,8

36 34,2

64 65,8

nacional escola nacional escola

C+CM C+CM RD+NC RD+NC

Mat & CN - 5º ano

Diversidade dos seres vivos A água, ar, rochas e solo

organização e tratamento de dados álgebra
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8º ano  

 

 
 

As percentagens de C+CM obtidas no Agrupamento foram inferiores às nacionais, exceto no 

domínio/conteúdo Escrita, em que ficámos ligeiramente acima. É no domínio/conteúdo Gramática 

que se regista o pior desempenho.  

 

 
 

Embora o desempenho seja bastante negativo, as percentagens de C+CM obtidas no 

Agrupamento foram superiores às nacionais em três dos quatro domínios/conteúdos. 

Desempenho por domínio cognitivo 

   

  Conhecer/reproduzir Aplicar/interpretar Raciocinar/criar 

8º ano 

Port 60,3 55,1 55,9 53 47,3 40,1 

CN&FQ 37,7 40,3 38,9 40 33,4 36,2 

 

Em Português, o desempenho no Agrupamento ficou abaixo do nacional, em todos os domínios. 

Em CN & FQ, o desempenho no Agrupamento ficou acima do nacional, em todos os domínios. 

No 8º ano, os resultados são razoáveis a CN&FQ (esta avaliação deve-se ao facto de as 

percentagens serem baixas mas superiores às nacionais) e fracos a Português.  

 

73,2 64,5
26,6 35,5

48,2
31,4

51,7
68,6

29,6

20,9 69,9

78,2
33,4

33,9

62,1

64,5

nacional escola nacional escola

C+CM C+CM RD+NC RD+NC

Português - 8º ano

escrita gramática leitura Comp oral

5,3 4

94,5 96

16,2 23,8

83,7 76,2

18,8 21,5

81,1 78,5

45,2 48,5

54,7 51,6

nacional escola nacional escola

C+CM C+CM RD+NC RD+NC

CN & FQ - 8º ano
Análise e interpretação de situações
experimentais
Sustentabilidade na Terra

Terra em Transformação
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2.2.5. 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 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 2016/17 

Cursos Científicos ou Humanísticos do Ensino Secundário 

10º Ano 83,6% 69,7% 77,7% 84,6% 77,9% 

11ºAno 86,0% 86,9% 88,1% 90,7% 88,5% 

12º Ano 70,5% 71,5% 66,7% 69,2% 68,6% 

 

No ensino secundário regular, as taxas de transição/aprovação do Agrupamento (76,9%) são 

inferiores às nacionais (81,7%) em todos os anos, embora a discrepância maior se verifique no 10º 

ano. As metas definidas pelo Agrupamento também não foram atingidas em nenhum dos anos.  

A taxa de transição do 11º ano, é ligeiramente superior às dos anos letivos anteriores tendo-se, no 

entanto, ficado ligeiramente aquém da meta definida. 

A taxa de conclusão do secundário (12º ano) é inferior aos dois anos letivos anteriores, à média 

nacional e à da meta definida. 

De seguida, analisaremos mais detalhadamente, os resultados por ano de escolaridade. 

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

turma, no 10º ano. 

Frequentaram Ciências e Tecnologias 126 

alunos, Economia 28 alunos, Línguas e 

Humanidades 61alunos e Artes 28 alunos. A área 

onde se regista o sucesso maior é a de 

Humanidades e o menor é a de Economia.  

De realçar ainda que, em três áreas, a taxa de 

transição é superior à do ano letivo anterior. 

Apenas em Ciências e Tecnologias se mantém 

igual. 

 

10º CT HUM. 10º ES ARTES

75,4

83,6

71,4

78,6

Taxa de Transição por área
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A análise por turma leva-nos a concluir que 

há uma discrepância evidente entre as 

várias turmas de Ciências e Tecnologias (da 

A à E). 

 

 

 

De entre os alunos que transitaram, 89,4% 

progrediram em todas as disciplinas (a 

percentagem é igual à dos anos anteriores). 

Foi em Artes que mais alunos transitaram 

com disciplinas em atraso (22,7%). Em todas 

as outras áreas, apenas 10% transitaram 

nessas condições. 

 

 

No entanto, muitos dos alunos que transitaram fizeram-

no com 1 ou 2 classificações negativas (8 ou 9). É nas 

áreas de Humanidades e Ciências e Tecnologias que 

mais alunos transitam nestas condições. 

 

 

 

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

HCA. Na maioria das disciplinas, a taxa de progressão aumentou relativamente ao ano letivo 

anterior. Apenas piorou a GDS, MAT B, Desenho e HCA. A Inglês e EF a taxa de progressão manteve-

se. 

87,9 91,8 95,7

82,3

99,1

77,1 81,6
91,4

78,6

91,7

71,4
83,3 81,8

93,3
100,0 96,2

73,3

Taxa de Progressão por disciplina - 10º ano 

Trans 0 neg Trans 1 neg Trans 2 neg

59,0

21,3 19,7

Condições de transição - 10º ano

A B C D E F G H I

81,5
90,5 92,0

50,0

65,5
71,4

86,7
80,6 78,6

Taxa de transição por Turma - 10º ano

Sem
disciplinas
em atraso

Com 1
disciplina
em atraso

Com 2
disciplinas
em atraso

89,4

9,6
1,1

Condições de transição- 10º ano



 
48 

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 percentagem zero). 

 

 

 

 

As disciplinas em que mais alunos anularam a matrícula foram Espanhol, Matemática A, HCA, EF, 

Economia e Geografia. 

Nos gráficos que a seguir se apresentam, pode observar-se a taxa de transição no 11º ano, por 

áreas e turmas. 

 

Frequentaram Ciências e Tecnologias 71 alunos (não transitaram 10), Economia 10 alunos (não 

transitaram 2), Línguas e Humanidades 43 alunos (não transitaram 5) e Artes 19 alunos (transitaram 

todos). A área onde se regista o sucesso maior é Artes e menor é Economia (não obstante só serem 

10 alunas no conjunto das disciplinas). 

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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A análise por turma leva-nos a concluir que há uma discrepância evidente entre as várias turmas 

de Ciências e Tecnologias (da A à C). 

 
 

De entre os alunos que transitaram, apenas 58% progrediram e/ou aprovaram em todas as 

disciplinas (a percentagem é inferior à dos anos anteriores. Foi em Artes que mais alunos transitaram 

com disciplinas em atraso (63,1%).  

 

88,5

100,0

87,5

72,0

80,0

89,5 87,5

100,0

Taxa de transição por turma  - 11º ano

%transição todas disciplina sem 1 dis sem 2 disc

88,5

58,0

26,0

9,9

Condições de transição - 11º ano
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No 11º ano, as disciplinas com taxas de progressão mais baixas (inferiores a 75%) são Economia e 

GDS. Em 6 disciplinas, a taxa de progressão diminuiu relativamente ao ano letivo anterior (FQ. GDS, 

Economia, MACS e MAT B). 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 percentagem zero). 

 

As disciplinas em que mais alunos anularam a matrícula foram Espanhol, GDS e MACS.  

No 12º ano, a taxa de conclusão (67,7%) é inferior à nacional (69,1%) e à meta definida no 

Agrupamento (68,6%). 

94,4
98,4

93,4
87,0

81,7

93,2

73,3

89,7

72,7

85,0
90,7 88,9

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

Taxa de Progressão por disciplina - 11º ano 

0,7
4,7

33,3

3,5 5,2
8,2

5,3
2,6

34,8

9,1

16,7

3,1
5,9

PORT ING ESP FIL EF MAT.A FQ BG GDS Geo MACS Esp
(esp)

Des

11º ano  AM
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A análise das taxas de conclusão por disciplina permite-nos observar que esta é superior a 75% em 

todas as disciplinas. As disciplinas com taxas de aprovação mais baixas são nas disciplinas sujeitas 

a exame nacional. 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 são baixas, exceto Matemática A que é mais elevada. 

 

 

  

84,8

100,0

85,7

96,0 96,4

85,7

Port EF Mat Química Psi Hist

Taxa de Aprovação por Disciplina - 12º ano

3,6

0,7

10,1

2,3

3,4

PORT EF MAT.A Hist Sociol

12º ano AM/EF
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2.3.5.2. AVALIAÇÃO INTERNA POR DISCIPLINA 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

10º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 82,0% 61,0% 82,5% 78,8% 

ING 94,3% 90,5% 90,6% 92,1% 

ESP 93,2% 92,5% 95,7% 96,2% 

FIL 84,7% 68,1% 69,1% 77,3% 

EF 100,0% 99,5% 99,1% 100,0% 

MAT A 76,2% 61,7% 61,8% 69,4% 

HST A 78,2% 57,9% 90,0% 74,7% 

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

BG 89,3% 88,5% 90,5% 86,2% 

FQ A 70,7% 72,8% 74,6% 70,4% 

GDS A 74,3% 79,0% 76,2% 78,8% 

ECN 95,2% 62,5% 60,7% 80,2% 

GGF 83,1% 69,6% 85,9% 84,4% 

ESP esp 100,0% 90,9% 100,0% 95,7% 

HCA   73,3% 86,7% 

MACS 63,3% 71,4% 75,0% 71,5% 

MAT B 100,0% 80,0% 45,5% 75,5% 

 

 

 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

11º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 86,8% 80,5% 88,2% 83,1% 

ING 93,9% 97,0% 98,2% 96,3% 

ESP 100,0% 100,0% 95,0% 100,0% 

FIL 88,5% 80,8% 83,9% 86,4% 

EF 99,2% 99,4% 99,2% 100,0% 

MAT A 73,3% 80,6% 71,6% 77,4% 

HST A 89,2% 85,7% 93,2% 92,6% 

DES A 100,0% 94,7% 100,0% 99,2% 

BG 98,0% 93,9% 92,4% 97,7% 

FQ A 75,4% 85,2% 91,6% 78,9% 

GDS A 88,5% 90,5% 91,3% 86,8% 

ECN 73,7% 93,8% 63,6% 84,6% 
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DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

GGF 100,0% 87,1% 94,9% 95,0% 

ESP esp 97,2% 95,8% 100,0% 93,6% 

HCA  90,5% 100,0% 91,5% 

MACS 76,0% 100,0% 80,0% 78,5% 

 

 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

12º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 80,9% 81,0% 79,1% 80,7% 

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

MAT A 77,8% 83,1% 71,1% 81,5% 

HST A 87,9% 100,0% 76,2% 97,0% 

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

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

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

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

PSI 97,9% 100,0% 96,4% 100,0% 

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

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

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

QUI 100,0% 93,8% 96,0% 100,0% 

ING 100,0% 100,0% 100,0% 97,9% 

 

No 12º ano, as metas não foram atingidas a História (ficando bastante aquém), A Matemática A, 

Química e Psicologia. A Português a diferença não é significativa.  

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. 
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10º ano  

 

 

 

Ao contrário do que aconteceu no ano letivo anterior (em que a média das provas globais foi de 

9,2), a média, este ano, é positiva. 

As médias por turma são bastante divergentes, situando-se entre os 8,5 e 12,1 valores. As turmas D, 

G, H e I 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 inferiores aos do 3º período, em todas as turmas. 

Porém, não se verificam grandes discrepâncias. 

A B C D E F G H I Md ano

10,3 11,7 11,5

9,5

10,7

12,1

9,0 9,3
8,5

10,2

10º Ano    Português - médias por turma

A B C D E F G H I Md ano

11,8
12,9 12,4

10,8
11,6

13,8

10,4 10,7 10,5
11,6

10,3

11,7 11,5

9,5
10,7

12,1

9,0 9,3
8,5

10,2

Port - Comparação 3ºP e PG 

Méd 3º P Méd PG
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A média obtida nas provas globais é mais baixa do que a do ano letivo anterior (10,7).  

As médias por turma são bastante diversificadas, situando-se entre os 6 e os 12,1 valores. As turmas 

A, B e C situam-se acima da média da escola.  

 

11º ano 

 

 

A média das provas globais foi positiva, ligeiramente superior à do ano passado (10,4). As médias 

por turma são bastante divergentes, situando-se entre os 8,1 e 12,9 valores. Apenas as turmas A e B 

se situam acima da média da escola.  

 

A B C D E F Md ano

11,1 11,1
12,1

6

9,7
7,8

9,5

Matemática média por turma 

A B C D E F G M_ano

11,5
12,9

10,9

8,1

9,9 10,4 10,3 10,9

Português - média por turma
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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 média das provas globais é bastante positiva, embora ligeiramente inferior à do ano passado 

(12,9). A discrepância entre os resultados das quatro turmas é significativa. 
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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. Ao contrário do que em geral acontece, os resultados das PG são superiores aos 

dos resultados do 3º Período. 

 

 

2.3.5.4. AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

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

 

 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

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

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

Des 12,4 11,8 14 12,8 13,1 22 13,1 14,2 19 12,8 8,4 18 13,4 16,3 15 

Eco 11,3 11,3 13 10,4 9,2 11 11,5 13,2 15 11,0 14,3 16 12,1 10,5 9 

Esp 10,3 10,7 31 12,8 12,9 28 12,6 13,6 34 12,1 12,0 21 14,7 13,0 26 

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

FQ 8,1 8,5 62 9,2 10,6 45 9,9 10,5 44 11,1 10,3 73 9,9 7,5 67 

GDS 12,2 12,5 17 11,6 16,5 18 12,2 12,1 23 11,5 12,7 18 11,9 7,6 21 

Geog 9,8 11 29 10,9 11,1 19 11,2 12,0 32 11,3 11,5 43 11,0 10,9 34 

HCA 10,4 13,1 10       10,0 12,2 17 9,8 8,7 13 

Hist. 10,6 11 17 9,9 9,1 33 10,7 11,9 28 9,5 8,5 37 10,3 11,5 38 

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

Mat A 9,7 10,9 57 9,2 11,9 64 12,0 14,8 48 11,2 12,1 60 11,5 11,3 87 

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

Port 9,8 10,1 110 11,6 11,1 109 11,0 10,3 103 10,8 11,1 115 11,1 10,9 138 

 

 

A B C D M. Ano

13,3 12,9

10,4
9,3

11,9

14,7

13,2

10,7 10,3

12,6

Mat - Comparação entre a média do 3ºP e das PG
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A tabela apresenta dados relativos aos resultados nos exames nacionais do ensino secundário nos 

últimos cinco anos. Apenas 4 disciplinas obtiveram médias superiores às nacionais: Desenho, História, 

MACS e Filosofia, Tendo em conta o histórico desde 2007, ano em que entraram em vigor os novos 

currículos, pode-se constatar que esta situação nunca se verificou. São, de longe, os piores 

resultados desde que o NAI iniciou este tipo de análise. 

 

  

Comparando os resultados do Agrupamento com os nacionais, no presente ano, podemos verificar 

que as disciplinas onde se verifica uma maior discrepância são: GDSA (4,3) e FQ (2,4).  

 

GDSA, FQ, HCA e BG são as disciplinas que apresentam uma maior diferença entre a classificação 

interna final (CIF) e a classificação de exame (CE). A Desenho, Economia e Matemática B as médias 

de exame são mais elevadas do que as CIF.  

 

BG Desenho Economia Espanhol Filosofia FQ GDSA Geografia HCA História MACS Matem. A Matem.B Português
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13,4
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9,8
10,3 10,1

11,5

12,8

11,1

9,1

16,3

10,5

13

10,8

7,5 7,6

10,9

8,7

11,5 11,7
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12,7

10,9

Média dos exames 2017

2017 Nac 2017 ESS

4,4

-1,4 -1,2

1,3

2

6,0
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As disciplinas com menos de 50% de classificações positivas são: FQ, GDSA, HCA. As disciplinas com 

elevadas percentagens de positivas tiveram poucos alunos a realizar os exames: Desenho, 

Espanhol, MACS, Mat B.  

 

 

Ano de escolaridade 

Diferença entre a média obtida no 
Agrupamento e a Média Nacional 

na 1ª Fase 
Media 

Nacional 

Meta 
definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

11º Ano do Ensino Secundário 

BG 0,6 - 1,4 - 1,2 10,3 MN 

ECN 1,7 3,3 - 1,6 12,1 1,5 

ESP 1,0 - 0,1 - 1,7 14,7 0,4 

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

FQ 0,6 - 0,8 -2,4 9,9 0,5 

GDS - 0,1 1,2 - 4,3 11,9 2,1 

GGF 0,8 0,2 - 0,1 11 0,5 

MACS 1,8 0,5 1,6 10,1 1,4 

HCA  2,2 - 1,1 9,8 0,8 

MAT B -2,3 1,8 - 0,1 12,7 0,5 

12º Ano do Ensino Secundário 

Desenho A 1,1 - 4,4 2,9 13,4 MN 

História A 1,2 - 1,0 1,2 10,3 MN 

Matemática A 2,8 0,9 - 0,2 11,5 2,2 

Português -0,7 0,3 - 0,2 11,1 MN 

 

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

MACS e Filosofia. 

 

55,5%

100,0%

66,7%

96,2%

75,0%

23,9%

42,9%

73,5%

46,0%

73,7%
81,3%

65,5%

86,7%

74,6%

% classif positivas
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2.2.6. Ensino Secundário - Cursos Profissionais 

 

Ano de escolaridade 
Taxa de transição/aprovação Meta definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

Cursos Profissionais do Ensino Secundário 

10º Ano 83,7% 84,9% 72,6% 88,8% 

11ºAno  94,1% 91,5% 82,1% 94,7% 

12º Ano 58,6% 63,0% 58,9% 66,7% 

As metas não foram atingidas em nenhum dos anos. No caso do 12º ano, a taxa de conclusão é 

bastante inferior à nacional (70%). 

 

Disciplinas 
Comuns 

Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

10º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 91,8% 92,4% 94,1% 92,7% 

ING 94,6% 86,2% 94,5% 86,9% 

ESP 100,0% 88,2% 100,0% 95,4% 

AI 74,1% 87,6% 95,6% 85,0% 

EF 90,0% 89,2% 98,4% 92,4%  

TIC 88,8% 87,4% 87,6% 91,0% 

11º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 80,0% 98,5% 96,1% 92,4% 

ING 94,6% 97,8% 96,9% 97,1% 

ESP 91,7% 100,0% 96,3% 95,7% 

AI 96,2% 94,7% 84,0% 94,2% 

EF 94,0% 97,9% 97,5% 97,4% 

12º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 97,4% 93,9% 97,2% 96,0% 

ING 97,2% 98,2% 95,7% 97,3% 

ESP 100,0% 93,2% 100,0% 94,2% 

AI 91,5% 94,6% 95,1% 91,7% 

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

 

As metas foram atingidas na maioria das disciplinas. Daquelas onde tal não se verificou, apenas é 

de destacar AI no 11º ano. 
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DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

10º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

PSI e SOC 69,8% 96,1% 95,7% 87,6% 

HCA 96,1% 87,3% 89,4% 95,5% 

CPC 95,7% 90,2% 98,4% 96,3% 

MKT 100,0% 86,0% 97,9% 95,3% 

TCRP 92,3% 93,9% 97,9% 96,4% 

CGAV 96,6% 81,9% 100,0% 93,8% 

11º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

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

PSI e SOC 97,0% 94,4% 94,1% 97,5% 

HCA 95,5% 98,2% 87,2% 98,9% 

CPC 89,4% 96,4% 97,3% 94,9% 

MKT 84,8% 100,0% 97,2% 95,9% 

TCRP 100,0% 100,0% 98,1% 100,0% 

CGAV 96,3% 100,0% 94,5% 99,4% 

12º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

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

HCA 98,1% 98,8% 95,9% 98,3% 

CPC 93,3% 100,0% 95,8% 96,7% 

MKT 94,6% 96,7% 100,0% 92,8% 

TCRP 100,0% 100,0% 98,6% 99,8% 

CGAV 98,9% 100,0% 100,0% 96,7% 

No Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade, 10º ano, apenas não foram atingidas as metas em HCA; 

nos 11º e 12º anos, a maioria das disciplinas não atingiu as metas definidas. HCA não atingiu as metas em 

nenhum dos anos.  

 
 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

10º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos 

MAT 
80,5% 76,0% 98,0% 80,3% 

FQ 
92,2% 72,6% 96,4% 83,6% 

RC 
86,5% 93,9% 90,2% 86,7% 

SO 
98,1% 95,9% 90,5% 92,8% 

AC 
96,2% 91,7% 71,7% 87,6% 

PRSI 
87,2% 86,2% 76,4% 89,6% 

11º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos 

MAT 85,4% 87,8% 96,7% 79,7% 

FQ 95,0% 87,7% 91,5% 90,5% 

RC 94,9% 89,2% 92,1% 92,7% 

SO 100,0% 95,5% 97,6% 98,8% 

AC 85,7% 90,9% 90,7% 85,2% 

PRSI 93,5% 97,4% 92,6% 94,8% 

12º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos 
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DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

MAT 82,4% 90,0% 93,0% 81,1% 

FQ 86,5% 94,1% 86,0% 89,8% 

RC 83,0% 89,7% 88,1% 85,9% 

SO 94,1% 91,7% 100,0% 94,3% 

AC 72,5% 75,0% 77,3% 72,9% 

PRSI 85,4% 94,8% 88,5% 89,5% 

 

No Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos, 10º ano, as metas foram atingidas apenas 

em metade das disciplinas. No 11º a meta para a taxa de módulos realizados não foi atingida em duas  

disciplinas. No 12º ano, as metas foram atingidas em todas as disciplinas, exceto a FQ. 
 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

10º Ano do Curso Profissional de Turismo 

GGF 68,9% 92,5% 86,1% 84,3% 

HCA 70,3% 84,1% 66,7% 85,8% 

ESP 90,3% 91,5% 89,1% 92,5% 

IAT 88,3% 91,5% 93,2% 93,9% 

TCAT 83,3% 98,3% 87,0% 94,9% 

OTET 83,2% 93,9% 95,5% 93,0% 

11º Ano do Curso Profissional de Turismo 

MAT 93,9% 100,0% 87,5,0% 98,3% 

GGF 88,2% 93,9% 100,0% 90,1% 

HCA 89,8% 91,7% 90,0% 94,8% 

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

IAT 94,0% 98,4% 100,0% 98,5% 

TCAT 85,3% 93,8% 100,0% 94,0% 

OTET 94,1% 98,4% 100,0% 98,5% 

12º Ano do Curso Profissional de Turismo 

GGF 100,0% 97,8% 88,9% 100,0%  

HCA 100,0% 96,7% 86,7% 100,0% 

ESP 100,0% 97,8% 93,3% 99,9% 

IAT 100,0% 98,3% 93,3% 100,0% 

TCAT 100,0% 100,0% 96,7% 100,0% 

OTET 100,0% 100,0% 93,3% 100,0% 

 

No Curso Profissional de Turismo, exceto no 11º ano, as taxas de módulos realizados não atingiram as metas 

definidas na maioria ou na totalidade das disciplinas. De realçar, que HCA não atingiu as metas em nenhum 

dos anos.  
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DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

10º Ano do Curso Profissional de Comércio 

MAT 81,8% 89,2% 100,0% 86,5% 

ECN 96,6% 80,0% 93,3% 89,3% 

CV 98,2% 85,7% 91,4% 93,0% 

OGE 95,1% 89,1% 96,4% 93,1% 

CC  98,2% 81,1%  90,7% 

11º Ano do Curso Profissional de Comércio 

MAT   90,0% 100,0% 91,0% 

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

CV   96,9% 100,0% 97,9% 

OGE   98,0% 94,7% 99,0% 

CPV  96,2% 100,0% 97,2% 

 

No Curso Profissional de Comércio, as metas não foram atingidas em duas disciplinas. 

 

2.4. Aproveitamento dos alunos do Ensino Especial 

 

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

Total 3 42 35 26 15 1 9 36 167 

Alunos com CEI 0 3 7 2 0 0 0 5 17 

Outras medidas 3 39 28 24 15 1 9 31 150 

Insucesso 0 2 3 1 2 0 2 4 14 

Sucesso 
-- 94,9% 89,3% 

95,8% 86,7% 100,00% 
77,8% 87,1% 90,67% 

(%) 92,5% 

 

 

 

95%
89%

96%
87%

100%

78%
87%

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 3º Ciclo -PCA Voc-3ºC Secund. Profiss. (*)

Taxas de sucesso entre os alunos com NEE
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Os resultados escolares dos alunos com necessidades educativas especiais do Agrupamento foram 

de uma forma geral muito positivos (91%). As taxas de sucesso foram mais baixas (inferiores a 87%). 

no 3º ciclo PCA e no ensino secundário regular.  

 

 

2.2.7. 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 9 7 77,8% 

3º Ano 14 14 100,0% 

4º Ano 12 12 100,0% 

Totais 39 37 94,9% 

 

Num total de 39 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 94,9%. 

2.4.1.1. COMPARAÇÃO ENTRE AS TAXAS DE SUCESSO / INSUCESSO DE 2011/2012 A 2016/2017 

 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Sucesso 85,0% 78,1% 62,5% 89,7% 95,1% 94,9% 

Insucesso 15,0% 21,9% 37,5% 10,3% 4,9% 5,12% 

 

 

 
 

 

85%
78%

63%

90% 95% 95%

15%
22%

38%

10% 5% 5%

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Sucesso Insucesso
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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. 

 

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

 

 Total de alunos 
Transitam/ 

Aprovados 
Sucesso (%) 

5º Ano 14 13 92,9% 

6º Ano 14 12 85,7% 

Totais 28 25 89,3% 

 

No 2º ciclo, 3 alunos (num universo de 28 alunos) tiveram insucesso escolar, sendo a taxa de sucesso 

de 89,3%. Estes alunos apresentam dificuldades significativas de aprendizagem e, apesar de 

beneficiarem de medidas educativas especiais, obtiveram entre 5 a 6 níveis negativos. No 6º ano 

há 7 alunos com CEI cujos resultados não constam no quadro anterior. 

 

 

2.4.1.2. TAXAS DE SUCESSO / INSUCESSO DE 2011/2012 A 2015/2016 

 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Sucesso 91,4% 69,6% 81,8% 80,6% 92,3% 89,3% 

Insucesso 8,6% 30,4% 18,2% 19,4% 7,7% 10,7% 

 

 

 

 

91,4%

69,6%
81,8% 80,6%

92,3% 89,3%

8,6%

30,4%
18,2% 19,4%

7,7% 10,7%

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Sucesso Insucesso
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No 2º ciclo a taxa de sucesso tem sido mais regular, excetuando os resultados obtidos em 2012/2013. 

Este ano a taxa de insucesso é superior à do ano letivo anterior, em cerca de 3%. No entanto, tal 

como no ano letivo anterior ficaram retidos apenas 3 alunos. O facto de, em 2015/2016, existirem 

duas turmas de percurso curricular alternativo, onde estavam 14 alunos com NEE, poderá ajudar a 

justificar esta diferença nas taxas de sucesso. 

 

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

 

 

 Total de alunos 
Transitam/ 
Aprovados 

Sucesso (%) 

7º Ano 11 10 90,9% 

7º Ano - PCA 15 13 86,7% 

8º 6 6 100,0% 

9º Ano 7 7 100,0% 

9º Voc 1 1 100,0% 

Totais 40 37 92,5% 

De uma forma global o sucesso entre os alunos com NEE do 3º Ciclo foi de 92%, sendo que o 

resultado escolar dos alunos que frequentam o ensino regular (24 alunos) foi de 95,8%; PCA (15 

alunos) de 86,7% e no curso vocacional (1 aluna) de 100%. Dos 39 alunos que frequentam o 3º ciclo, 

ficaram retidos 3; um do ensino regular e dois do PCA. Propôs-se que um destes alunos retidos seja 

integrado num CEF; outro será encaminhado para o CRPC e o aluno do regular será referenciado 

para avaliação especializada, pois evidencia dificuldades generalizadas de aprendizagem. No 3º 

ciclo há 2 alunos com CEI, cujos resultados não estão expressos no quadro. 

 

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

FINAIS DE 3º CICLO 

 

 Português Matemática 

Médias 
Nº de 

Alunos 
C. 

Interna 
C. Prova C.Final 

Nº de 
Alunos 

C. 
Interna 

C. Prova C.Final 

Prova a nível de escola 2 3,0 3,0 3,0 4 3,3 3,3 3,3 

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

Média 6 3,3 2,8 3,0 7 3,0 2,7 2,9 

Nota: Um dos alunos só realizou prova final de matemática, porque frequentava apenas metade das disciplinas, 

tendo já ficado aprovada a português no ano letivo anterior. 

 

Realizaram as provas finais de 3º Ciclo de Português 6 alunos e de Matemática 7 alunos. Destes, 2 

realizaram as provas a nível de escola de Português e 4 a nível de escola de Matemática. Os 

restantes realizaram provas a nível nacional. Todos ficaram aprovados, embora se tenha verificado 
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uma descida de 0,2 pontos na média dos resultados das provas a nível nacional de Português e de 

0,3 pontos na prova a nível de escola de Matemática. 

 

2.2.10. Cursos Vocacionais – Módulos realizados / módulos em atraso 

 

Apenas uma aluna com NEE frequenta o Curso Vocacional. Esta aluna não tem qualquer módulo 

em atraso. 

 

2.4.1.4. COMPARAÇÃO ENTRE AS TAXAS DE SUCESSO / INSUCESSO DE 2011/2012 A 2016/2017 NO 3º 

CICLO 

 

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

2016/2017 

Sucesso 93% 85% 87% 96% 91% 93% 

Insucesso 7% 15% 14% 4% 9% 7% 

 

 
 

 

As taxas de sucesso no 3º ciclo continuam acima dos 85%, o que se considera bastante positivo. O 

facto de estarem 16 alunos em percursos escolares alternativos ao percurso regular poderá 

contribuir para a taxa de 93% de sucesso. 

 

  

93%
85% 87%

96% 100%
93%

7%
15% 14%

4% 0%
7%

11 / 12 12 / 13 13 / 14 14 / 15 15/ 16 16/ 17

Sucesso Insucesso
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2.2.11. Taxas de aprovação /não aprovação dos alunos com NEE - Ensino Secundário 

 

 
Nº total de 

alunos 
Nº de alunos 

c/ sucesso 
% de sucesso 

Cursos Científico-Humanísticos 9 7 77,8% 

Cursos Profissionais 31 27 87,1% 

 

No total são 40 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. 

 

2.4.1.5. CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

 

Há 9 alunos a frequentar o ensino secundário regular; destes apenas 2 apresentam insucesso 

escolar. Um deles tem 6 níveis negativos e outro 3. 
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2.4.1.6. CURSOS PROFISSIONAIS 

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

 

Frequentam cursos profissionais 31 alunos (5 seguem um CEI). Dos 31 alunos, 13 têm módulos em 

atraso (5 deles apenas 1 a 2 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. 
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2.2.12. Currículos Específicos Individuais 

 

Há dezassete alunos com CEI, distribuídos de acordo com o quadro em baixo: 

 

 

 

Uma das alunas com CEI fez 18 anos e deixou a escola no final do 2º período. 

 

2.4.2.1. RESULTADOS DOS CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS- 1º CICLO UEE EB SAMPAIO 

 

 

 

Os três alunos conseguiram cumprir de forma satisfatória os objetivos definidos em cada uma das 

atividades constantes nos respetivos currículos. 

  

0 1 2 3 4

PORT

MAT

Inglês

T.I.C

Autonomia Pessoal e…

Comunicação / Linguagem

Socialização

Atividades de Vida Diária (AVD)

Expressão Plástica

Expressão Motora

Música

Cozinha Pedagógica

Alunos com CEI - 5ºD - UEEA da EB de Sampaio

MB

Bom

Suf

Insuf

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

Alunos com CEI 0 3 7 2 0 0 0 5 17 
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2.4.2.2. RESULTADOS DOS CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS- 2º /3º CICLO UEE EB CASTELO 

 

 

 

 

Os oito alunos com CEI apoiados na UEE da EB do Castelo obtiveram resultados bastante positivos. 

Não se registam resultados negativos. Registam-se seis níveis cinco e vários níveis quatro. 
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2.4.2.3. RESULTADOS DOS CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS- 3º CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO 

UEE SAMPAIO 

  

 

2.2.13. Reflexão sobre os resultados obtidos pelos alunos com NEE 

 

A manutenção das elevadas taxas de sucesso resultará dos seguintes fatores, já identificados no 

ano letivo transato: 

  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 manutenção de três turmas de percursos curriculares diferenciados (duas turmas de PCA no 

7º ano e um Curso Vocacional no 9º ano) que permitem que as taxas de sucesso não baixem 

no 3º ciclo. 
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 O apoio em sala de aula dos Docentes de Educação Especial, Assistentes Operacionais e 

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

turmas regulares; 

 A atribuição de apoios pedagógicos acrescidos 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 aplicação das medidas do PAE, que vêm beneficiar, igualmente, os alunos com NEE, pelo 

facto de possibilitarem a diferenciação pedagógica e o reforço das aprendizagens; 

 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. 

 

2.4.3.1. ESTRATÉGIAS A ADOTAR 

 

Para se conseguir manter, no próximo ano, estas taxas de sucesso dos alunos com NEE há que 

continuar a promover algumas alterações, nomeadamente: 

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

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

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

dos docentes de educação especial.  

2º Atendimento individual dos técnicos do CRI apenas nos casos considerados prioritários. Promover 

a consultadoria nas restantes situações. 

3º A intervenção direta do docente de educação especial deve ser mobilizada apenas nas 

situações em que não seja suficiente os APAS disponibilizados e quando for necessário o treino 

de competências específicas. 

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

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

programas educativos individuais dos alunos. 

6º 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. 

7º Maior rigor no cumprimento dos critérios que justificam uma avaliação especializada.  
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2.5. Monitorização do Plano de Ação Estratégica (PAE) 

2.3.1. Medida 1 – Ler e Escrever + 

Considerando que a Medida 1 “Ler e Escrever+”, do Plano de Ação Estratégica de Melhoria das 

Aprendizagens e do Sucesso Escolar, foi criada especificamente para dar resposta ao problema da 

elevada taxa de retenção no 2º ano de escolaridade, podemos concluir, através dos resultados 

apresentados, que o seu impacto, neste primeiro ano de implementação, foi claramente relevante 

e eficaz, passando de uma taxa de insucesso de 10,56% para outra de 4,69%. 

 

Fragilidade/problema a resolver  

Elevada taxa de insucesso/retenção no 2º ano de 

escolaridade: 2015/16 - 10,56%; 2014/15 - 16,6%; 

2013/14 - 19,5%; 2012/13 - 10,4%; 2011/12 - 3,13%. 

 

     

 Aproveitamento Global do 1º Ciclo - 2016/2017 

Aproveitamento Global  1º ano  2º ano 3º ano 4º ano 

Transitou/Aprovou 100,00% 95,31% 100,00% 100,00% 

Não Transitou/Não Aprovou 0,00% 4,69% 0,00% 0,00% 

     

 

Analisando os resultados obtidos nos últimos quatro anos nas disciplinas de Português e de 

Matemática, constata-se uma melhoria continuada quer no 1º ano de escolaridade, quer no 2º, 

sobressaindo os progressos realizados, em Português, entre o ano letivo transato e o presente (78,90% 

e 93,20% - +14,30%).  

Salienta-se, ainda, a mais-valia desta Medida, visto que a evolução conseguida na aprendizagem 

da leitura e da escrita influencia de forma decisiva a aprendizagem nas outras áreas disciplinares 

e, consequentemente, o sucesso escolar dos alunos. 

 

 

 
3ºperíodo 

1º Ano de escolaridade 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Português  83,40% 93,10% 91,30% 96,80% 

Matemática 83,40% 94,70% 96,80% 97,80% 

          

2º Ano de escolaridade 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Português  74,70% 84,70% 78,90% 93,20% 

Matemática 64,00% 80,30% 82,60% 91,50% 

 

 

Desta forma, considera-se que, neste primeiro ano de implementação, e na generalidade, foram 

atingidos os objetivos expressos na medida, tendo-se cumprido as atividades previstas. 
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No que diz respeito às metas a alcançar, superou-se em 2,8% a prevista para o 1º ano (95%), e, no 

2º ano, apesar do progresso conseguido, ficou-se aquém dos 95% em 1,8%. 

 

Objetivos a atingir com a 

medida  

 Melhorar as competências de leitura e escrita (1º/2º anos); 

 Promover o potencial máximo de cada aluno, considerando os 
diferentes ritmos e estilos de aprendizagem; 

 Apoiar precocemente os alunos nas suas necessidades /dificuldades; 

 Desenvolver estratégias diferenciadas de superação das dificuldades, 
decorrentes dos resultados da avaliação aferida. 

Metas a alcançar com a 

medida 

 Conseguir progressivamente que, pelo menos 95% dos alunos, no final 
do 1º ano, conheçam e utilizem os processos de leitura e escrita; 

 Conseguir que, no final do 2º ano, 95% dos alunos não apresentem 
dificuldades estruturais nos processos de leitura e escrita.  

 

Como foi referido ao longo do ano, o facto das professoras em coadjuvação serem obrigadas a 

realizar substituições nas faltas das colegas titulares de turma perturba e prejudica o 

desenvolvimento das atividades e do trabalho de coadjuvação. 

Por outro lado, existem alguns alunos com dificuldades de aprendizagem e problemáticas 

específicas que necessitariam, também, de um apoio individual que, no âmbito desta medida, não 

se encontra previsto.  

Estes foram os constrangimentos mais significativos sentidos pelas docentes intervenientes, que 

também não podem deixar de lamentar a inexistência de quaisquer das formações solicitadas no 

âmbito do PAE do Agrupamento. 

 

2.3.2. Medida 2 – Laboratórios de Aprendizagens 

Em 2016/2017 foram implementadas novas estratégias para promoção do sucesso educativo nos 

vários níveis de ensino. Os Laboratórios de Aprendizagens tinham como objetivos melhorar as 

aprendizagens nas disciplinas de Matemática, Português e de Inglês, no 2º ciclo, de Matemática, e 

Físico-Química no 3º ciclo e diversificar as estratégias pedagógicas, abrangendo alunos que 

necessitavam de apoio nestas disciplinas e promover noutros, com sucesso nas disciplinas referidas, 

um maior desenvolvimento de competências e capacidades. 

Foram disponibilizados no 2º e 3º ciclos para alunos que iam sendo propostos pelos respetivos 

professores, na maioria das turmas e disciplinas de forma rotativa. 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.  

 

2.5.2.1. NO 2º CICLO 

 

No 2º Ciclo frequentaram Laboratórios alunos de todas as turmas. Foram indicados para este apoio 

87 alunos em Português, 98 em Inglês e 137 de Matemática. 
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Resultados Globais dos Laboratórios de aprendizagens do 2º Ciclo 
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Observando os gráficos conclui-se que a maioria dos alunos foi assídua aos Laboratórios e que o 

sucesso nestas disciplinas entre estes alunos foi acima dos 80% nas disciplinas de Português e 

Matemática e menos significativo na disciplina de inglês (69%). 

 

2.5.2.2. NO 3º CICLO 

 

No 3º Ciclo foi disponibilizada a frequência dos Laboratórios de Matemática, para alunos de 7º e 8º 

ano e de Físico-Química para todas as turmas de 3º ciclo com exceção das turmas de PCA e curso 

vocacional.  
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Resultados Globais - Laboratórios do 3º Ciclo 

 

   

  

Com base nos dados conclui-se que os alunos foram mais assíduos aos laboratórios de Matemática, 

mas em contrapartida o sucesso foi maior na disciplina de FQ.  

A medida foi implementada com alguns constrangimentos, nomeadamente no que respeita à 

utilização de novas tecnologias de apoio e recursos inerentes e no que respeita ao trabalho com o 

aluno de autorregulação das aprendizagens/reflexão sobre as facilidades/dificuldades sentidas de 

acordo com as estratégias e recursos utilizados, para o qual foi pedida formação que ainda não se 

efetivou. Por outro lado, os professores proponentes, titulares das disciplinas, sentiram alguma 

dificuldade, dado o número de horas que foi possível atribuir, em designar os alunos que deveriam 

beneficiar da medida, acabando por privilegiar os que necessitavam de apoio para alcançar o 

sucesso, sendo que os alunos que poderiam beneficiar da medida para potenciar aprendizagens 

frequentaram os Laboratórios em menor número. Sentiu-se também alguma dificuldade na 

aplicação da rotatividade dos alunos, uma vez que alguns os frequentaram ao longo de todo o 

ano letivo, em virtude das dificuldades evidenciadas. 

De qualquer forma, todas as turmas foram abrangidas pela implementação da medida e o 

resultado global alcançado, tendo em vista os resultados, considera-se positivo. 

 

2.3.3. Medida 3 – Oficinas de Comunicação 

Esta medida foi implementada no 3ºciclo. Não foi implementada em todos os ciclos de ensino 

previstos, devido a falta de recursos. 

 

2.3.4. Medida 4 – Construção do “Saber Profissional” 

Esta medida foi implementada em todos os ciclos de ensino mas com duas observações (1 no 2º 

período e 1 no 3º período) e não as três inicialmente previstas. 
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2.6. Ranking 

 

2.4.1. Escolas do 1º Ciclo – 4º Ano 

Nº DE ORDEM NO RANKING 

ESCOLAS Disciplinas Média 

Nacional 

(num total de 

4441 escolas) 

No distrito 

(num total de 

242 escolas) 

No concelho 

(num total de 

13 escolas) 

Escola 

Básica da 

Cotovia 

Português     

Matemática     

Escola 

Básica de 

Sampaio 

Português     

Matemática     

 

 

 

 

2.4.2. Escola Secundária de Sampaio – 9º Ano 

 

Nº DE ORDEM NO RANKING 

Disciplinas Média 

Nacional 

(num total de 

1247 escolas) 

No distrito 

(num total de 

82 escolas) 

No concelho 

(num total de 

5 escolas) 

Português     

Matemática     

ESCOLA     

 

 

 

2.4.3. Escola Secundária de Sampaio – Ensino Secundário 

Nº DE ORDEM NO RANKING EM 2017 

Anos Nº provas Média Nacional No distrito No concelho 

11ºe12º      
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Lugar no ranking em 2014 das diversas disciplinas na ESS 

DISCIPLINAS 
Nº ESCOLAS 

(com +de 10 provas) 

Nº DE ORDEM NO RANKING 

DA ESS 

11ºANO 

Física e Química A   

Biologia e Geologia   

G. Descritiva A   

MACS   

Geografia A   

Economia A   

Espanhol (ini)   

Mat. B   

Filosofia   

12ºANO 

Português   

Mat. A   

História A   

Desenho A   

 

 

2.7. Acesso ao Ensino Superior 

A estatística realizada sobre o acesso ao ensino superior revela que, na 1ª fase, apenas 127 dos 250 

alunos que tencionavam candidatar-se apresentaram a sua candidatura ao ensino superior. De 

entre estes, 110 foram colocados na 1ª fase. 51 alunos entraram no curso que escolheram em 

primeiro lugar (46% - esta percentagem é ligeiramente inferior à nacional, 49%). 

 

 

Um olhar mais atento permite-nos ver os cursos em que mais alunos foram colocados: Arquitetura 

(7 alunos), Engenharia Civil (7 alunos) e Educação Básica (6 alunos).  
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Acesso Ensino Superior

nº alunos
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Quanto aos estabelecimentos de ensino, as três instituições em que um maior número de alunos foi 

colocado foram: a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa (16 

alunos) , a Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal (10 alunos) e 

ISCTE (8 alunos). 

 

 

 

 

 

A percentagem dos alunos colocados na 1ª fase 87%, ligeiramente superior aos 85,7% Nacional. 

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

1ª fase, puderam fazê-lo na 2ª. Dos 46 alunos que se candidataram, 22 foram colocados (48%). De 

entre estes, alguns candidataram-se pela primeira vez e foram colocados (59%) e outros pretendiam 

mudar de curso e/ou de estabelecimento de ensino e conseguiram (41,0%). Nesta fase de 

candidatura, a área de Gestão/Economia/Finanças e a área de Engenharia foram as mais 

escolhidas. O Instituto Politécnico de Setúbal foi a instituição em que mais alunos foram colocados 

(7) seguida da Universidade de Lisboa (6). 

 

 

 

  

7 7
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2.8. Taxas de Abandono e Desistência 

 

 

 

Tem sido considerado abandono a situação em que, tendo AM/EF ou ficado retidos no mesmo ano, 

os alunos não se inscreveram nas escolas do Agrupamento ou não pediram transferência para outra 

escola.  

No ano letivo 2016/17, no ensino básico não houve abandono. No secundário, e não obstante o 

abandono ter diminuído, as metas foram atingidas apenas nos 10º e 12º anos dos cursos profissionais. 

 

2.9. Apoio Pedagógico (alunos abrangidos pelo DL 3/2008) 

Os alunos com necessidades educativas especiais beneficiaram de apoio pedagógico acrescido 

em diferentes disciplinas. Esta medida foi fundamental, uma vez que contribuiu de forma positiva 

para a consecução de objetivos fundamentais do projeto educativo. 

 

  

Ano de 
escolaridade 

Taxa de abandono interna Meta a atingir 

2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 

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% 

Cursos Científicos ou Humanísticos do Ensino Secundário 

10º Ano 0,5% 1,5% 0,8% 0,0% 

11ºAno  0,7% 1,6% 1,4% 0,0% 

12º Ano 7,1% 5,5% 9,8% 7,0% 

Cursos Profissionais do Ensino Secundário 

10º Ano 11,8% 11,2% 7,4% 10,8% 

11ºAno 0,0% 2,6% 3,0% 2,5% 

12º Ano 23,2% 11,8% 6,9% 16,9% 
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2.8.1. No 2º Ciclo 

 

No 2º Ciclo foi disponibilizado APA de Português a 15 alunos, de Matemática a 20 alunos e de Inglês 

a 8 alunos.  
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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 pouco assídua às aulas de 

apoio, tendo frequentado menos de dois terços das aulas dadas, sobretudo nas disciplinas de 

Português e de Inglês.  

Tendo em conta que os alunos são indicados para apoio quando indiciam insucesso na disciplina, 

pode observar-se que na disciplina de Português a maioria dos alunos obtiveram sucesso apesar da 

fraca assiduidade. Na disciplina de Matemática verificou-se o inverso: a maioria dos alunos foi 

assídua às aulas de apoio mas apenas 50% conseguiu atingir o sucesso. Na disciplina de Inglês o 

sucesso também foi superior à assiduidade dos alunos. 

 

2.8.2. No 3º Ciclo 

 

No 3º Ciclo foram disponibilizados apoios pedagógicos acrescidos de português para 12 alunos, de 

Matemática para 16 alunos, de Inglês para 10 alunos, de Físico-Química para 7 alunos e de Espanhol 

para 1 aluno. 
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Os apoios de Português, Matemática e Inglês foram disponibilizados a alunos de 7º, 8º, e 9º ano 

enquanto os apoios de Inglês destinaram-se apenas a alunos do 8º e do 9º ano. Para além dos 

apoios apresentados nos gráficos anteriores foi também disponibilizado apoio de Espanhol a um 

aluno de 7º ano. 
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Resultados Globais do Apoio Pedagógico Acrescido a alunos com NEE do 3º Ciclo 

 

  

Observando os gráficos podemos concluir que a maioria dos alunos foi assídua aos apoios com 

exceção do apoio de Matemática. Por sua vez foi em Inglês e Matemática que a taxa de sucesso 

foi mais baixa entre os alunos propostos para APA.  

 

2.8.3. Nos Cursos Científico-Humanísticos 

 

Nos Cursos Científico-Humanísticos foram disponibilizados apoios pedagógicos acrescidos de 

Português para 2 alunos, de Espanhol, Geografia, Geometria Descritiva, Matemática e Inglês para 

1 aluno por disciplina. Todos os alunos foram assíduos aos apoios. No total dos alunos propostos para 

apoio apenas um aluno não obteve sucesso.  
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2.8.4. Nos Cursos Profissionais 

 

Foram disponibilizados apoios pedagógicos acrescidos a alunos dos Cursos Profissionais nas 

disciplinas de Português para 11 alunos, de Matemática para 6 alunos e de Inglês para 5 alunos.  
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Resultados Globais do Apoio ao Estudo a alunos dos Cursos Profissionais 

 

 

  
    

 

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 todos os alunos obtiveram sucesso apesar de terem sido pouco assíduos às aulas de apoio 

pedagógico acrescido.  

 

2.10. Sala de Estudo 

No ano letivo 2016/17 foram apoiados em sala de estudo 1171 alunos, metade dos quais no 2º 

período.  

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. 
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A taxa de ocupação da SE diminuiu em relação aos anos anteriores, em termos globais, passando 

de 32,9% para 25%. Embora haja alguma regularidade, é no segundo período que os alunos 

procuram mais apoio (29,4%). 

Os grupos disciplinares com maior utilização dos tempos disponibilizados foram: Física e Química 

(65,2%), Biologia (45,4%) e Artes Visuais (42,5%), com taxas superiores à média verificada na Escola.  

 

 

 

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

frequentaram a SE nas disciplinas de Matemática (286), Biologia (222), Artes Visuais (210), Física e 

Química (150) e Filosofia (141). 

3
2

,3
%

1
3

,0
%

4
,5

%

1
6

,7
%

6
3

,6
%

2
0

,3
%

0
,0

%

1
6

,7
%

3
,3

%

2
5

,0
%

1
9

,4
%

2
0

,4
%

6
4

,6
%

3
8

,5
%

0
,0

%

1
7

,9
%

6
8

,6
%

5
2

,3
%

1
5

,4
%

3
6

,8
%

2
,6

%

2
1

,5
%

1
3

,2
%

2
9

,4
%

3
3

,3
%

2
8

,6
%

0
,0

%

1
0

,7
%

6
0

,0
%

6
1

,1
%

0
,0

%

2
3

,8
%

0
%

2
8

,0
%

0
,0

%

2
4

,4
%

4
5

,4
%

2
3

,3
%

1
,6

%

1
5

,7
%

6
5

,2
%

4
2

,5
%

6
,3

%

2
6

,3
%

2
,2

%

2
4

,3
%

1
2

,6
%

2
5

,0
%

B I O L O G I AE C O N O M I A  E  C O N T A B I L I D A D EE S P A N H O L F I L O S O F I A F Í S I C A - Q U Í M I C AA R T E S  V I S U A I S G E O G R A F I A H I S T Ó R I A I N G L Ê S M A T E M Á T I C A P O R T U G U Ê S E S C O L A

% DE  OCUPAÇÃO DA SALA DE  ESTUDO POR GRUPO DISCIPL INAR
2016/2017

1º P 2º P 3º P Ano letivo

1
6

,9
%

4
,9

%

0
,3

%

1
3

,7
%

1
3

,4
%

6
,4

%

0
,0

% 2
,9

%

0
,3

%

3
9

,0
%

2
,3

%

2
3

,9
%

3
,2

%

0
,0

%

1
0

,7
%

1
3

,4
%

1
9

,4
%

1
,7

%

1
3

,7
%

0
,2

%

1
2

,2
%

1
,5

%

1
2

,5
%

2
,4

%

0
,0

%

1
2

,5
%

1
1

,1
%

2
8

,7
%

0

3
,4

%

0
%

2
9

,4
%

0
%

1
9

,0
%

3
,5

%

0
,1

%

1
2

%

1
2

,8
% 1

7
,9

%

0
,8

%

7
,9

%

0
,2

%

2
4

,4
%

1
,4

%

B I O L O G I A E C O N O M I A  E  
C O N T A B I L I D A D E

E S P A N H O L F I L O S O F I A F Í S I C A - Q U Í M I C A A R T E S  V I S U A I S G E O G R A F I A H I S T Ó R I A I N G L Ê S M A T E M Á T I C A P O R T U G U Ê S

% DE  ALUNO S  AP O IADO S  NA S ALA DE  ES T UDO  P O R  GR UP O  
DIS C IPL INAR
(2 0 1 6 / 20 17)

1º P 2º P 3º P Ano letivo



 
90 

 
 

No gráfico de ocupação da SE, por ano de escolaridade, verifica-se que foram os alunos dos 10º e 

11º anos que estiveram em maioria. No 10º ano registou-se um aumento significativo, relativamente 

aos anos anteriores. 

 

2.11. Apoio Móvel (ApM) 

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

ajustar esses tempos aos horários das várias turmas que lecionam. Neste ano as horas atribuídas 

foram reduzidas de 314,7 horas para 229,3 (horas previstas), distribuídas por 20 docentes. 

Foram apresentados registos de 148,5 horas pelos 20 professores a quem estes tempos foram 

atribuídos (64,8% das 229,3 horas). De salientar que alguns professores, a quem não foram atribuídas 

horas para Apoio Móvel, prestaram esse apoio aos seus alunos, quer durante o ano, quer no final 

(preparação de exames). Foram prestados apoios dessa forma e de forma desigual por 4 

professores, num total de 121,5 horas. 
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Considerando um total de 24 professores (20 com horas atribuídas e 4 sem horas atribuídas), 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. 

  

 
 

2.12. 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, 30% das turmas têm um 

comportamento Pouco Satisfatório. É no 5º ano que os alunos parecem comportar-se pior. De referir 

que nenhuma turma foi avaliada com Não Satisfatório.  

No 3º ciclo, de entre as 18 turmas, 7 turmas (38,9%) foram avaliadas com Pouco Satisfatório. São as 

turmas de 7º ano que apresentam pior comportamento (ao contrário do que acontecia nos anos 

letivos anteriores). Realce-se ainda que, embora no 8º ano todas as turmas tenham comportamento 

satisfatório, não foi atribuído nenhum Bom.  

No 9º ano, há 2 turmas com Pouco Satisfatório, 2 com Satisfatório e 2 com Bom. 

 

 

 

No secundário, num conjunto de 35 turmas, 8 turmas foram avaliadas como tendo um 

comportamento Pouco Satisfatório (10º F, G, H, 11ºA, 10º PC, 10ºPI, 10º PT, 12ºPC).  

Nos cursos de Ciências e Humanidades, no 10º ano, predomina o Satisfatório, mas 3 turmas foram 

avaliadas com Pouco Satisfatório, e, no 11º ano, apenas uma turma foi avaliada com Pouco 

Satisfatório. No 12º ano, todas as turmas foram avaliadas positivamente e predomina o Bom. Pode-

se, portanto, concluir que o comportamento vai melhorando ao longo dos anos de escolaridade 

Nos cursos profissionais, 10º ano, 3 das 4 turmas foram avaliadas com Pouco Satisfatório; no 11º ano 

todas são avaliadas positivamente e predomina o Bom. 

 

2.13. 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 o 
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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 263 alunos para o GAD ao longo do ano, número 

inferior ao do ano letivo anterior (390 alunos). No entanto desses 263 alunos, 28 foram enviados para 

a BE (por não haver nenhum professor disponível) sendo acompanhados pelas Assistentes 

Operacionais que aí exercem funções. No total dos alunos enviados, 215 alunos realizaram uma 

reflexão e apenas 156 reconheceram terem tido um comportamento inadequado em aula.  
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alunos para o GAD e pelos 
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concluir que a maioria dos 

alunos (156) reconhece 
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foi inadequado na reflexão 
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alunos tinham tarefas para 

realizar, mas a maioria 

(165) dos que tinham essa 

indicação cumpriram a tarefa atribuída.  

215

7

156

57

202

20

165

56

22

Sim Não Sem registo

Foi feita uma reflexão
com o aluno

O aluno reconheceu que
teve um comportamento
inadequado

O aluno tinha uma tarefa
para realizar

O aluno realizou a tarefa
proposta

Análise de informação modelos recolhidos

7

139

5

0

0

39

24

Recusou-se a participar nas atividades
letivas

Manifestou comportamento incorreto e
indisciplinado

Pela terceira vez não trouxe material
necessário à aula

Realizou danos materiais na sala de aula

Usou o telemóvel

Várias atitudes

Outra
nº al



 
94 

Foram ainda analisados os motivos pelos quais os alunos foram expulsos da sala de aula e, em 139 

casos, foi assinalado que o aluno manifestou comportamento incorreto e indisciplinado na aula. Os 

outros motivos estão identificados no gráfico.  

 

O gráfico apresentado permite-nos observar que são especialmente os alunos do 6º ano que mais 

são encaminhados para o 

GAD. 

 

 

 

A análise por turma permite 

concluir que uma parte 

significativa dos alunos 

identificados é do 6ºD, 6º E, 

6ºB e o 5º A. 

 

 

 

A análise da evolução ao longo do ano permite-nos concluir que o número de alunos enviado para 

o GAD foi mais elevado no 2º período e menos no 3º período. O que provavelmente, tem apenas 

como explicação o facto de serem mais longos.  

Constatámos que a maioria dos alunos se fez acompanhar da respetiva ficha de registo, ainda que, 

em muitos casos, a mesma não tenha sido corretamente preenchida pelo professor que enviou o 

aluno. Também se destaca o facto de algumas fichas não terem sido devidamente preenchidas 

pelos professores que recebem os alunos no GAD. 

Mantem-se a sugestão de, no início do próximo ano letivo, relembrar os procedimentos a adotar 

neste âmbito por todos os professores (os que enviam alunos para o GAD e os que os recebem), em 

todas as reuniões de departamento curricular.  
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2.16.2. Escola Secundária de Sampaio 

 

Das 111 presenças registadas no GAD (dum universo de 88 alunos), ao longo do ano, 80 traziam a 

ficha de registo preenchida pelo professor que os enviou. Dos 111, 102 fizeram a sua reflexão e 65 

dos 87 alunos que tinham tarefa a realizar cumpriram-na. 

 

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.  

 

 

 

 

Uma análise por turma permite-nos concluir que os alunos do 9º ano integram maioritariamente as 

turmas A, B e E; os do 10º ano pertencem às turmas E, F G e H.  
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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. 

Por fim, deve-se realçar que, para além das tarefas de apoio aos alunos expulsos da sala de aula, 

os professores do GAD vigiam, por vezes, os alunos que realizam testes. 

 

2.14. Procedimentos disciplinares 

No Agrupamento foram instaurados 82 processos disciplinares a alunos durante este ano letivo. Este 

número é significativamente menor do que o do ano anterior (100). Sempre que ocorreram 

perturbações da ordem escolar, provocadas por alunos e participadas aos diretores de turma ou à 

direção da escola, o Diretor mandou instaurar processos disciplinares, nomeando como instrutores 

os docentes pertencentes ao GAD. O trabalho da equipa do GAD decorreu de acordo com as 

expectativas iniciais.  
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Analisando os dados por ano de escolaridade, podemos verificar que no 7º ano e no 10º ano foram 

instaurados mais de metade dos processos disciplinares. Os processos instaurados no 8º e 9º anos 

diminuíram bastante, invertendo o perfil dos anos letivos anteriores. No 10º ano, verifica-se o maior 

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

também que destes 82 processos, nenhum foi arquivado.  

 

 

 

 Dos processos instaurados aos alunos de cada escola do Agrupamento, conclui-se que a Escola 

Secundária de Sampaio é a que tem um maior número de processos (54) ao contrário do que 

aconteceu no ano letivo anterior.  
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Como se pode ver pelo gráfico, a suspensão é a pena mais aplicada.  

Relativamente à instrução de processos disciplinares, a equipa do GAD cumpriu, exemplarmente, 

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

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

 

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

No 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 última reunião do Conselho de turma (junho 2017), 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 três reuniões para que foram convocados 

(outubro, dezembro e abril). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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São os EEs dos alunos dos 5º e 6º anos que mais participam nas reuniões de Conselho de Turma, não 

havendo, no entanto, uma acentuada variação, à exceção 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 do 3º ciclo são menores dos que as do secundário. 

 

 

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

nos 11º, 7º e 10º anos. Nos restantes anos, as percentagens de participação são muito baixas. 

 

 

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

ano de escolaridade.  
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3. ATIVIDADES/ESTRUTURAS DO AGRUPAMENTO 

A presente análise gráfica identifica as atividades realizadas e avaliadas várias estruturas ao longo 

do ano letivo. No que diz respeito à avaliação, nas atividades registadas verifica-se que existe uma 

grande percentagem que não foi avaliada pelos destinatários (mais de 55%) e uma percentagem 

que não foi avaliada nem pelos proponentes, nem pelos destinatários (perto de 20%). 

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. 

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

mais específica no ponto correspondente neste documento, tendo como base os PTT. 

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. 

No processo de elaboração deste documento verificou-se que o preenchimento das tabelas de 

recolha de dados nem sempre foi o mais correto, implicando, em muitos casos, uma revisão das 

atividades apresentadas, tendo por base o PAA elaborado no início do ano. Será importante que 

este trabalho de recolha mereça uma maior atenção e colaboração por parte de todos os 

responsáveis.  
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3.1. Direção/Conselho Pedagógico 

As atividades propostas pela Direção e Conselho Pedagógico concretizaram-se todas, (ainda que 

algumas de forma parcial) sendo o resultado global bastante positivo.  

No entanto considera-se pertinente realçar alguns aspetos: 

 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 e a cerimónia pública da entrega de 

diplomas; 

 A organização do banco de manuais escolares permitiu o empréstimo de manuais a 494 alunos 

dos 2º e 3º ciclos e secundário (298 alunos com escalão A e 196 com escalão B). O valor dos 

manuais novos disponibilizados aos alunos foi de 27754,21€ e o de manuais em bolsa foi de 

15560.71€ (valor com a desvalorização de 30%). Foram também adquiridos manuais para os 

alunos do 1ºano do 1ºciclo num total de 2643,16€;  

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

Secundária de Sampaio cujos relatórios se encontram em anexo (Anexo 1); 

 

As seguintes atividades não estavam previstas mas foram realizadas: 

 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 as turmas do pré-escolar e do 1º 

ano do 1º ciclo, merecedores de acompanhamento especial. 

 Reuniões da direção com a associação de pais como entidade promotora e a empresa 

Vitamina (entidade parceira) para balanço e planificação das AEC. 

 

As seguintes atividades estavam previstas, mas não foram realizadas: 

 A articulação da prática do xadrez com as atividades físicas e desportivas promovidas em AEC, 

o que não se chegou a concretizar; 
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 A reunião, por período letivo, entre direção e pessoal não docente aconteceu apenas no 

primeiro período. 

 A reunião entre direção e representantes dos encarregados de educação nos conselhos de 

turma não se realizou. 

 

 

Balanço financeiro com custos associados: 

 

Atividade Custo previsto Custo efetivo 

Manter o funcionamento da turma PIEF no 3º ciclo. 300€ 0€ 

Iniciar duas turmas PCA do 7º ano. 
Dar continuidade ao curso vocacional de Artesanato, 
Informática e Multimédia no 3ºciclo. 

400€ 400€ 

Participação do Diretor nas reuniões do Conselho de Diretores 
do CFOS. 

50€ 216€ 

Atribuição aos alunos de diplomas de mérito, valor e 
excelência em cerimónia pública. 

1100€ 
 (1000€ Donativo 
empresa Dagol) 

1.065€ 
(1000€ Donativo 
empresa Dagol) 

Organização do banco de manuais escolares - empréstimo de 
manuais a alunos. 

  

Continuação da implementação do HACCP, no âmbito da 
segurança alimentar. 

300€ 0€ 

Aquisição de equipamentos e materiais de desgaste para os 
grupos disciplinares e projetos. 

3000€ 5.051,74€ 

Assegurar os serviços de reprodução de documentos 
necessários à concretização da atividade pedagógica e 
administrativa. 

14.883,96€ 14.883,96€ 

Zelar pela manutenção dos espaços e dos equipamentos das 
escolas do Agrupamento. 

49.306,72€ 62.925,94€ 

Organização da receção aos professores e funcionários, 
Almoço de Natal e Jantar de Final de Ano. 

100€ 100€ 

Total 68.440,68€ 77.909,90€ 
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3.2. Departamentos Curriculares 

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

das respetivas reflexões por grupo disciplinar. 

 

3.2.1. Artes e Tecnologias 

Atividades 

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

Artes Visuais 3 2 1 67% 0 2 

Ed. Musical 3 3 0 100% 0 3 

EVT 2º Ciclo 2 2 0 100% 1 3 

ET - 3º Ciclo 1 1 0 100% 0 1 

Informática 6 5 1 83% 0 5 

       

       

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

Artes e Tecnologias 15 13 2 87% 1 14 
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3.2.1.1. ARTES VISUAIS (3º CICLO E SECUNDÁRIO) 

Da análise dos resultados globais disponíveis da avaliação interna, verifica-se que foram 

maioritariamente, alcançadas as metas definidas para os vários níveis e ciclos de ensino.  

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

7º ano (98,3%), 8º ano (100%) e 9º ano (96,7%) ou superam ou aproximam-se muito das metas 

estabelecidas de, respetivamente, 97,1%, 99,6% e 98,8%. A discrepância que se verifica no 9º ano 

de escolaridade é pouco significativa. 

Na disciplina de Artes Visuais do Curso Vocacional, a taxa de sucesso foi de 95,5%. 

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

obteve as taxas de sucesso de, no 10º ano (96,2%), no 11º ano (100%) e no 12º ano (100%), 

ultrapassando ou aproximando-se das metas definidas de, respetivamente, 100%, 99,2% e 99,6% 

para os três anos deste ciclo. Constata-se que no 10º ano não foi alcançada, sendo pouco 

significativo por esse valor reportar-se ao insucesso de um aluno que aguardava ingresso numa 

escola profissional. 

Na disciplina de Geometria Descritiva A atingiram-se as taxas de sucesso de, no 10º ano (76,2%) 

ligeiramente aquém da meta estabelecida de 78,8% e no 11º ano (91,3%), superando a meta 

definida de 86,8%. 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. 

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 e deve ser melhorado, sobretudo considerados os momentos de 

observação de aulas, que potencia o trabalho das equipas pedagógicas. 

A comunicação no grupo estabelece-se via 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.  
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A dinâmica do grupo tem-se manifestado na vida do Agrupamento, através do trabalho 

interdisciplinar nos conselhos de turma e da colaboração nas parcerias que estabelece, com o 

jornal, as bibliotecas, os clubes, entre outros e, nomeadamente, a organização do Dia da 

Animação, este ano com menor expressão, dado a atividade não se ter realizado como previsto. 

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

trabalho realizado, à comunidade educativa. 

Em relação aos resultados da avaliação externa, na disciplina de Desenho A na 1ª fase dos exames 

nacionais todos os alunos obtiveram sucesso, sendo a média dos resultados obtidos de 16,3 valores 

acima da média nacional. O intervalo de classificações obtido pelos alunos internos situou-se entre 

a classificação mínima de 13 valores (um aluno) e a máxima de 18 valores (cinco alunos). 

Na disciplina de Geometria Descritiva A, a média dos resultados obtidos pelos alunos internos foi de 

7,6 valores, inferior à média nacional de 11,9 e contrariamente ao expectável, uma vez que nos 

últimos cinco anos se obteve uma média igual ou superior à referência nacional.  

Estando o processo de ensino-aprendizagem garantido nos mesmos moldes dos anos anteriores e 

assegurado o funcionamento da sala de estudo que registou uma frequência regular, na influência 

destes resultados deverá ponderar-se o elevado número de alunos da turma (inicialmente trinta e 

dois), o facto da maior parte dos alunos ser pouco responsável pelo seu percurso escolar, 

acrescendo a dificuldade de gestão do tempo de um terceiro período curto e sujeito a múltiplas 

solicitações.  

É também de salientar perante estes resultados, que o grupo-turma era bastante heterogéneo, com 

alunos dos cursos de ciências e tecnologias e artes visuais, apresentando os primeiros um melhor 

desempenho durante as aprendizagens e consolidação de hábitos de trabalho, correspondendo 

a uma média de 11,2 valores no exame nacional.  

 

3.2.1.2. EDUCAÇÃO MUSICAL 

O trabalho desenvolvido pelo grupo disciplinar 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%. No 6º ano os resultados obtidos foram 100%. 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 nas suas sessões de 

trabalho colaborativo. 

Os resultados obtidos, são resultado da forma como a equipa articulou as estratégias e se envolveu 

nos projetos comuns. 
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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.  

A comunicação através do Blogue da disciplina, ampliaram o interesse pelas práticas musicais, a 

partilha de partituras e guias de interpretação, designadamente na área da voz e da flauta de 

bisel, um instrumento musical de utilização universal e com objetivos pedagógicos reconhecidos. 

Ao longo do ano, o tipo de eventos que o grupo 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”, “Audição de Flauta de Bisel” e “Audição Final de 

Ano letivo”. De realçar a ótima articulação existente entre os professores do grupo e os bons 

resultados obtidos nas suas práticas pedagógicas graças ao empenho e motivação dos alunos 

nesta área disciplinar. Através das experiências musicais proporcionadas aos alunos, o grupo 

investiu e promoveu a cooperação entre os membros da Comunidade Escolar. 

Considera-se que a aquisição de novos materiais, específicos de Educação Musical permitiriam 

expandir as atividades da disciplina, e consequentemente desenvolver as áreas práticas do Clube 

da Música. 

 

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

 

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

98,4% para o 6.º ano e atingiram-se as taxas de sucesso de 100% em ambos os anos de escolaridade. 

Relativamente à disciplina de Educação Tecnológica estavam definidas as metas de 97,4% para o 

quinto ano e de 97,6% para o 6.º ano tendo-se atingido as taxas de sucesso de, respetivamente, 

99% e de 98,5%. 

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. 

Foram dinamizadas disciplinas virtuais na plataforma Moodle com o objetivo de disponibilizar 

conteúdos aos alunos e possibilitar a realização e entrega de trabalhos on-line.  

Em Educação Visual foi disponibilizada aos alunos na Biblioteca e na Reprografia uma drive que 

continha os materiais necessários para os projetos em desenvolvimento. 

O e-mail foi utilizado com regularidade no contacto entre os professores do grupo disciplinar e entre 

estes e alguns encarregados de educação.  

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 
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do tema simetrias. A disciplina de Educação Visual organizou ainda uma exposição não prevista no 

PAA sobre pinturas, sobre insetos integrado na atividade extracurricular “ Teachers Try Science” no 

Pavilhão do Conhecimento. Realizou-se uma visita de estudo ao Parque Natural da Arrábida com 

as turmas do 5º ano, em parceria com as disciplinas de História e Geografia de Portugal e Ciências 

Naturais. Foram ainda realizados no âmbito desta visita dois projetos: “Herbário de Sombras” e “A 

raposa” que resultaram numa exposição na Biblioteca da Escola. Com as turmas do 6º ano realizou-

se uma exposição intitulada “As cópias mais famosas do mundo” com pinturas sobre tela também 

expostas na Biblioteca da Escola.  

A visita de estudo programada em Educação Tecnológica para as turmas do 6.º ano no âmbito do 

estudo dos mecanismos e movimento foi realizada. Todas as turmas do 6.º ano 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%, atingindo-se a meta definida (100%) 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 na disciplina. 

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. 

No 8º ano, a taxa de sucesso foi de 99,2% 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 C em que 

a média de sucesso foi de 96%. O insucesso apresentado deveu-se à falta de empenho por parte 

de um aluno, que se recusou a participar nas atividades propostas em sala de aula. Apesar de no 

8º ano, a meta, que consideramos ter sido demasiado ambiciosa, ter ficado 0,8% abaixo do definido 

no PAA, consideramos que as estratégias implementadas surtiram bons resultados pelo que deverão 

ser mantidas no próximo ano letivo. 

No 9º F, as estratégias aplicadas na área vocacional de artesanato também resultaram, uma vez 

que todos os alunos realizaram os módulos previstos, assim como a prática simulada com sucesso. 

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, 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 alguns 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. 
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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. 

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. A disciplina 9ºF na plataforma Moodle foi sendo atualizada, com toda a documentação 

referente a esta turma para ser consultada por todos os docentes. 

A atividade proposta no PAA, com o código GD4001 - “SOS Azulejo 2017”- foi desenvolvida em 

parceria com a Biblioteca da Escola Básica do Castelo e envolveu os alunos do 3º ciclo na disciplina 

de Educação Tecnológica e os alunos do 9º F na área Vocacional de Artesanato, assim como o 

Clube de Pintura em Azulejos. O projeto, consistiu no desenho e pintura à mão de padrões azulejares 

de quatro módulos, de que resultou o Painel “Árvore - SOS Azulejo” que foi apresentado à 

comunidade escolar através de uma Exposição que decorreu, de 3 a 12 de maio, na biblioteca da 

Escola Básica do Castelo. 

Foram igualmente expostos os quatro painéis, intitulados ”Pássaros a voar”, elaborados no ano letivo 

2015/16, pelos alunos do Curso Vocacional de Informática e Artesanato, em parceria com o Clube 

de Pintura em Azulejos, com o intuito de “embelezar” as fachadas da Escola Secundária de 

Sampaio.  

Foi também divulgado, no LOOKAES de Maio do Agrupamento de Escolas de Sampaio, um artigo 

acompanhado de registo fotográfico sobre os projetos e exposições dos painéis “Árvore - SOS 

Azulejo” e ”Pássaros a voar”. Foi ainda publicado no portal do Museu da Polícia Judiciária que 

agradeceu a participação do agrupamento no projeto. 

A colocação dos painéis nas paredes da Escola Básica do Castelo e da Escola Secundária de 

Sampaio vai ser feita em parceria com a Camara Municipal de Sesimbra.  

Os alunos procederam também à encadernação de livros, no âmbito da área vocacional de 

Artesanato. 

 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. 

 

3.2.1.5. INFORMÁTICA 

 

No Curso Profissional de Informática, em termos de avaliação, percentagem de concretização de 

módulos e de transição, ainda não é possível traçar um cenário definitivo, por ainda estarem a 

decorrer exames e apresentações de PAP’s. O grupo tem convicção de que houve um decréscimo 

em relação ao ano anterior, ao nível das transições, não em percentagem mas em número, no 10º 

e 11º anos.  

No que concerne à disciplina de TIC e pese embora os resultados alcançados serem bons, é muito 

complicado trabalhar com 26/27 alunos em sala de aula e o facto de a disciplina ser semestral é 

também um fator menos bom. Nem sempre é possível atender em tempo útil às solicitações dos 

jovens alunos, o que quebra o ritmo de trabalho. 
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 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. 

Na disciplina TIC no 1º ciclo, os docentes referem que as planificações foram cumpridas, com 

exceção dos conteúdos Scratch, principalmente pela antiguidade dos equipamentos que não 

permitiam a abertura correta e estável da aplicação. O número de alunos também é muito 

elevado e os níveis de conhecimento nas TIC bastante reduzido. Os professores referem que durante 

todo o ano assumiram o papel principal na condução das sessões, ao contrário do que tinha sido 

estabelecido inicialmente, ou seja, realizar a coadjuvação ao professor titular. 

O trabalho colaborativo foi conseguido ao nível das reuniões de grupo, na elaboração e 

concretização das diversas atividades promovidas. De qualquer forma, o grupo ficou com a 

sensação de que o trabalho de equipa deverá melhorar bastante no futuro. A organização do Dia 

das Tecnologias não funcionou e, por isso, as atividades não decorreram com a qualidade 

desejável. No próximo ano deverá existir uma programação atempada a fim de cumprir os objetivos 

de um evento desta natureza. Em relação às responsabilidades associadas ao grupo, decidiu-se 

que no próximo ano letivo deverão ser criadas equipas para que o trabalho seja distribuído de forma 

equilibrada, a fim de resolver alguns problemas detetados. 

No que concerne ao apoio pedagógico, o grupo mostrou disponibilidade, sempre que necessário 

e sempre que os alunos mostraram dificuldades.  

Alguns professores do grupo disciplinar dinamizaram a disciplina no Moodle, onde disponibilizaram 

materiais pedagógicos correspondentes às disciplinas lecionadas, e as atas das reuniões de 

trabalho. Outros colegas do grupo utilizam a plataforma para o trabalho com os alunos, ao nível da 

partilha de documentos, entrega de trabalhos e registo de avaliações. 

Os professores que têm cargos utilizam a disciplina no Moodle para partilha de materiais e 

informações. 

Apesar de tudo, para este efeito, alguns colegas 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 é de 83% e em termos 

globais, com avaliação de Bom, contudo, foram definidas em grupo algumas estratégias de 

melhoria, nomeadamente para a atividade “Dia das Tecnologias”. 

Vários professores do grupo 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 elementos desta comunidade sentiu necessidade dos seus 

serviços.  

Por existir uma oferta muito limitada ao nível da formação, o grupo de informática foi realizando 

alguma formação informal ao longo do ano, numa perspetiva de melhorar as atividades letivas 

com os seus alunos. 
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3.2.2. Ciências Físicas e Naturais 

Atividades 

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

CN (2º Ciclo) 7 6 1 86% 1 7 

CN (3º Ciclo) e Biologia 2 2 0 100% 0 2 

CFQ 7 6 1 86% 0 6 

       

       

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

Ciências Físicas e Naturais 16 14 2 88% 1 15 
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3.2.2.1. CIÊNCIAS NATURAIS 2º CICLO 

 

Na disciplina de Ciências Naturais – 5º ano, a média de sucesso da escola no 3º período foi de 95,1%, 

tendo-se verificado um aumento de 1,8 % relativamente à meta prevista para o ano em curso.  

Na disciplina de Ciências Naturais – 6 º ano, a média de sucesso da escola no 3º período foi de 94,6 

%, tendo-se verificado um aumento de 1,1 % relativamente à meta prevista para o ano em curso.  

Quanto à análise dos resultados da avaliação interna relativamente aos últimos 4 anos, não se 

verificam discrepâncias significativas em ambos os anos de escolaridade analisados.  

A colaboração entre professores ao longo do ano foi organizada em função das necessidades e 

das possibilidades dos docentes envolvidos.  

Foram realizados os balanços da avaliação interna em cada período letivo, definidas as matrizes 

de base a cada uma das fichas de avaliação de conhecimentos, tendo em conta as 

características de cada umas das turmas e número de aulas lecionadas por cada um dos 

professores, assim como os respetivos critérios de correção. Foram também realizadas as 

planificações disciplinares a curto prazo, bem como elaborados os guiões que acompanharam 

cada uma das visitas de estudo, assim como realizada a sua planificação. 

Sempre que o trabalho colaborativo presencial, não foi possível de realizar, o mesmo aconteceu 

com recurso às tecnologias de informação e comunicação por email e através da plataforma 

Moodle. 

No caso da turma 5ºA, dadas as suas caraterísticas, foi disponibilizada uma disciplina Moodle, para 

apoio e interação com a docente. 

No 5º ano foram realizadas as visitas de estudo contempladas no PAA. A avaliação das visitas foi 

considerada muito positiva, quer pelos professores quer pelos alunos na medida em que os locais 

de visita contextualizaram os conteúdos lecionados em sala de aula, sendo que a participação dos 

alunos nas visitas foi cerca de 100%, de um modo geral.  

A visita de estudo prevista para o segundo período no 6º ano, não chegou a ser operacionalizada 

em virtude da maioria dos alunos das turmas envolvidas terem manifestado, aquando de outras 

visitas de estudo e atividades constantes no PAA, um comportamento indisciplinado e incorreto. 
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Efetivamente, desrespeitaram as regras básicas do saber - estar e do saber - ser, tendo tido atitudes 

impróprias. Alguns alunos desafiaram a autoridade do professor e dos oradores, revelando atitudes 

de desinteresse, interrompendo constantemente os oradores/guias, impedindo em vários 

momentos que as atividades/palestras decorressem de acordo com o que estava, inicialmente, 

previsto. Uma vez que o local a visitar (Jardim Botânico da Ajuda) exigia o cumprimento de regras, 

que teriam de ser estritamente cumpridas, nomeadamente, o seguimento das orientações dadas 

pelos docentes, pelos guias e/ ou oradores, a docente dinamizadora da visita considerou por bem 

não a realizar. 

No que respeita às atividades desenvolvidas nas turmas de 5º ano a participação dos alunos foi 

bastante satisfatória, tendo estes participado de forma disciplinada e revelando uma atitude de 

interesse. 

Nas atividades previstas para as turmas de 6º ano, nomeadamente as de “Suporte Básico de Vida” 

e “Alterações Pubertárias”, ambas dinamizadas por técnicas de Saúde Escolar do Centro de Saúde 

de Sesimbra, a maioria dos alunos manifestaram comportamentos indisciplinados e incorretos, 

interrompendo constantemente as oradoras e impedindo que a atividade decorresse como era 

suposto. Há, no entanto, que salientar que as atividades referidas, são de grande interesse e estão 

amplamente contextualizadas com os conteúdos lecionados em sala de aula. 

Realçamos a parceria realizada com o projeto de Educação para a Saúde, na dinamização de 

várias atividades propostas pelo grupo disciplinar, na medida em que grande parte dos conteúdos 

lecionados, principalmente no currículo de 6º ano, serem de promoção de hábitos de vida 

saudável. 

 

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%, 98,4%, 90,5% e 100%, respetivamente. Nos 9º e 

11ºanos, os resultados da avaliação interna são de 95,1% e 92,4%, inferiores às metas de escola de 

98,8% e 97,7%, respetivamente. No entanto, no 9ºano, a taxa de sucesso obtida concorda com a 

média aritmética dos últimos quatro anos, de 94,55% e no 11º ano a taxa de sucesso é inferior à 

média dos últimos cinco anos, de 97,2%. 

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 é importante na qualidade da lecionação e nos resultados escolares. Durante 

este ano, o grupo realizou uma dinâmica de supervisão pedagógica que permitiu desenvolver a 

partilha colaborativa, que é essência da atividade do professor e integrada na perspetiva da 

melhoria do seu trabalho. 

A comunicação entre os docentes continua a privilegiar uma comunicação direta sem, no entanto, 

deixar de recorrer e ao Email institucional e plataforma Moodle de forma a otimizar o processo. 

O trabalho de docência continuou a desenvolver-se com diversidade de linhas estratégicas que 

constam dos planos de trabalho onde se incluem, aulas magistrais, aulas práticas como as 

laboratoriais, as visitas de estudo, as aulas de campo, a realização de palestras para alunos dos 

ensinos básico e secundário, subordinadas aos temas “Biodiversidade” e “Recursos Geológicos 

Locais”. Esta última foi proferida no Dia das Ciências Naturais pelo Professor Paulo Caetano da 
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F.C.T./U.N.L., que continua a apoiar este grupo de docência. As atividades que dinamizaram o Dia 

das Ciências Naturais na Escola Secundária de Sampaio, continuam a envolver os alunos numa 

mostra de trabalhos, constituindo um dia aberto da 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 entre o espírito colaborativo dos docentes e o empenho dos alunos. As visitas de estudo 

permitiram a exploração de espaços de relevância pedagógica como, o Museu Nacional de 

História Natural e da Ciência, em Lisboa, o Museu da Lourinhã, o Parque Natural da Arrábida, entre 

outras opções. 

As aulas de reforço, o apoio em sala de estudo e outras formas de apoio, realizaram-se durante o 

ano letivo e devem continuar a realizar-se pela sua relevância pedagógica em todo o processo de 

ensino e aprendizagem.  

As condições físicas das salas C1 e C4 continuam a ser impróprias de uma prática pedagógica 

desejável, em sintonia com os nossos objetivos.  

Os resultados obtidos no exame nacional de Biologia e Geologia apresentam uma média aritmética 

de 9,1 valores, num universo de 60 alunos. Este valor é inferior à média nacional de 10,3 valores. As 

três turmas do 11º ano obtiveram médias de 9,3 valores (11ºA), 9,4 valores (11ºB) e 8,3 valores (11ºC). 

Estes resultados não estão em sintonia com os obtidos nos anos de 2013 a 2015, mas encontram-se 

em linha com os obtidos no último ano, embora com uma ligeira melhoria, e em discordância com 

as metas de escola. 

A análise destes resultados aponta para dois domínios de atuação da comunidade pedagógica: 

a escola e a família. 

No âmbito da escola, a responsabilidade do trabalho letivo, aulas, testes e demais produtos, é do 

professor. É ele que decide e implementa um conjunto de opções estratégicas e as avalia e, 

consequentemente, toda a dinâmica da avaliação interna é sobretudo responsabilidade do 

professor.  

 Durante dois anos, os docentes desenvolveram com estes alunos um trabalho de respeito pela 

individualidade das turmas e articulado entre si, de modo a poderem refletir globalmente sobre os 

resultados parciais dos momentos de avaliação que caracterizaram as práticas pedagógicas.  

Esta linha de ação é idêntica à implementada em anos anteriores em que o produto deste processo 

foi significativamente melhor. Os docentes desenvolveram um trabalho que foi mais além da estrita 

responsabilidade profissional constante nos seus horários, com dinâmicas teóricas e práticas de 

enriquecimento curricular, como as visitas de estudo, as aulas de campo, as palestras, etc., para 

além do apoio formal e informal oferecido e muitas vezes não aproveitado, e tudo isto deveria 

concretizar-se em melhores resultados, o que não sucedeu. Os docentes registaram um elevado 

nível de assiduidade.  

No âmbito da família do aluno, das suas decisões com implicações pedagógicas, o professor não 

tem responsabilidade, mas sofre as consequências, na medida em que existem decisões familiares 

que têm implicações nos resultados escolares. 

De um modo geral, os encarregados de educação têm noção da importância de que as suas 

decisões devem articular com a vida escolar dos seus educandos, mas também muitos deles 
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entendem que a avaliação interna é “demasiado penalizadora e exigente”, que os conteúdos 

avaliados em cada momento formal de avaliação são “muito extensos” e que “os seus educandos 

também têm de ter vida para além da escola”. 

Ninguém discorda destas ideias, mas elas devem ser orientadas e geridas de modo a conciliar os 

resultados escolares com a diversão.  

Nós, professores, sabemos bem a importância de se terem bons resultados nos exames nacionais e 

que estes valem 30% da avaliação final da disciplina. No entanto, as perspetivas dos alunos são 

diferentes e se para uns a nota de exame é muito importante, pois permite o acesso ao ensino 

superior, para outros o que importa é que a nota de exame permita concluir a disciplina com 

sucesso. 

Muitos dos nossos alunos, para além de serem imaturos foram pouco empenhados na sua 

preparação para o exame nacional e na gestão equitativa do tempo de preparação dos exames 

nacionais de Biologia e Geologia e de Física e Química, se considerarmos que realizaram em 

primeiro lugar o de Física e Química e cerca de quatro dias depois o de Biologia e Geologia.  

Salientamos ainda um 3º período muito curto, em que o estudo dos alunos também se centrou nas 

provas globais de Português e Matemática, o que afetou a gestão do estudo das outras disciplinas, 

nomeadamente disciplinas com avaliação externa e programas extensos que deveriam ser objeto 

de uma preparação mais contínua e atenta. Acresce que a maioria dos alunos revelam pouco 

interesse nas aprendizagens científicas preocupando-se com a obtenção de uma avaliação 

interna com notas elevadas, de forma a suportar as variações da avaliação externa.  

No entanto, e no geral, o entendimento do sentir da escola é de que quer os melhores resultados 

possíveis e, não é justo, que toda a responsabilidade do insucesso pese nos ombros dos professores 

e ainda é mais injusto e irrefletido que na escola se procurem sobretudo justificações centradas na 

ação docente. A escola deve ser mais reflexiva, procurando justificações dentro e fora dela e 

também mais interventiva na sua defesa, ajudando e apoiando os alunos e os professores. Não 

devemos desligar a escola da comunidade educativa a que pertence. 

 

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 2016/2017 foram cumpridas: 

No sétimo ano de escolaridade o sucesso foi de 85.5% superior à meta estabelecida (81,8%). No 

oitavo ano de escolaridade o sucesso foi 89,7% e a meta não foi alcançada (91,1%). O grupo 

disciplinar não considerou a diferença significativa. No nono ano de escolaridade o sucesso foi de 

97,5%, superior à meta estabelecida (91%). 

Até à data de entrega deste documento o NAI não disponibilizou ainda a estatística referente ao 

curso vocacional, do terceiro ciclo. 

No décimo ano de Física e Química A o sucesso obtido foi de 74,6%, superior à meta prevista de 

70,4%. No décimo primeiro ano de Física e Química A, a meta também foi atingida (78,8%) visto que 

o sucesso foi de 91,6%. 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% 

igual à meta preconizada, e na Química de décimo segundo ano o sucesso foi de 96% enquanto 

a meta estabelecida foi de 97,9 %. 
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Acerca dos Cursos Profissionais ainda não há dados disponíveis para que possa ser feita a análise 

respetiva. 

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 colaborativamente como vem sendo hábito. 

De referir que a equipa de nono ano manteve dois docentes do ano letivo anterior, situação que 

se manifestou muito vantajosa para o sucesso deste ano letivo, tendo em conta os ajustes efetuados 

nas estratégias adotadas. 

No terceiro ciclo os alunos puderam frequentar o Laboratório de Aprendizagem de FQ-LAB, não 

sendo obrigatório foi uma mais-valia para os alunos. 

De salientar que os equipamentos prometidos pela Autarquia ainda não chegaram à Escola o que 

desvirtuou um pouco o objetivo desta atividade. 

A Escola Virtual foi uma ferramenta importante utilizada pelos docentes nomeadamente na Básica 

do Castelo onde há um computador por sala de aula, o que não acontece na Escola Secundária 

de Sampaio onde esta ferramenta não pode ser utilizada com a frequência desejada. 

Apesar destes constrangimentos, alunos das turmas A e C do 9º ano participaram no concurso 

europeu Astro-Pi promovido pela Agência Espacial Europeia. A equipa conseguiu ultrapassar as 

várias fases do concurso, tendo conseguido chegar à final do concurso. A escola recebeu um kit 

composto por um mini-PC (raspberry-Pi) e respetivos sensores. Ao longo do ano, os alunos usaram 

este equipamento para desenvolver um código que foi selecionado para ser executado a bordo 

da Estação Espacial Internacional (ISS). " 

A equipa de décimo ano fez um trabalho empenhado e apoiou os alunos ao longo do ano letivo 

quer a nível de sala de estudo quer a nível de apoio individualizado ou em grupo, extra-horário de 

alguns docentes. 

De salientar o trabalho da equipa de décimo primeiro ano na medida em que foi lecionado um 

programa novo, com metas curriculares a atingir e o sucesso obtido internamente 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 

primeiro ano pudessem ser alcançados tanto a nível da frequência interna como a nível dos exames 

nacionais, igualando ou superando a média nacional.  

 A equipa disciplinar de décimo primeiro ano além do trabalho colaborativo disponibilizou apoio 

aos alunos em sala de estudo e ainda via Email, 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.  
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Os docentes do grupo disciplinar utilizaram como Plataformas de comunicação entre colegas, com 

os alunos e /ou Encarregados de Educação: Email, Dropbox, e o 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 previstas no PAA e das visitas de estudo apenas não foi realizada a 

que estava prevista para três turmas de 9º ano por não haver disponibilidade do Museu da 

Eletricidade para o segundo período. A avaliação foi efetuada pelos alunos e respetivos docentes. 

Das atividades realizadas salienta-se as que se efetuaram nos Laboratórios de Física e de Química, 

e ainda o facto de dois docentes terem realizado atividades laboratoriais com alunos do Pré-escolar 

onde o grau de satisfação dos alunos foi muito explícito e bastante gratificante para as docentes 

proponentes da atividade. Considera-se muito positivo o trabalho do grupo disciplinar ao longo 

deste ano letivo. 

O sucesso observado no 10º e 11º anos foi resultado da aplicação criteriosa dos critérios aprovados 

em Conselho Pedagógico, mas há a salientar a fraca qualidade deste sucesso relativamente a uma 

turma, o que foi sempre referido ao longo destes dois anos letivos.  

Ao longo do ano e no seguimento do ano letivo anterior a equipa de ano trabalhou em conjunto, 

definiu e redefiniu estratégias sempre que necessário, esforçou-se para cumprir a planificação 

incluindo todas as AL que faziam parte do programa (recorrendo ao material existente e 

adaptando sempre que se justificava) e incidiu nas que foram objeto de avaliação neste ano letivo. 

Os testes foram planificados, construídos e classificados de acordo com o modelo de exame 

nacional e as questões de aula também elas seguiam a mesma linha. A escola facultou sala de 

estudo na disciplina de FQ tendo-se registado a sua frequência regular, mas no terceiro período, 

verificou-se uma diminuição acentuada uma vez que os alunos de todas as turmas geriam com 

dificuldade o tempo e apostavam em cada semana na disciplina que iam ser avaliados. Verificou-

se, a partir do segundo período (especificamente a partir do Carnaval) um cansaço acentuado 

(também pelo horário dos alunos) e uma grande diminuição da concentração e rendimento 

escolar, mas foi, em particular no terceiro período, que o ritmo das aprendizagens e a 

concentração revelada pelos alunos ficou muito aquém do desejado para um ano de exame, 

devido a muitos fatores de entre eles: visitas de estudo, atividades desportivas e de departamento, 

feriados, greve, visita Papal, provas globais concentradas no terceiro período, que foram foco de 

muita dispersão numa altura crucial.  

De salientar que a insistência sistemática sobre a necessidade de um estudo continuado quer de 

Química quer de Física, dos dois anos, foi uma constante, tendo-se trabalhado várias áreas e que 

foram avaliadas. Contudo, tal não se verificou como desejado, por vários fatores, e, como é lógico, 

um maior investimento no tempo que antecede o exame não é suficiente para consolidar os 

conhecimentos necessários.  

De referir ainda que as docentes desta equipa de ano nos dias que antecederam o exame 

nacional deram apoio aos alunos com o objetivo de esclarecer dúvidas e de realizar exames 

nacionais de anos anteriores. 
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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 4 3 1 75% 0 3 

Filosofia 2 2 0 100% 0 2 

Geografia 4 4 0 100% 0 4 

Turismo 2 2 0 100% 0 2 

Economia e Contabilidade 2 2 0 100% 1 3 

       

       

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

Ciências Sociais e Humanas 14 13 1 93% 1 14 
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Em relação aos cursos profissionais, é possível concluir que os objetivos foram atingidos na maior 

parte dos casos.  

Nos cursos de prosseguimento de estudos tal também ocorreu nas três turmas de Sociologia do 12º 

ano, com 100% de sucesso. 

Nas duas turmas de Economia A, do 10º e do 11º ano, os resultados ficaram aquém das metas 

previstas, com 60,7% e 63,6% face a 80,2% e a 84,6%, respetivamente. A turma do décimo ano 

manteve-se, ao longo do ano, com um número elevado de alunos e a quase totalidade dos 

inicialmente inscritos, mostrando parte deles pouca ou nenhuma vontade em prosseguir no curso. 

A turma do décimo primeiro ano, de pequena dimensão, herdou vários problemas do ano anterior, 

que foram profusamente relatados nos conselhos de turma e em vários documentos. Mesmo assim, 

foi possível levar a exame mais de 80% dos alunos, com positiva no conjunto dos dois anos letivos, o 

que está mais de acordo com a meta prevista para o 11º ano. 

O trabalho colaborativo entre pares funcionou muito bem, com grupos de dimensão variável, de 

acordo com a área em causa. Tal ocorreu, por exemplo, quanto à organização de visitas de estudo, 

partilha de materiais, gestão dos módulos novos de disciplinas com UFCDs, processo de elaboração 

de exames (enunciado, critérios de correção, informação-prova e grelhas de objetivos), 

coordenação de cursos, de direção de turmas e de avaliação das PAP do curso de comércio, para 

além de outros trabalhos tradicionais como planificações, construção de critérios de avaliação, 

matrizes e reflexões sobre os resultados alcançados em cada período. No caso das tarefas de 

intervisão, foi possível completar as equipas (pares) com a cooperação do grupo de Geografia e 

houve poucas alterações ao plano inicial. 

Um aspeto a melhorar está relacionado com a coincidência ao longo do ano letivo, em várias 

situações, das reuniões de departamento com as da Secção de Formação e Monitorização do 

CFOS. 

Foi essencialmente utilizado o email e o Moodle na comunicação entre colegas e com alunos e, 

em casos pontuais, a Dropbox e a drive, tendo estas plataforma continuado a mostrar-se muito úteis 

como complemento nas áreas pedagógica e organizativa. Com encarregados de educação o 

telefone /telemóvel e a carta foram os meios mais usados. 

Como ponto mais fraco foram apontadas as dificuldades referentes às condições logísticas, em 

sala de aula, que impedem uma utilização mais ativa das plataformas de comunicação. 

A quase totalidade das atividades e das visitas de estudo previstas no PAA foram realizadas com 

sucesso. As respetivas avaliações foram efetuadas em sede própria pelos alunos e docentes 

envolvidos. Apenas uma visita de estudo não foi realizada. 

As duas atividades transversais ao grupo, previstas no PAA, foram bem-sucedidas e atingiram os 

objetivos propostos, segundo a avaliação efetuada pelos alunos /destinatários e pelos professores 

por elas responsáveis. Foi mantido o carácter transversal do apoio prestado pelas duas atividades, 

tal como tem acontecido em anos anteriores. 

A turma de Economia A do 11º ano teve uma média de 10,5 valores no exame nacional, abaixo da 

média nacional (12,1 valores) e da meta indicada no PAA (+1,5). A taxa de reprovação (11,1%) 

corresponde a um aluno que teve classificação de oito valores na classificação interna do 11º ano. 

Durante o ano letivo houve sessões de preparação para o exame nacional, tal como ocorreu em 

anos letivos anteriores, e os testes sumativos seguiram uma orientação idêntica. No final do ano 
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foram disponibilizados apoios extraordinários, tanto presenciais como à distância. Verificou-se uma 

fraca adesão a estes apoios por parte dos alunos. Mais de metade dos que foram a exame não 

aproveitaram nenhum dos apoios presenciais, não colocaram questões por email nem 

responderam a nenhum dos quatro testes online enviados pelo professor, apesar das tentativas 

deste para que isso acontecesse. Por outro lado, o aluno que aproveitou integralmente essas 

possibilidades, subiu no exame dois valores em relação à CIF e três em relação à CI. A turma sempre 

mostrou dificuldades na área da interpretação de textos e no cálculo, o que esteve sempre bem 

patente nas classificações obtidas nas disciplinas da componente de formação geral. Estas duas 

áreas tiveram neste exame uma importância acrescida, com a introdução de questões 

organizadas segundo um novo modelo. Os aspetos expostos anteriormente, a que se acrescenta o 

facto de o número de alunos ser muito reduzido e se tratar de uma única turma, ajuda a 

compreender o desequilíbrio face aos anos letivos anteriores, em relação à média nacional deste 

ano, uma vez que estatisticamente a comparação é pouco significativa. No presente ano, a 

quebra na média da escola deu-se acompanhada da subida da média nacional. No ano letivo 

anterior aconteceu o contrário e com um número superior de alunos da escola submetidos a 

exame. 

 

3.2.3.2. FILOSOFIA 

No 10º ano, a percentagem de sucesso (69,1%) e a média da disciplina (11,1 valores) mantiveram-

se abaixo da média observada nos últimos cinco anos. Relativamente à média do terceiro período, 

a percentagem de sucesso, no corrente ano letivo, foi inferior aos últimos cinco anos, em 4,8%. Do 

total das nove turmas, apenas quatro apresentaram uma percentagem de sucesso e classificação 

média superiores aos valores globais da disciplina. A percentagem de alunos que não progrediram 

à disciplina foi de 15%, sendo que destes apenas um aluno reuniu condições para transitar de ano. 

Em relação ao conjunto das 17 disciplinas do 10º ano, a Filosofia ocupa o décimo quarto lugar no 

que respeita à percentagem de sucesso observado, três posições abaixo da média observada nos 

últimos cinco anos. Quanto às anulações de matrícula, verificou-se uma percentagem de 0,4%.  

No que respeita à taxa de sucesso da disciplina, a meta da escola foi fixada nos 77,3% e a taxa 

alcançada, no corrente ano letivo, foi de 69,1%. É possível constatar que, do total das nove turmas, 

quatro estão acima da percentagem média de sucesso, sendo que a média de classificações 

observada nestas turmas está dois valores acima da média da disciplina. À semelhança de anos 

anteriores, as turmas com melhores resultados são do Curso de Ciências e Tecnologias. 

Salvaguardado o progresso que alguns alunos evidenciaram, de entre aqueles a quem foram 

diagnosticadas dificuldades mais significativas, a maioria dos alunos que registaram um 

aproveitamento mais fraco, nos períodos anteriores, ‘acomodaram-se’ ou conformaram-se com o 

seu próprio insucesso considerando-o ‘natural’, ou porque não encontraram estratégias para lidar 

com o maior nível de exigência do secundário, ou porque terão desinvestido do seu progresso por 

pretenderem alterar o seu percurso escolar, sobretudo pelo insucesso que obtiveram nas disciplinas 

específicas do seu curso atual, ou por não terem uma ideia definida quanto ao curso em que 

pretendem ingressar. Acresce a estes fatores que os alunos com mais dificuldades e piores 

resultados foram pouco assíduos ou nunca usufruíram do apoio que lhes foi disponibilizado em sala 

de estudo. 
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No que respeita aos resultados escolares alcançados no 11º ano, concluiu-se que a média da 

disciplina foi de 11,9 valores. e que a percentagem de sucesso (83,9%) foi inferior em 4,8% 

relativamente à média dos últimos cinco anos (88,7%), tendo-se situado 2,5% abaixo da meta 

estabelecida para a taxa de sucesso nesta disciplina, a saber, 86,4%. No total, dez alunos não 

aprovaram à disciplina. Destes, três não transitaram, estando os restantes dependentes dos 

resultados dos exames finais nacionais. 

Sendo a meta para a taxa de abandono e desistência de 0%, registou-se um caso de exclusão por 

faltas a todas as disciplinas e seis casos de anulação de matrícula, o que representa uma taxa de 

1,9%. Destes, cinco alunos não transitaram e um aluno está matriculado no 12º, estando inscrito em 

apenas duas disciplinas do 11º ano, que não concluiu. 

De relevar que as equipas de trabalho do 10º ano e 11º anos traçaram um percurso de 

aprendizagem comum em função das planificações, dos critérios de avaliação e das orientações 

para o exame nacional, tornando efetiva a possibilidade, ainda que opcional, da sua realização. 

Este percurso teve como imperativo, por parte de todos os elementos da equipa, um grau de 

desenvolvimento e de exigência comum. 

No que respeita aos resultados da 1ª Fase dos exames nacionais, tendo-se registado o número mais 

baixo de inscrições de alunos que realizaram exame na condição de internos (8), 

comparativamente à média do último quadriénio (20,5), verificou-se uma taxa de aprovação de 

100%, tendo-se constatado que a média da escola (10,8 val.) igualou, praticamente, a média 

nacional (10,7 va.l), alcançando-se, assim, a meta definida para o corrente ano letivo. A diferença 

entre a classificação interna final (CIF) e a classificação de exame (CE) situou-se nos 2 val., sendo 

que o diferencial entre a CIF e a classificação final da disciplina (CFD) foi de 0,8 val. 

Quanto à sala de estudo, registou-se um decréscimo significativo da sua frequência, 

comparativamente ao ano letivo anterior, sendo de registar que, na globalidade das turmas/anos, 

a percentagem de ocupação deste apoio foi de apenas 15,7%, inferior em 16 p.p. relativamente 

ao ano anterior. Para além disso, manteve-se a tendência dos alunos com mais dificuldades e piores 

resultados serem muito irregulares ou nunca terem frequentado este apoio. 

Na disciplina de Psicologia B, a percentagem de sucesso (96,4%) e a média da disciplina (13,7 

valores) permitem-nos afirmar que os resultados obtidos são bons. As classificações podem ser 

consideradas satisfatórias, uma vez que, num total de 56 alunos, 42,9% das mesmas situa-se entre os 

10 e os 13 valores, 33,9% no intervalo entre os 14 e os 16 valores, 19,6% entre os 17 e os 20 valores, 

1,8% entre os 8 e 9 valores e 1,8% entre os 0 e 7 valores. Do total de alunos, apenas dois obtiveram 

classificações inferiores a dez. Comparativamente à percentagem média de sucesso observada 

nos últimos cinco anos, verificou-se uma ligeira descida de 1%. 

Houve um trabalho regular entre as equipas de ano na construção das planificações, matrizes e 

critérios, na aplicação dos critérios de avaliação, na construção dos instrumentos de avaliação, 

assim como na discussão das propostas de trabalho a disponibilizar aos alunos. A este respeito 

registou-se inclusivamente uma melhoria na concretização do trabalho em equipa, 

consubstanciada, sobretudo, pela maior interatividade entre os seus elementos e intercâmbio mais 

regular de materiais e reflexões acerca do processo de ensino-aprendizagem. 

A plataforma Moodle foi pouco utilizada pelos docentes do grupo, que recorreram, com maior 

regularidade, ao correio eletrónico, para além das reuniões presenciais. Registou-se uma utilização 
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mais frequente da referida plataforma no trabalho desenvolvido com os alunos, onde também não 

foi descurado o recurso ao email para envio de materiais e esclarecimento de dúvidas. 

As atividades do grupo, previstas no PAA, foram realizadas, tendo os seus objetivos sido plenamente 

alcançados. 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. A concretização desta iniciativa 

ficou a cargo de alguns alunos de Psicologia B, de duas turmas do 12º ano, que se voluntariaram 

para o efeito. No total, participaram, em ambas as sessões, duas turmas 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 ilustrações alusivas à temática da Origem da Filosofia 

na Antiga Grécia e à sua relação com a Mitologia. Tratou-se de uma atividade interdisciplinar que 

resultou do trabalho colaborativo dos professores de Filosofia e de Desenho. Neste dia, foram, 

igualmente, dinamizados, nas aulas, alguns debates temáticos com os alunos. 

Para além do exposto, todas as turmas de 10º, 11º e 12º ano, assim como as turmas dos Cursos 

Profissionais, concretizaram as atividades previstas nos respetivos Projetos de Educação Sexual. 

 

3.2.3.3. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

 

Da análise dos resultados efetuados no 5º ano de escolaridade, a taxa de sucesso alcançada ficou 

aquém da meta prevista para a disciplina em 6,2%, embora nenhuma registe uma taxa de insucesso 

abaixo de 80% e uma turma registe uma taxa de 3,3% acima da meta prevista. No caso do 6ºano 

de escolaridade situa-se acima em 0,9%, não se distanciando da taxa alcançada no ano letivo 

anterior no 5º ano de escolaridade. As turmas de 5º ano (à exceção de uma), no presente ano 

letivo, apresentaram uma constituição bastante heterogénea, com alguns alunos com um bom ou 

muito bom nível de desempenho, hábitos de trabalho, mas na maioria com dificuldades de vária 

ordem nos aspetos atrás mencionados, para além de um maior número de alunos com 

necessidades educativas especiais aliados a comportamentos algo desajustados e incumpridores. 

O trabalho de apoio ao estudo proporcionado aos alunos com uma maior diversificação de 

recursos com a criação de disciplinas na plataforma Moodle e a que todos os alunos tinham acesso, 

não se consubstanciou como habitualmente numa mais-valia para os mesmos na mesma medida 

de anos anteriores, muito mais participada pelos alunos. Este ano letivo, muitos alunos não 

usufruíram desta estratégia de apoio e regulação do estudo por não acederem à plataforma à 

medida que os conteúdos eram lecionados ou aos próprios recursos disponibilizados. No caso das 

turmas que haviam transitado para o sexto ano, o trabalho na plataforma desenvolveu-se 

normalmente como era hábito no ano anterior. Não dispondo de outros recursos de apoio, torna-

se imprescindível que os alunos acedam e utilizem as disciplinas virtuais, para estudar, orientar o 

estudo e aceder aos objetivos e tópicos de estudo para a realização das fichas de avaliação ou 

orientações escritas e descritores de desempenho na realização de outros trabalhos. Fez-se sempre 

a análise dos resultados, mas em nenhum período letivo a taxa de sucesso se situou abaixo dos 80% 

ou revelou discrepâncias acentuadas relativamente às disciplinas afins. Em nenhum momento de 

avaliação se verificou uma taxa de insucesso que tornasse necessária a definição de estratégias 
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comuns e abrangentes do coletivo de qualquer um dos grupos turma, tendo as mesmas estratégias 

sido delineadas para situações individuais, algumas com sucesso, outras nem tanto. 

O grupo disciplinar reuniu informalmente ao longo do ano, sempre que se considerou necessário 

em ocasiões em que não houve reunião de departamento e também desenvolveu trabalho 

comunicando por correio eletrónico. As fichas de avaliação foram comuns a todas as turmas, 

apenas com algumas diferenças pontuais no caso de uma ou outra turma de sexto ano em que 

não foi possível a abordagem de todos os conteúdos ao mesmo tempo, em função da 

calendarização dos momentos de avaliação formais que foram comuns. Ressalvou-se as 

adaptações necessárias aos alunos com NEE, mas foram aferidas a formulação das questões nas 

fichas de avaliação. Foram refletidas as adaptações curriculares para alunos com NEE e aferidas as 

propostas a apresentar nos planos de acompanhamento e medidas a aplicar em sala de aula 

consoante as dificuldades evidenciadas pelos alunos.  

A visita de estudo prevista para o quinto ano de escolaridade, comum às disciplinas de História e 

Geografia de Portugal e Ciências Naturais, ao Parque Natural e Convento da Arrábida, realizou-se 

e foi avaliada com Bom pela generalidade dos alunos.   

 

3.2.3.4. GEOGRAFIA 

 

Os docentes constataram que as turmas do 7º ano apresentaram resultados bastante satisfatórios. 

Com efeito, para além de um acompanhamento sistemático das atividades solicitadas, os 

professores procuraram implementar estratégias conducentes ao sucesso das aprendizagens. No 

que diz respeito às metas, verifica-se que a diferença entre a meta alcançada neste ano letivo e a 

meta predefinida para o mesmo ano letivo foi muito pouco significativa (87,2% face aos 88,2%). De 

salientar que as turmas B e E em muito contribuíram para esse resultado já que o sucesso na 

disciplina de Geografia foi, nestas turmas, de 100%. 

No 8º ano, tendo em atenção o histórico de resultados obtidos em anos anteriores, foi possível 

constatar que o sucesso escolar na disciplina de Geografia tem vindo progressivamente a melhorar 

ao longo dos anos, atingindo neste ano letivo o valor de 88,9%. Verifica-se que a percentagem de 

sucesso alcançada neste ano letivo foi superior à meta predefinida para o mesmo ano letivo (88,9% 

face aos 87%).  

No 9º ano, os resultados foram bastante satisfatórios, ainda que um pouco distantes (84,3%) das 

metas definidas no início do ano letivo (93,6%). 

Contudo, registe-se que ao longo do ano letivo a melhoria dos resultados escolares dos alunos foi 

notória, permitindo alcançar, ainda assim, resultados bastante satisfatórios. 

Relativamente ao ensino Secundário as metas foram, de um modo geral, atingidas com sucesso, 

apenas com valores inferiores em duas turmas. 

Correu de uma forma bastante positiva e regular. Desenrolou-se 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.  
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Como é habitual, existem poucos níveis em comum, mas, 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 tem continuado a usar preferencialmente o correio eletrónico/telefone na troca de 

informações, por considerar esses meios mais expeditos que o Moodle 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 para o esclarecimento de dúvidas. O grupo fez uso destas 

funcionalidades sempre que teve necessidade de aceder a informações relativas ao trabalho das 

diferentes estruturas do agrupamento, funcionando assim como uma boa base de dados.  

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 é muito positivo. Neste âmbito a totalidade das atividades propostas foram realizadas 

com sucesso, tendo-se atingido os objetivos delineados inicialmente. Relativamente às exposições 

“Mapas mentais” e “Pescas”, o empenho e a participação dos alunos foram considerados, 

globalmente, de “Bom”. 

A sessão sobre Direitos Humanos, promovida com a colaboração da secção portuguesa da 

Amnistia Internacional, foi bastante participada e decorreu com um grande empenho por parte 

dos alunos, pelo que é avaliada com "Muito Bom". 

Quanto à comemoração do Dia Mundial do Ambiente, os alunos foram convidados a participar 

numa atividade sugerida pelo site do "World Environment Day" - Mostra que estás com a natureza, 

através de registos fotográficos. A participação dos alunos foi quase total e com grande empenho 

(não participaram 6 dos 123 alunos do 9º ano). Organizou-se uma exposição dos trabalhos que 

esteve patente no átrio da biblioteca da ESS. Alguns dos alunos publicaram os seus trabalhos no site 

acima referido fazendo uso das redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram). Esta atividade é 

avaliada com a menção de "Muito Bom". 

As visitas de estudo também decorreram de forma bastante positiva. 

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 não ser disponibilizada 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 

Em todas as turmas do 7º ano, não se verificou 30%, de níveis inferiores a três. A percentagem de 

sucesso em todas as turmas encontra – se entre os 92% e os 100% (7ºA (92%), 7ºB (96,2%), 7ºC (95%), 

7ºD (88,5%), 7ºE (100%). Em relação às disciplinas afins, os resultados obtidos na disciplina de História 

encontram–se na média das outras disciplinas. Nas turmas de PCA, a percentagem de sucesso foi 

de 100% no 7º F e de 92,9% no 7ºG.  
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No 8º ano de escolaridade, os resultados finais obtidos, 95,2% de sucesso superaram quer em média 

global quer em cada turma de per si, a meta definida de 92,2%. Os resultados melhoraram 

relativamente ao ano transato. Comparando os três períodos observa-se um ligeiro decréscimo do 

sucesso no 2º período, com recuperação no 3º período.  

Os resultados obtidos no 9º ano de escolaridade suplantaram as metas definidas para 2016-17 

(88,5%) assim como as dos anos anteriores. Os resultados podem ser considerados muito bons, tendo 

em conta que a percentagem de sucesso da disciplina é de 100%.  

A aplicação das estratégias diferenciadas previstas nos Planos de Acompanhamento, a realização 

em aula de exercícios de aplicação dos conteúdos lecionados, o trabalho em pares e em grupo, 

o recurso aos meios digitais, etc., permitiram a recuperação de alunos com mais dificuldades. 

O sucesso da disciplina de História A do 10º ano de escolaridade no presente ano letivo (90,0%) foi 

o melhor dos últimos cinco anos, cuja média é de 75,8%. Para este valor em muito contribuiu o 

resultado alcançado pela turma 10ºH, que obteve 100% de sucesso. A turma 10ºG, ao longo do ano 

letivo sempre apresentou uma percentagem inferior de sucesso, mas terminou o 3º Período com 

80,7% de aprovações. Nesta turma, o resultado é equivalente ao obtido por Geografia, que 

alcançou 79,3%. Em ambas as turmas foram aplicados instrumentos de avaliação com matriz 

idêntica, mas o que as distinguiu foi sobretudo o empenhamento demonstrado pelos alunos na 

disciplina. Embora com melhorias visíveis no 3º período, a turma 10ºG sempre se caracterizou pela 

falta de hábitos de estudo regular e por manter durante as aulas falta de concentração e pouco 

empenhamento nas atividades propostas. 

No que se refere ao 11ºano (História A) o sucesso global na disciplina foi significativamente superior 

à média dos últimos cinco anos e também superior ao ano letivo transato, pois situou-se nos 90%. As 

duas turmas deste ano de escolaridade foram lecionadas por diferentes professores, mas com 

instrumentos de avaliação idênticos e aplicando os mesmos critérios de avaliação. A turma do 11º 

F apresentou um sucesso mais elevado (96,3%) do que a turma E, cujo sucesso foi de 88,2%, um 

pouco abaixo da meta definida pela escola. Contudo, ambas as turmas se encontram no meio da 

tabela relativamente às demais disciplinas, embora insistindo para que os alunos com maiores 

dificuldades de aprendizagem frequentassem a sala de estudo nenhum o fez.  

No que concerne ao insucesso verificado no 12ºano (História A) - superior ao ocorrido nos anos 

anteriores – tal deve-se, sobretudo ao ocorrido numa turma, nomeadamente ao caso de alunos 

que sem justificação apresentada não compareceram à realização das provas escritas previstas 

para o terceiro período o que originou uma significativa descida das respetivas classificações finais. 

É de acrescentar que se tal não ocorresse a média permaneceria idêntica aos anos anteriores 

Relativamente à disciplina de História da Cultura e das Artes a turma do 10º ano obteve 73,3% de 

sucesso, um valor que foi inferior à média dos últimos cinco anos (86,9%). No entanto, convém 

salientar que os alunos realizaram um esforço significativo no 3º período para alcançarem resultados 

positivos, tendo como ponto de comparação as avaliações do 1º e do 2º período, melhoria que 

também foi visível na maioria das disciplinas desta área curricular. A turma é constituída 

maioritariamente por alunos que investiram pouco no estudo autónomo e regular, e só tardiamente 

se adaptaram às exigências do ensino secundário. Relativamente à turma do 11º ano a taxa de 

sucesso foi de 100% apesar da situação de substituição, por doença, da docente durante uma 

parte do ano letivo. 
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A nível do trabalho colaborativo entre pares, procurou - se desde o início do ano, nas reuniões 

semanais de grupo e / ou momentos do horário não letivo dos docentes, articular e preparar a 

atividade letiva, nomeadamente as planificações exigidas, os critérios de avaliação, a elaboração 

dos mais diversos materiais didáticos, como fichas de diagnósticas, guiões de trabalho, preparação 

de visitas de estudo, análise e seleção de materiais e manuais, entre outras. Em trabalho de equipa, 

em particular com docentes do mesmo ano, elaboraram-se fichas de avaliação sumativa e 

formativa. 

Face aos resultados 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. 

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. 

O balanço relativo à atividade “O arqueólogo vem à escola” - dinamizada nas turmas de 7º ano, 

foi considerado muito bom, dado a colaboração dos colegas e interesse demonstrado pelos 

alunos. A atividade permitiu a realização de uma aula de História ao vivo, contribuindo desta forma 

para uma maior motivação e interesse por parte dos alunos, na disciplina de História. 

No que se refere à atividade “Diversidade cultural…” – a docente, por questões de ausência 

justificada, limitou a dimensão de algumas propostas iniciais, mas o essencial foi realizado tendo 

cumprido os objetivos previamente estabelecidos. 

Relativamente à atividade “Quadros de História ao vivo “– houve algumas adaptações, face aos 

interesses demonstrados pelos alunos nomeadamente das turmas A e B de 9º Ano. Assim, grupos 

das duas turmas investigaram e produziram trabalhos, essencialmente iconográficos, que foram 

apresentados em powerpoint, sobre a moda feminina e masculina dos Anos 20, comparada, nas 

suas diferenças mais marcantes, com a moda do período que antecedeu a Grande Guerra. O 

resultado e avaliação final foi muito bom. 

Também ao nível do secundário o docente propôs aos alunos a apresentação das biografias dos 

reis portugueses, de D. Afonso Henriques a D. Manuel I. Nestes trabalhos os alunos diversificaram as 

estratégias de divulgação dos biografados junto dos colegas (powerpoint, leitura de textos, 

divulgação de imagens). Os resultados obtidos podem ser qualificados de Bom. 

As horas distribuídas para sala de estudo foram adaptadas em função da necessidade e horários 

dos alunos. Os professores envolvidos consideraram que este Apoio foi bastante positivo. 

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. 

A não existência de um maior número de atividades deve-se a dificuldades de articulação dos 

horários dos membros do grupo disciplinar, em especial na sua componente não letiva, que se 

revela insuficiente face à preparação das numerosas atividades letivas e não letivas. 
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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. 

Sobre os resultados da 1ª Fase do exame de História A (12º), há pouco de significativo a salientar, 

tendo os resultados da CI ficado muito próximos da CIF e as classificações de exame (média da 

escola), apenas com uma diferença de 1 valor face ao resultado interno. A média da escola foi 

superior em 1,3 valores à média nacional. 

A média dos resultados dos exames na disciplina História da Cultura e das Artes situa-se em 8,7 

abaixo da média a nível nacional (9,8). Nos anos letivos 2012/2013 e 2015/2016, a média dos exames 

desta disciplina foi ligeiramente acima da média nacional. 

De acordo com os resultados obtidos nos testes sumativos que foram realizados ao longo do ano 

letivo, a análise dos documentos/fontes históricas e a mobilização da informação que lhes está 

subjacente para a construção das respostas constituem a área mais problemática no desempenho 

destes alunos. São também de assinalar as dificuldades ao nível da competência da comunicação 

escrita em língua portuguesa, nomeadamente, na compreensão plena dos enunciados das provas 

e na construção e articulação do discurso escrito, no qual se constatava a escassa utilização da 

terminologia específica da disciplina de História da Cultura e das Artes. 

 Existem outros condicionalismos que estão na base dos resultados menos positivos nesta disciplina, 

nomeadamente, o facto de os alunos revelarem pouca cultura geral, que se traduz numa 

compreensão superficial da História da Cultura e das Artes, dos movimentos e das tendências 

culturais e artísticos, dos contextos sociais e económicos dos séculos e dos países de referência, bem 

como dos conceitos fundamentais, não permitindo uma efetiva consolidação da compreensão 

das relações entre a arte e a cultura de uma dada época. Na medida do possível, há que realizar, 

futuramente nas turmas, uma revisão dos conteúdos do 10.º ano ao longo do 11.º ano de modo a 

possibilitar a identificação e/ou a caracterização de acontecimentos, biografias e casos práticos. 

Por outro lado, será de investir no treino de mobilização de competências diversas, requeridas pelos 

itens de resposta extensa, através da realização de exercícios formativos e da integração deste tipo 

de itens nos testes de avaliação interna. 

Em relação aos alunos internos em causa, sempre ficou registado que alguns alunos não realizavam 

a maioria das tarefas propostas, alegando que tinham outras disciplinas para estudar, 

demonstrando falta de empenho e de concentração nas aulas, falta de responsabilidade, 

dispersão e algumas conversas que nada tinham a ver com os conteúdos a lecionar, falta de 

material necessário à concretização/proficiência das atividades da aula, falta de hábitos de 

trabalho, não realizando os trabalhos de casa, só estudando em vésperas dos testes, em suma, não 

tinham por hábito sistematizar e organizar o estudo. Daqui resultava um estudo de vésperas de 

testes, e sem possibilidades de apreender verdadeiramente os conteúdos programáticos. 

Frequentemente foram avertidos que tinham que fazer um esforço, por forma a conciliar o seu 

horário de estudo com o seu horário letivo e atividades extracurriculares. Acresce o facto de alguns 
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alunos serem constantemente chamados à atenção para o uso indevido dos telemóveis ou para 

as mochilas que não eram retiradas de cima das secretárias. Foi utilizada também, como estratégia 

a elaboração de fichas formativas antes da realização dos testes sumativos com os objetivos dos 

conteúdos destes, mas nem todos os alunos as realizava, como foi referido. Estas fichas formativas 

permitiriam aos alunos, caso os realizassem, consciencializar-se das suas dúvidas e consolidar as 

matérias. Para além do exposto, os alunos da turma não frequentaram a sala de estudo, apesar da 

compatibilidade de horário e de ter sido salientado a importância deste recurso para a melhoria 

dos seus resultados escolares.  

Refletindo sobre os resultados obtidos, parece ter havido pouco empenho e responsabilidade por 

parte da maioria dos alunos desta turma na realização do exame desta disciplina, tendo-se 

verificado, inclusivamente que alguns alunos obtiveram nela um nível inferior ao obtido na 

frequência da disciplina, por acharem que a classificação da prova era pouco relevante para a 

sua classificação final, valorizando sobremaneira a classificação já obtida na avaliação contínua 

ao longo do ano. 

Relativamente à média da classificação final da disciplina para os alunos do 11º G, a percentagem 

de sucesso, no corrente ano letivo, foi de 100%. 

 

3.2.3.6. TURISMO 

 

Os resultados alcançados na realização das atividades foi muito positiva para os alunos e para a 

sua envolvência escolar e social. Em todas elas se promoveu a integridade, a responsabilidade e a 

competência. Este ano letivo as atividades de grupo foram essenciais para motivar e integrar os 

alunos por forma a melhorar os resultados escolares, como se pode comprovar através da análise 

dos resultados obtidos nas disciplinas Técnicas de Turismo.  

O trabalho entre os pares foi desenvolvido de uma forma dinâmica, cooperativa e responsável 

permitindo um resultado positivo e motivador para alcançar os objetivos propostos no Projeto 

Educativo do Agrupamento.  

Existiu por parte do grupo um esforço na atualização da plataforma Moodle nas respetivas direções 

de turma. E a utilização de todos os recursos disponíveis sempre que necessário.  

As atividades e visitas de estudo têm todas um balanço bastante positivo. É de referir que o grupo 

tem pena de não conseguir realizar mais atividades e visitas de estudo com os alunos, quer pela 

impossibilidade financeira de alguns alunos, quer pela restrição do número de visitas. 

A boa colaboração da professora Ana Sousa da Unidade de Ensino Estruturado da Escola 

Secundária de Sampaio e do professor Edgar Beles da Cercizimbra permitiram aos nossos alunos a 

participação na organização e realização de eventos. 
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3.2.4. Educação Especial 

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

Educação Especial 19 17 2 89% 1 18 

 

 

 

 

 

A intervenção do grupo de Educação Especial abrangeu um total de 167 alunos distribuídos da 

seguinte forma (no final do ano letivo): 

 

Pré-
esc. 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 

Total 
C.Reg CEI C.Reg CEI C.Reg PCA 

Curso 
Voc. 

CEI 
Cursos 

Cient.Tec. 
Cursos 
Prof. 

CEI 

3 39 3 28 7 24 15 1 2 9 31 5 167 

 
 

Dos alunos referidos no quadro anterior 25 alunos receberam apoio das Unidades de Ensino 

Estruturado para alunos com perturbações do espetro do autismo distribuídos da seguinte forma: 
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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 

2 3 2 8 5 5 

 

 Ao longo do ano letivo foram referenciados para Educação Especial 44 alunos, dos quais 1 não 

tem ainda a avaliação concluída e, o caso entregue após o término das aulas, será iniciado apenas 

em setembro. 

Todos os PEI de continuidade foram reformulados no início do ano letivo e sujeitos à aprovação do 

Conselho Pedagógico. Foram avaliados trimestralmente e procedeu-se à alteração das medidas, 

sempre que se considerou necessário. 

Os alunos com Currículo Específico Individual (CEI) e que frequentam o Ensino Secundário 

cumpriram um Plano Individual de Transição para a vida pós-escolar com atividades que se 

desenvolveram em diversos contextos, dentro e fora da escola: JI Sampaio, CAI, GDE, BE e estufa 

da escola secundária e na empresa local MUSTAD. 

A educação especial colaborou também na organização dos processos dos alunos que realizaram 

provas e exames em condições especiais: 

 

Ano 2º 5º  8º  9º  11º 12º 

Nº Alunos 9 13 6 7 3 2 

 

Houve uma articulação regular com todos os intervenientes no processo educativo de cada aluno, 

nomeadamente com encarregados de educação, professores das turmas, técnicos das diversas 

terapias, serviços de saúde, entre outros. Foram disponibilizados os apoios e terapias necessários aos 

alunos para quem foi diagnosticada essa necessidade. 

 

 

Apoios Terapia da fala Psicologia TSEER Natação Hipoterapia 

Nº 
alunos 

45 72 25 12 9 

 

Foram elaborados materiais e organizadas as respostas educativas para a intervenção com os 

alunos de acordo com os seus perfis de funcionalidade e as TIC foram usadas como recurso 

pedagógico regular. Os alunos com NEE participaram em todas as atividades das turmas e da 

escola e nas visitas de estudo. Os alunos com CEI frequentaram disciplinas com a turma, 

participaram em todos os eventos escolares e visitas de estudo, para além de terem tido a 

possibilidade de realizarem visitas de estudo específicas, de acordo com o disposto nos seus planos 

de trabalho. Participaram também em eventos da comunidade, como o Carnaval, a 
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Comemoração do dia Internacional da pessoa com deficiência, as Cores da Cidadania, a Mostra 

de Teatro e o GISC.  

A dezoito alunos com NEE foi dada a possibilidade de frequentar uma colónia de Férias, durante 

uma semana, no período pós-escolar. 

No que se refere aos resultados escolares, já apurados, dos alunos abrangidos por medidas 

educativas ao abrigo do DL 3/2008, verificou-se uma taxa de sucesso de 91%. O quadro em baixo 

sintetiza os resultados obtidos nos vários níveis de ensino: 

 

  Pré 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo  
3º Ciclo 

PCA 
Voc-3ºC Secund. 

Profiss. 
(*) 

Total 

Total 3 42 35 26 15 1 9 36 167 

Insucesso 0 2 3 1 2 0 2 4 14 

Sucesso 
-- 94,9% 89,3% 

95,8% 86,7% 100,00% 
77,8% 87,1% 90,67% 

(%) 92,5% 

 

Comparando com os períodos letivos anteriores regista-se uma melhoria nos resultados do 1º, 2º e 

3º ciclos; a manutenção da taxa de sucesso no curso vocacional e no ensino secundário e uma 

descida de 13% no ensino profissional (relativamente ao 1º período). Os resultados finais estão ainda 

dependentes dos resultados dos exames, pelo que poderão sofrer alguma alteração. 

Relativamente ao 3º período do ano letivo anterior a taxa de sucesso manteve-se nos 91%. 

O trabalho colaborativo operacionalizou-se através dos momentos de intervisão, nas reuniões de 

departamento, nas reuniões de equipas específicas, na articulação com os conselhos de 

turma/ano, com os diretores de turma e professores titulares de turma. Nas reuniões de 

Departamento, foram analisados e discutidos os aspetos relativos ao trabalho a desenvolver: 

discussão de casos; planificação de atividades e definição de estratégias; encaminhamentos; 

partilha de materiais e de informações; reflexão sobre as práticas e os resultados escolares, 

esclarecimento de dúvidas. 

Relativamente aos momentos de formação eles foram acontecendo, pontualmente, nas reuniões 

de departamento, nomeadamente através da divulgação de nova informação sobre temáticas 

específicas relacionadas com a intervenção com alunos com NEE; uma docente de educação 

especial frequentou uma formação sobre Adequações Curriculares Individuais, em representação 

do departamento, com o objetivo de partilhar e divulgar informações e materiais e a Técnica do 

CRI, Liliana Nunes, dinamizou um pequeno momento formativo sobre a importância da meditação 

na aprendizagem.  

As plataformas de comunicação entre a equipa (educação especial, diretores de turma/PTT, 

técnicos, parceiros da comunidade), alunos e encarregados de educação foi diversa e regular: 

através do Correio Institucional, Moodle, Google Drive, Dropbox, Blogues, reuniões individuais e 

alargadas, Conselhos de turma, de ano e telefone. Todos os documentos considerados importantes 

foram colocados na plataforma Moodle: modelos utilizados, atas e documentos de cada aluno 

(PEI, CEI, PIT e relatórios). A página de Facebook do departamento foi atualizada ao longo do ano, 

com o objetivo de divulgar à comunidade educativa informação específica acerca do trabalho 

desenvolvido. 
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 O Departamento manteve a estreita colaboração com a Biblioteca Escolar, tal como no ano letivo 

transato, desenvolvendo algumas das atividades previstas no projeto “Todos Juntos Podemos Ler.  

Conclui-se que as atividades previstas foram realizadas com exceção de duas: não foram 

elaborados os dois guias propostos, por decisão do departamento, uma vez que se aguardam 

alterações ao decreto-lei 3/2008. 

Relativamente aos aspetos considerados como constrangimentos nesta área de intervenção, 

destaca-se: 

1. Elevado número de alunos por docente de educação especial, que compromete as horas de 

apoio da educação especial. Não se consegue responder adequadamente atendendo ao ratio 

de alunos por docente. A própria gestão dos casos de apoio indireto fica também 

comprometida. 

2. Demasiados alunos com problemáticas muito complexas nas UEE, que compromete a qualidade 

da resposta educativa e inviabiliza a aplicação do modelo de ensino estruturado. 

3. A dificuldade de implementação de algumas medidas educativas em contexto de sala de aula, 

devido ao nº elevado de alunos por turma. 

4. Falta de rigor, em algumas situações, na aplicação das medidas educativas previstas e 

consideradas necessárias nos programas educativos individuais dos alunos. 

5. Falta de oferta de outros percursos curriculares para responder às necessidades educativas de 

alguns dos alunos com NEE. 

6. Falta de respostas que permitam a concretização dos encaminhamentos dos alunos que 

terminam a escolaridade; 

7. Necessidade de aumentar a carga horária dos apoios terapêuticos, concretamente terapia da 

fala, psicologia e psicomotricidade. 
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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 24 21 3 88% 0 21 

 

 

Tendo em consideração os resultados obtidos no terceiro período e as metas definidas no PAA para 

cada um dos anos de escolaridade dos diferentes níveis de ensino é possível concluir que os 

resultados escolares obtidos se enquadram dentro dos valores/percentagens de sucesso 

determinados. 

O trabalho colaborativo entre os professores do departamento é particularmente evidente na 

organização e realização das atividades de âmbito escola inseridas no projeto do clube de 

desporto escolar e pode ser classificado de muito positivo e importante para o sucesso que as 

diferentes ações desenvolvidas obtiveram, vários títulos Distritais, Regionais e participações em 

nacionais (ver relatório do clube de desporto escolar). 

Dentro do Plano de Ações Estratégica foi realizada a observação de aulas entre pares. 

A plataforma Moodle é usada para troca de informação, particularmente do coordenador para os 

professores e para arquivo de todos os documentos e informações elaboradas pelo departamento. 

Feito o balanço das atividades desenvolvidas podemos constatar que apenas atividade dos Megas 

Fase Local não foi realizada. Todas as outara atividades previstas foram realizadas e tiveram uma 

grande adesão dos alunos pelo que podemos afirmar que as nossas atividades desportivas 

atingiram os objetivos a que nos propusemos. 

O Departamento de acordo com as suas necessidades definiu o material a adquirir e cuja relação 

poderá ser consultada no inventário do Departamento. 
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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 16 16 0 100% 1 17 

 

 
 

 

 

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 na Área da Expressão e Comunicação, o Subdomínio do jogo dramático é o que apresenta 
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maior número de competências adquiridas (80%), sendo o Domínio da Linguagem oral e 

abordagem à escrita o que apresenta menor número de competências adquiridas (73%), 

verificando-se ainda neste domínio a existência de 1% de competências não adquiridas. O domínio 

da matemática continua a apresentar 1% de competências não adquiridas. Estas estão 

diretamente relacionadas com o facto de uma das crianças não utilizar a linguagem oral, 

impossibilitando a avaliação de algumas das competências definidas para este grupo etário. 

Das três áreas de conteúdo a do Conhecimento do Mundo é a que apresenta menor número de 

competências adquiridas (69%). 

Após a análise do nível etário dos 3/4 anos verifica-se que a média de competências adquiridas se 

situa nos 75%. 

Após a análise global dos resultados do grupo dos 5/6 anos, concluiu-se que na área da Expressão 

e Comunicação, são os subdomínios da música e da dança que continuam a apresentar maior 

percentagem de competências adquiridas (98%), sendo o domínio da linguagem oral e 

abordagem à escrita o que apresenta menor percentagem de competências adquiridas (85%), 

bem como 5% de competências não adquiridas. 

No terceiro período, o aumento das percentagens de competências não adquiridas nas áreas, 

domínios e subdomínios, estão diretamente relacionados com a existência de uma ficha do perfil 

do aluno que incluem apenas dois parâmetros de avaliação, fazendo com que todas as 

competências em desenvolvimento sejam registadas como não adquiridas. 

A área do conhecimento do mundo apresenta também 85% de competências adquiridas e 3% de 

competências não adquiridas. 

Com exceção destes, todas as outras áreas, domínios e subdomínios tiveram um sucesso igual ou 

superior a 89%. 

Após a análise do nível etário dos 5/6 anos verifica-se que a média de competências adquiridas se 

situa nos 91%. 

Tendo em conta a alteração dos domínios da área da expressão e comunicação nas novas OCEPE, 

não foi possível no presente ano letivo fazer a análise comparativa com anos anteriores. 

O trabalho de partilha entre pares foi realizado nas reuniões de conselho de docentes e em reuniões 

específicas marcadas para análise de situações que foram aparecendo ao longo do ano. 

O contacto através de correio eletrónico foi outro meio utilizado para esta partilha. 

O correio eletrónico foi o meio mais utilizado para o contacto frequente com os encarregados de 

educação. O jornal Lookaes foi também usado para dar a conhecer à comunidade educativa 

alguns dos projetos realizados ao longo do ano. 

As ações previstas no PAA foram realizadas, 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. 

Todas as atividades e visitas realizadas foram ao encontro das expectativas definidas pelas 

docentes, tendo os seus objetivos sido atingidos. 
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De referir que o projeto de formação parental “Pais no Jardim” não obteve o grau de adesão 

esperado, sendo que mesmo alguns dos pais que inicialmente se mostraram disponíveis para 

participar nas sessões, não compareceram nas mesmas. 

 

3.2.6.2.  1.º CICLO 

Ao longo do ano, as docentes desenvolveram uma prática 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. Registam-se algumas das conclusões e constrangimentos: 

 os resultados escolares alcançados são muito positivos, tendo-se atingido ou ultrapassado as 

metas de transição definidas no PAA; 

 destaca-se o impacto e eficácia do primeiro ano de implementação da medida “Ler e 

Escrever+” (PAE) nos resultados do 2º ano de escolaridade; 

 mantem-se: o excessivo número de alunos por turma (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; o problema da supressão do apoio educativo e/ou coadjuvação em função da 

substituição de docentes em situação de falta. 

O trabalho colaborativo 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. 

As disciplinas dos Conselhos de Docentes e do Departamento, na plataforma Moodle, 

desempenharam as suas funções de comunicação e de repositório de materiais/recursos e 

documentos. Recorreu-se, ainda, ao correio eletrónico e à drive para a comunicação entre a 

comunidade escolar.  

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 (as pertencentes ao PAA e as 

relativas aos PTT), contando com a participação empenhada de todos os dinamizadores, 

colaboradores e público-alvo.  

A alteração do calendário escolar para o 1º ciclo cria constrangimentos e condiciona a 

disponibilidade dos docentes, mas, à semelhança dos últimos anos, ainda se desenvolveram os 

Encontros Formativos entre docentes do departamento, no final do ano escolar, partilhando 

experiências didático-pedagógicas, procurando o enriquecimento profissional e fomentando a 

inovação nas práticas educativas/letivas. 
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3.2.7. Línguas Estrangeiras 

Atividades 

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

Inglês 2º Ciclo 2 2 0 100% 0 2 

Inglês 2 2 0 100% 0 2 

Francês 5 3 2 60% 0 3 

Espanhol 7 6 1 86% 1 7 

       

       

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

Línguas 16 13 3 81% 1 14 

 

 
 

 

3.2.7.1. ESPANHOL 

O grupo disciplinar considera que os resultados alcançados este ano letivo pelos alunos na disciplina 

de Espanhol foi positivo. Há que realçar que nas quatro turmas do 7º ano, do ensino básico, a 

percentagem de sucesso foi de 94,4%, devido à percentagem de 71,4% na turma PCA do 7º G, as 

restantes três obtiveram uma percentagem de 100%. Ainda assim alcançou a meta de 94%. Além 

disso, verificou-se uma evolução no sucesso alcançado, ao longo dos três períodos deste ano letivo, 

bem como ao longo dos últimos anos letivos, com a exceção do ano passado que obteve a 

percentagem de 100%. Já em relação ao 8º ano, com apenas uma turma, e apenas um nível inferior 

a três, a taxa de sucesso foi de 96,2%, percentagem essa, inferior a 100% alcançado no ano transato, 
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mas superior aos anos anteriores e ainda superior à meta de 95,8%. À semelhança do ano anterior, 

pudemos observar que o 9º ano, terminou este ano letivo com uma taxa de sucesso de 100%. 

Verificou-se uma evolução no sucesso alcançado, ao longo do ano letivo, uma vez que se 

verificaram as seguintes percentagens: nível 3 com 33,3, nível 4 com 45,8 e nível 5 com 20,8. Estas 

médias foram iguais, e na sua maioria superiores, às disciplinas afins, francês e inglês, nos diferentes 

anos 7º, 8º e especialmente 9º. Foi superada a meta de 95,1%. 

Quanto ao secundário, e relativamente à formação geral a média é de 95,7% no 10º ano, sendo 

esta média ligeiramente inferior à média dos últimos cinco anos, mas superior à do ano passado; e 

de 95% no 11º ano, sendo esta média inferior à do ano passado e à dos últimos cinco anos. Esta 

situação deveu-se ao facto de uma aluna ter desistido da disciplina e não ter realizado os 

momentos formais de avaliação, uma vez que vai repetir todo o 11º ano. Já na formação específica 

a média é de 100% tanto no 10º como no 11º ano. No entanto é de salientar que no 11º ano, os 

alunos que realizam exame nacional obtiveram 70% de classificações entre os 10-13, 30% entre os 

14-16 e 0% entre os 17-20. Esta situação é preocupante, como já tinha ficado registado no ano 

passado, nomeadamente em relação aos alunos do 10º F, agora 11º E. Apesar desta turma ter 

ficado bastante reduzida ainda se observam alguns alunos pouco trabalhadores e pouco 

empenhados e muito pouco comprometidos, em geral, com o exame nacional, o que se verificou 

na fraquíssima afluência aos quatro apoios por parte das duas turmas 11º E e 11º F. A Docente 

Zulmira Martins mostra-se preocupada com este desinvestimento por parte dos alunos, ainda que 

algo confiante pelo trabalho realizado ao longo do ano. No entanto, depois de realizado o exame 

nacional a docente constata que, principalmente este ano, uma boa parte das questões não 

aferem dos conhecimentos de espanhol dos alunos, mas sim da sua interpretação/compreensão 

auditiva e literária. 

Apesar do grupo reforçar que considera os resultados positivos, constata que as metas definidas 

pelo PAA não foram alcançadas no 10º e 11º formação geral, pelos motivos antes explanados, 

porque estas metas estão definidas para 100% de sucesso, o que desde logo é muito difícil de 

alcançar. 

No que concerne ao trabalho colaborativo entre pares este foi desenvolvido em reuniões 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. Importa referir que os 

professores do grupo disciplinar acima referido optaram pelo uso do email institucional como forma 

de comunicação com os alunos, uma vez que os alunos não aderiram à plataforma multimédia 

Moodle. 

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. 
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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”. 

Não foi realizada a visita de estudo prevista no PAA, mas realizou-se uma atividade não prevista, 

que foi a vinda do diretor/encenador Rodrigo Francisco, do teatro de Almada, que realizou 

palestras nas turmas que foram ver a peça NAO D’Amores, explicando e contextualizando a peça 

por forma a um melhor entendimento da mesma por parte dos alunos. 

A média da escola do exame nacional foi de 13 valores, e a nacional foi de 14,7 valores. Verificou-

se, portanto, uma considerável discrepância este ano.  

Possíveis motivos do insucesso: 

- O facto de os alunos serem pouco trabalhadores e pouco ambiciosos e terem obtido 70% das 

classificações entre 10 e 13 valores, já no 10º ano;  

- os alunos maioritariamente não compareceram aos apoios, nem colocaram dúvidas no mesmo 

ou via email (apenas uma aluna mandou dois pequenos textos para corrigir);  

Os professores lamentam que estas provas cada vez menos aferem dos conhecimentos da 

disciplina, uma vez que metade do exame se focava na interpretação de textos com perguntas 

totalmente inadequadas na sua opinião (perguntas totoloto/exame de condução), e muito pouco 

no funcionamento da língua, para o qual os alunos estavam preparados e se podia aferir dos seus 

conhecimentos. Por outro lado, apesar de se verificarem lacunas e dificuldades na aprendizagem 

por parte destes alunos, se fossem trabalhadores e focados no que estão a fazer conseguiriam 

melhores resultados, porque já houve turmas tão ou mais fracas do que estas, mas que com 

trabalho sistemático e empenho, fazendo tudo o que a professora pedia, conseguiram resultados 

consideravelmente superiores à média nacional. Comprova-se isto mesmo com o exemplo de uma 

aluna externa, que apenas frequentou as aulas de espanhol no 11º ano (e não todas), mas que se 

empenhou logo no início recuperando a matéria do 10º ano e que depois trabalhou 

moderadamente mas com algum empenho e obteve uma média de 14,8 no exame nacional, ou 

seja, acima da média nacional. O mesmo se passou com outra aluna que frequentou todas as aulas 

do 11º ano e obteve uma média de 14,5. 

 

3.2.7.2. FRANCÊS 

Nas turmas A, B e C, do sétimo ano, a percentagem de sucesso foi de 93% (A - 84%; B-96,2%; C-

100%). A meta (93,7%) foi atingida, apesar de algumas diferenças entre as turmas. Relativamente às 

turmas A e B, o ligeiro nível de insucesso tem a ver com as atitudes de alguns alunos em sala de 

aula. Muitos manifestam comportamento inadequado, assumindo uma postura de 

desconcentração contínua, interrupções frequentes e diálogos paralelos que dificultam a 
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rentabilização do tempo letivo e prejudicam a aprendizagem. Acresce salientar o desinteresse 

destes face à escola e ausência de hábitos de trabalho.  

Nas turmas A, B, C e E, do oitavo ano, a percentagem de sucesso foi de 94% (A - 100%; B-100%; C-

85,2%; E-90%). Os resultados são ligeiramente inferiores à meta estabelecida (95,7%). A Turma C 

regista um insucesso inferior às restantes turmas. No entanto é também a turma com resultados mais 

elevados. A discrepância entre níveis reside no facto de incluir a par de alunos com muito bom 

aproveitamento também alunos que não cumprem tarefas na aula e que não se empenham 

minimamente para ultrapassar dificuldades. Estes alunos evidenciam outros interesses exteriores ao 

contexto escolar e não são recetivos às recomendações de maior envolvimento nas atividades 

escolares. 

Nas turmas A, B e C, do nono ano, a percentagem de sucesso foi de 86,3% (A - 84%; B - 77,8%; C - 

100%). Os resultados são bons embora ligeiramente inferiores ao pretendido como meta (93,6%). 

Os níveis negativos atribuídos, justificam-se pelo deficiente investimento dos alunos em termos de 

trabalho, num terceiro ano de aprendizagem muito exigente face ao perfil A2 que se prevê 

consolidado e muito diferente do nível A1, iniciante. Apesar da constante renovação de estratégias, 

são situações onde não se adotam posturas de trabalho em sala de aula, nem rotinas de trabalho 

para aquisições e consolidações básicas.  

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 e na conceção de instrumentos 

de trabalho e de avaliação assim como na elaboração da prova e júri de exame de equivalência 

à frequência do 9º ano (prova escrita e oral). O grupo disciplinar realizou a supervisão de aulas, 

procedendo ao seu registo em documento próprio. Procedeu também 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. Foi ainda preocupação do grupo disciplinar a renovação constante das estratégias 

implementadas de forma a propiciarem bons resultados. Tal implicou também 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: exposição de mensagens natalícias “Cartes 

de voeux/Le noël” – Redação de mensagens de Natal (7ºano). A atividade foi realizada de forma 

individual com a avaliação de Bom; exposição de ilustrações/textos (com base numa canção 

francesa “Tous les garçons et les filles… » - 7ºano). Atividade em parceria com a disciplina de 

Educação Visual. Consistiu na conceção de ilustrações (texto e desenho) alusivas à mensagem de 

uma canção francesa no âmbito do dia de S. Valentim, com bom empenho dos alunos; exposição 

de “Roman-Photo – história do quotidiano”, baseado em textos elaborados pelos alunos- 8º B - 3ºP. 

A atividade ilustrou uma aula de campo no Parque Natural da Arrábida “Une randonnée à 

Arrábida” no âmbito de várias disciplinas, também com bom empenho dos alunos. Todas as 

exposições decorreram no átrio da biblioteca da Escola Básica do Castelo.  

Não se concretizaram as seguintes atividades: exposição de “Roman-Photo – Silence Ça Pousse” 

baseado no trabalho em estufa (Jardins de Vidro) 8º E- 3ºP – atividade não realizada devido às 

características da turma e a exposição de trabalhos “Espécies em perigo”9º ano, atividade não 

realizada por dificuldades de calendário. 
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3.2.7.3. INGLÊS (2º CICLO) 

No quinto ano, a taxa de sucesso desceu em relação ao ano passado: de 92,8% para 83,6%. Tal 

facto deveu-se às características intrínsecas do perfil dos alunos do quinto ano, neste ano letivo, 

muito diferentes dos do ano passado. De notar que a descida na média não é uniforme a todas as 

turmas, mas antes, acentua-se mais nas turmas consideradas mais críticas. É precisamente o caso 

destas que faz com que a média de sucesso de Inglês tenham descido, o que aliás aconteceu em 

outras duas disciplinas (Português e História e Geografia de Portugal). 

Em relação ao ano passado, no sexto ano, a taxa de sucesso sofreu uma alteração de 85,8% para 

84%, o que não manifesta grande oscilação. Também neste caso, há que notar que as cinco turmas 

não são homogéneas, revelando pelo contrário, grandes diferenças nos hábitos e ritmo de trabalho, 

assim como no comportamento. Tal facto também se refletiu na taxa de sucesso das outras 

disciplinas e será importante atentar ainda para a evolução que os resultados tiveram em Inglês ao 

longo dos três períodos: a taxa subiu respetivamente 77%, 80% e 84%, o que demonstra que os 

professores da disciplina tiveram uma palavra a dizer perante a situação, reagiram, conceberam 

uma série de medidas de recuperação; demonstra ainda que as estratégias adotadas resultaram 

e que se fez um trabalho de recuperação meritório. 

 Apesar do decréscimo em relação ao ano letivo anterior, as taxas verificadas mantêm-se dentro 

de parâmetros francamente positivos, embora no caso do 5º ano o resultado se tenha afastado da 

meta preconizada (89,7%). Esse afastamento já não se verificou no 6º ano, onde a meta prevista 

era de 85,1%. Os alunos adaptaram-se a um grau de exigência realista, com maior ou menor grau 

de maturidade e responsabilidade, dependendo, como atrás foi escrito, do perfil das várias turmas. 

O grupo disciplinar realizou reuniões de trabalho, com vista ao balanço dos conteúdos trabalhados, 

análise da aplicação da planificação, organização das atividades a realizar e consequente 

balanço das mesmas e sobretudo, troca de ideias e estratégias a implementar na prática letiva. 

O grupo disciplinar já se conhece há muitos anos, pelo que a comunicação entre os seus membros 

resulta natural e eficaz, privilegiando a feita em presença, no quotidiano do trabalho na escola.  

Os encarregados de educação foram sempre postos ao corrente das atividades, através dos seus 

contactos, quer sejam os diretos feitos pelos professores da disciplina com aqueles, quer através dos 

diretores de turma. 

As atividades concebidas e realizadas pelos professores deste grupo disciplinar tiveram um balanço 

muito positivo, tendo sido alvo de grande adesão por parte dos alunos e ajudado à dinamização 

da comunidade escolar. Assim foi no caso da contribuição que a disciplina de Inglês teve nas 

comemorações de Natal, tendo levado os alunos a efetuar trabalhos alusivos à data. 

Pela primeira vez, dedicou-se uma atividade ao dia de São Patrício. Tal iniciativa permitiu uma 

abordagem mais atenta e inédita da cultura da nação irlandesa; deste modo, os alunos puderam 

tomar conhecimento de vários aspetos culturais, históricos e místicos do povo irlandês e das suas 

tradições. 

Mais uma vez alerta este grupo disciplinar para a reduzida carga horária que a disciplina de Inglês 

merece e que teve uma repercussão direta nos resultados. Cento e vinte minutos semanais resultam 

insuficientes para que se opere nos alunos a familiarização e consolidação das competências 

comunicativas na língua em estudo, tanto mais que os novos programas de Inglês são ainda mais 

vastos e abrangentes, o que acentua ainda mais o fosso entre o que se tem que trabalhar com os 

alunos e o tempo que se tem para o fazer. Como tal, seria bastante benéfico atribuir a esta disciplina 
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mais um tempo letivo, passando, portanto, de dois para três tempos semanais, pois deste modo, os 

alunos teriam mais possibilidades de praticar e consolidar os conteúdos trabalhados. Se tal não é 

posto em prática o mais brevemente possível, teme-se que os resultados de uma aferição reflitam 

esta situação. 

 

3.2.7.4. INGLÊS (3º CICLO E SECUNDÁRIO) 

O balanço do trabalho desenvolvido pelo grupo disciplinar de inglês foi claramente positivo, no 

cômputo geral, apesar dos vários condicionalismos e constrangimentos existentes. Contudo, os 

resultados escolares alcançados nem sempre corresponderam ao investimento e empenho 

manifestado pelos docentes, nomeadamente no ensino básico, ciclo em que as metas 

estabelecidas não foram alcançadas em nenhum ano de escolaridade. No 5º ano a taxa de 

sucesso desceu de 92,8% no ano letivo anterior para 83,6%, ficando assim bastante aquém da meta 

estabelecida (89,7%). No 6º ano os resultados obtidos (taxa de sucesso de 84%) situam-se apenas 

ligeiramente abaixo da meta preconizada de 85,1%. Em qualquer dos casos, o insucesso não pode 

ser considerado elevado e é relevante referir que no 6º ano se registou uma evolução positiva ao 

longo dos três períodos, tendo a taxa de sucesso subido de 77% para 80% e por fim para 84%, o que 

se ficou sobretudo a dever às estratégias adotadas. 

No 7º ano a taxa de sucesso desceu relativamente aos anos anteriores (72,5%) e ficou muito longe 

da meta definida de 83,9%, apesar de se ter registado uma evolução positiva ao longo do ano. O 

insucesso ficou a dever-se sobretudo às lacunas a nível de conteúdos e competências básicas 

evidenciadas por muitos alunos bem como, em alguns casos, à falta de trabalho e empenho para 

os superar. O 8ºano é o ano mais crítico, tendo-se registado uma taxa de sucesso global de 69,1%, 

muito aquém da meta estabelecida de 85,9%. As razões para este insucesso elevado são em tudo 

semelhantes às já enunciadas para o 7º ano. O 9º ano regista uma taxa de sucesso mais elevada 

(81,8%), estando muito perto da meta definida de 84,3%, o que representa uma evolução 

relativamente ao ano letivo anterior em que a taxa de sucesso foi de 78%. O elevado insucesso das 

turmas 9ºA e 9º E concorreu significativamente para a não obtenção de uma taxa de sucesso global 

mais elevada. 

Apesar de os resultados obtidos no 3º ciclo não se poderem considerar satisfatórios, as docentes 

consideram muito positiva a implementação da divisão das turmas em turnos, que possibilitou aos 

alunos com maior dificuldade ao nível da expressão oral e escrita desenvolver as suas 

competências, superar algumas dificuldades e receber da parte das professoras um 

acompanhamento mais personalizado. Sem esta medida, os resultados obtidos teriam sido 

certamente ainda menos favoráveis. 

No que concerne ao laboratório de inglês no segundo ciclo, os docentes envolvidos consideram 

que esta medida apenas resultou parcialmente e que a seriação de alunos a propor deve ser 

revista, não devendo existir mais de 8 alunos, de forma a não transformar o laboratório de línguas 

num APA. Houve sempre articulação com o professor titular. 

Todos os docentes do ensino básico foram unânimes em considerar que a atribuição a uma língua 

estrangeira de dois tempos letivos semanais, em turmas que chegam a ter 28 alunos, não permite 

trabalhar competências como a expressão oral e a compreensão auditiva. As medidas 

implementadas apenas conseguiram minorar ligeiramente este problema, que só poderá ser 

resolvido de forma cabal quando se aumentar a carga horária da disciplina de inglês. 
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O panorama no ensino secundário, por razões óbvias, é claramente melhor, não se registando 

insucesso significativo, se bem que no 10º ano a meta estabelecida de 92,1% não tenha sido 

alcançada. Contudo, a taxa de sucesso global de 90,6% é superior à média dos últimos cinco anos 

(87,3%) e melhorou em relação aos dois períodos anteriores. A meta definida para o 11º ano (96,3%) 

foi superada, tendo-se registado uma taxa de sucesso de 98,2%, também superior à média dos 

últimos cinco anos (91,4%). No 12º ano foi atingida a meta preconizada de 100%. 

Apesar de não existir atualmente a marcação de uma hora no horário dos professores para trabalho 

de equipa, o trabalho colaborativo entre pares não deixou de ser feito. Na esmagadora maioria 

das situações, os professores tentaram conciliar os seus horários para procederem à elaboração 

conjunta das matrizes dos testes, dos próprios testes, bem como à respetiva aferição dos critérios de 

classificação. Foi também necessário proceder a alguns ajustes nas planificações e a partilha de 

materiais e a reflexão conjunta, feita sobretudo informalmente, foi uma constante. Pode assim 

considerar-se que a partilha e o trabalho colaborativo entre pares continua a ser um dos pontos 

fortes deste grupo disciplinar. 

No que concerne à intervisão pedagógica, o grupo considera que, embora esta medida tenha 

aspetos positivos, não leva por si só à melhoria das práticas letivas, embora possa potenciar o 

trabalho de equipa e a partilha de boas práticas. 

Os professores deste grupo disciplinar comunicaram preferencialmente através de email, 

continuando a verificar-se a relutância da maioria dos docentes, incluindo a coordenadora, em 

utilizar a plataforma Moodle, cuja utilidade e funcionalidade o grupo tem, na generalidade, 

dificuldade em ver, o que pode ser considerado um ponto fraco e um aspeto a melhorar. 

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 quatro 

atividades este ano letivo, cujo balanço foi muito positivo. O feedback fornecido pelos alunos, 

nomeadamente no que concerne à palestra com o orador australiano e relativamente à peça de 

teatro sobre Oscar Wilde foi muito encorajador. Da mesma forma, os alunos reagiram positivamente 

às atividades dinamizadas no âmbito do Halloween e do St. Valentine’s, se bem que neste último 

caso a adesão à tarefa de elaboração de uma carta/ postal tenha sido muito reduzida, 

nomeadamente no ensino secundário. 
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3.2.8. Matemática 

Atividades 

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

Matemática 6 6 0 100% 0 6 
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3.2.8.1. 2º CICLO 

Apesar de existir discrepância entre os resultados globais na disciplina de Matemática (86,9%, 5ºano 

e 84,4%, 6ºano) e as percentagens das metas propostas (96,8%, 5ºano e 92%, 6ºano) houve uma 

evolução positiva dos resultados dos alunos ao longo do ano letivo visto que em nenhuma turma se 

verifica no final mais de 30% de insucesso. 

O trabalho colaborativo entre pares desenvolveu-se de forma regular e ao longo de todo o ano 

letivo embora prejudicado por uma das professoras não ter o no seu horário tempo atribuído para 

este fim; fez-se através da realização de encontros de trabalho sempre que necessário e de acordo 

com as necessidades de planificação de aulas e atividades, produção de fichas e testes, análise 

de resultados e outras. 

O meio mais utilizado entre colegas (ou entre professores e alguns alunos) foi a troca de emails. 

Na sala de aula foram apresentados e trabalhados com os alunos vários recursos da Escola Virtual. 

Alunos do Laboratório de Matemática (5ºA, 5ºB e 6º A) apresentaram aos colegas páginas de 

interesse para a disciplina e os resultados de um inquérito que elaboraram, aplicaram aos colegas 

e trataram os resultados em Excel – tabelas, gráficos circulares e de barras. 

Foram utilizados outros recursos da internet (Mathvolution) nos laboratórios das turmas do 5ºC, 6ºC 

e 6ºD. 

Literacia 3D: realizou-se a fase de Escola como previsto, tendo sido apurados dois alunos da Escola 

para a fase distrital, das turmas 6ºA e 6ºB, que vieram a participar nesta fase, realizada em Setúbal. 

Jogos Matemáticos: Divulgação e Aprendizagem e Campeonato de Jogos Matemáticos, 

realizaram-se como previsto com a participação dos professores e alunos de todas as turmas do 

2ºciclo. Após o Torneio Final de Escola, realizou-se ainda atividade formal de entrega de prémios 

aos campeões de Escola e com entrega de tabuleiros fabricados pela turma PIEF ao Departamento 

de Matemática. Como a final nacional se realizou em Guimarães, não foi possível reunir condições 

logísticas para a deslocação e participação dos nossos alunos. 

Jogo do 24: realizou-se a fase inicial em todas as turmas do 6º ano. A fase de competição realizou-

se apenas parcialmente a nível de algumas turmas, não se concretizando o Torneio Final de Escola. 

No conjunto de ações realizadas, os alunos mostram muito interesse pelos Jogos, sobretudo os mais 

jovens.  

Julgamos necessário que todos os professores tenham incluído no horário uma hora semanal para 

trabalho colaborativo com todos os elementos do grupo. 

 

3.2.8.2.  3º CICLO E SECUNDÁRIO 

No 7º ano, a percentagem de sucesso na disciplina de Matemática foi de 66,2%, inferior em 7% à 

meta estabelecida de 73,2%. No 8º ano, a percentagem de sucesso na disciplina de Matemática 

foi de 67,5%, inferior em 2,7% à meta estabelecida de 70,2%. Observou-se que nas turmas de 7º e 8º 

ano 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. Relativamente 

ao 9º ano, a percentagem de sucesso na avaliação interna foi de 68,9%, tendo sido atingida a meta 

estabelecida para a taxa de sucesso a atingir no final do ano (62,8%), observando-se uma diferença 
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positiva de 6,1%. Aguardam-se resultados da avaliação externa, para se concluir a análise. Foram 

cumpridas as planificações em todos os anos do 3º ciclo. 

A nível do Ensino Secundário, tendo em conta apenas a avaliação interna no 11º e 12º ano, 

comparando as metas definidas e a taxa de sucesso, por ano e disciplina observa-se o seguinte: 

No 10º ano em Matemática A, a taxa de 61,8% observada foi inferior em 7,6% à meta estabelecida 

de 69,4%. Em Matemática B, observa-se uma taxa de sucesso (45,5%) bastante inferior à meta 

definida: 75,5%. O professor responsável referiu que os alunos da disciplina são muito desinteressados 

e não realizaram o trabalho regular e sistemático que permitiria melhorar resultados. Apenas na 

disciplina de MACS a taxa de sucesso (75%) é superior à meta definida: 71,5%.  

No 11º ano em Matemática A, a taxa de 71,6% observada foi inferior em 5,8% à meta estabelecida 

de 77,4%. Em Matemática B, observa-se uma taxa de sucesso (66,7%) ligeiramente inferior à meta 

definida: 70,7%. Na disciplina de MACS a taxa de sucesso (80%) é superior à meta definida: 78,5%.  

No 12º ano em Matemática A, a taxa de sucesso na avaliação interna é 71,1%, inferior em 10% à 

meta definida para a disciplina (81,5%). 

Cumpriram-se as planificações em todas as disciplinas e anos do ensino secundário, exceto as que 

se referem em seguida: 

Matemática A: no 10º ano ficaram por lecionar os seguintes conteúdos: estatística e funções 

irracionais e no 11º ano: derivadas e estatística (de 10º e 11º ano).  

Em relação aos resultados das provais finais do 9º ano verifica-se que a média do agrupamento foi 

positiva havendo uma discrepância de -1,9% entre a média nacional (53%) e a média do 

agrupamento (51,1%). Saliente-se que, nos últimos três anos, tem havido uma evolução nos 

resultados médios do agrupamento assim como uma redução da discrepância negativa em 

relação à média nacional.  

Analisando as turmas individualmente, apenas uma turma, D obteve uma média inferior a 50% e 

que apenas uma turma, C, obteve média superior ao nível nacional. 

Comparando os resultados entre a avaliação externa e interna verifica-se que em todas as turmas, 

a média na avaliação externa é inferior à média da avaliação interna, mas, é na turma D que se 

observa uma maior discrepância. Note-se que na avaliação interna tem-se em conta parâmetros 

que não são avaliados nas provas finais.  

Em relação à percentagem de positivas obtidas nas provas finais, observa-se que em todas as 

turmas, com exceção da turma D, mais de 50% de alunos obtiveram nível superior a 2 na prova final 

de Matemática.  

Analisando os resultados dos exames dos alunos de Matemática B, verifica-se que, dos 7 alunos 

internos que realizaram o exame nacional, 4 obtiveram classificações superiores à classificação 

interna final e apenas uma aluna obteve uma classificação de exame inferior. A média das 

classificações obtidas em exame, 12,7 valores, ficou um valor acima da média das classificações 

internas finais da disciplina (11,7). No que concerne à média nacional (12,8 valores), a média dos 

exames dos nossos alunos ficou a uma décima de distância. 

Comparando o resultado deste ano com os resultados obtidos nos últimos 5 anos, este foi o ano em 

que a classificação de exame, da escola, foi mais elevada. 
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No que concerne aos resultados do exame de MACS, verifica-se que a média do agrupamento foi 

de 11,7 valores e a média nacional de 10,1 valores, tendo sido atingida a meta de escola (11,5 

valores). 

Comparando os resultados entre a avaliação externa e interna verifica-se que a média na 

avaliação externa (11,7) é inferior à média da avaliação interna (12,3), com uma diferença de 

apenas 0,6 valores. Verifica-se, ainda que a média dos 16 alunos na avaliação externa (11,7) está 2 

décimas abaixo à obtida pelos 15 alunos do ano letivo anterior (11,9 valores), mas observa-se um 

aumento na discrepância positiva em relação à média nacional (+1,6 valores este ano e +0,5 em 

2015/2016). 

Em relação aos resultados do exame de Matemática A, verifica-se que a média do agrupamento 

foi positiva (11,3 valores) havendo uma pequena discrepância (-0,2 valores) entre a média nacional 

e a média do agrupamento, não tendo sido atingida a meta de escola (13,4 valores). Saliente-se 

que, nos últimos anos, tem havido um aumento bastante significativo de alunos admitidos a exame 

e a discrepância positiva em relação à média nacional tem vindo a diminuir.  

Analisando as turmas individualmente, duas turmas, A e C, obtiveram uma média inferior à nacional 

e as turmas, B e D, obtiveram média superior à nacional. Comparando os resultados entre a 

avaliação externa e interna verifica-se que em todas as turmas, a média na avaliação externa é 

inferior à média da avaliação interna, havendo uma discrepância entre 1,8 e 2,2 valores. Note-se 

que na avaliação interna tem em conta parâmetros que não são avaliados no exame final.  

Em relação à percentagem de positivas obtidas no exame, observa-se que em todas as turmas, 

pelo menos, 50% de alunos obtiveram classificação superior a 9,5 valores. De um modo geral, as 

classificações obtidas pelos alunos estão em conformidade com o desempenho dos alunos ao 

longo dos 3 anos de escolaridade. 

O trabalho colaborativo entre pares desenvolveu-se de forma regular ao longo de todo o ano letivo, 

através da realização de encontros de trabalho sempre que necessário e de acordo com as 

necessidades de planificação de aulas e atividades, produção de instrumentos de avaliação e de 

fichas de trabalho, análise de resultados e outras. 

Entre colegas foi utilizado o email, como ferramenta de comunicação e troca de materiais.  

Nos sétimos anos foram realizadas atividades com o programa de software matemático – 

Geogebra;  

Nos sétimos e oitavos anos foram ainda utilizadas as plataformas “Escola Virtual” e “Aula Digital” – 

para a realização de atividades e exercícios de acordo com o programa em vigor. 

Nas turmas de PCA foi ainda utilizada a Dropbox entre colegas. No 9ºano foram utilizados com os 

alunos, a plataforma Moodle e o email. 

Em relação ao Moodle foi aberta uma disciplina com materiais sobre os conteúdos que foram 

lecionados ou links para sites com estes conteúdos para que os alunos pudessem estudar 

autonomamente e superar as suas dificuldades. Foram também disponibilizados nesta plataforma 

testes e fichas de anos anteriores, assim como testes disponibilizados por editoras. Por email também 

foram esclarecidas dúvidas aos alunos e enviados materiais de estudo, fichas e as respetivas 

correções. 
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Olimpíadas da Matemática: foram realizadas atividades de preparação nos 7ºs anos, tendo sido 

realizada a 1ª fase de apuramento. Um aluno do 7ºD, foi apurado para as finais nacionais e obteve 

o 3º lugar com a sua participação. 

Campeonato de Jogos Matemáticos: Divulgação e Aprendizagem e Campeonato de Jogos 

Matemáticos, realizaram-se como previsto com a participação dos professores e alunos de todas 

as turmas do 3ºciclo. Após o Torneio Final de Escola, realizou-se ainda atividade formal de entrega 

de prémios aos campeões de Escola e com entrega de tabuleiros fabricados pela turma PIEF ao 

Departamento de Matemática. Como a final nacional se realizou Guimarães, não foi possível reunir 

condições logísticas para a deslocação e participação dos nossos alunos. 

Concurso “Um conto que contas”: Realizaram-se atividades de divulgação em todas as turmas de 

7º e 8º ano. Os alunos participantes foram apoiados pelas respetivas professoras de Matemática e 

Português. Foram submetidos a concurso 5 contos (2 de alunos do 7º ano e 3 de alunos do 8º ano), 

tendo sido atribuída uma Menção Honrosa a uma aluna do 8º ano e o 1º lugar a 3 alunos de 7º ano, 

pela Sociedade Portuguesa de Matemática. 

Semana de Preparação Exame: decorreu com a participação dos professores de anos com exame, 

nas disciplinas de Matemática (9º ano), Matemática A (12º ano), MACS e Matemática B (11º ano). 

Foi definido o calendário de apoio, tendo os professores disponibilizado apoio a todos os alunos 

interessados, verificando-se uma adesão mais significativa a nível do 9º ano. 

 

3.2.9. Português 

Atividades 

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

Português 12 11 1 92% 5 16 
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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%. No 5º ano, a turma com valores mais baixos situa-se nos 84,6% de sucesso e no sexto ano, 

sempre acima dos 85%. 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. 

As turmas com resultados finais menos bons foram sempre referenciadas nas atas de grupo e nas 

sessões de trabalho, não registando novidade e os fatores apontados foram sempre: falta de 

atenção, total desinteresse face à escola e ao conhecimento, falta de material, ausência de 

hábitos de trabalho, acompanhamento irregular ou inexistente por parte dos E.E. e, acima de tudo, 

uma notória desvalorização da escola e dos professores por parte das famílias, associada a um 

reforço constante e ostensivo dos comportamentos incorretos dos alunos face às figuras da 

autoridade no espaço escolar. Acresce referir que eram turmas com resultados similares a disciplinas 

afins e não apenas a Português. Contudo as estratégias já referidas conduziram a resultados muito 

satisfatórios, no geral. 
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Concluímos que o trabalho colaborativo decorreu de forma muito positiva. Para além das 

atividades inicialmente desenvolvidas, planificação de atividades de diagnóstico, critérios de 

avaliação, reformulação das planificações, houve um trabalho sistemático e cooperante de pares. 

Os 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 e Laboratórios onde houve efetiva articulação com os professores 

responsáveis, dando informações atualizadas sobre o desempenho dos alunos e orientações 

precisas do trabalho a desenvolver, priorizando e selecionando os conteúdos a abordar de forma 

a maximizar estes recursos; 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. No 5º ano, optaram as docentes por criar uma oficina de escrita, através 

do uso de um caderno específico para o efeito, contendo registos da evolução dos alunos na 

competência de expressão escrita. Foi pedida a colaboração dos E.E. para também usarem este 

caderno, em casa, fazendo ditados e ajudando a ultrapassar alguns erros mais comuns. 

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. 

A comunicação entre os docentes do grupo foi constante, também por email, nomeadamente na 

correção dos testes / provas globais, servindo estes para esclarecimento de dúvidas e 

uniformização de critérios justos e rigorosos. 

Uma turma do 5º ano utilizou um Blogue como forma de promover o gosto pela escrita e a 

articulação com os E.E., divulgando fotos e trabalhos realizados pelos alunos. 

Colaborámos com o jornal on-line do Agrupamento, enviando fotos e textos sobre as atividades do 

grupo. 

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 concretizadas e com avaliações muito positivas, à 

exceção de uma, por motivo de incompatibilidade de datas e agendamento da companhia de 

teatro. Trabalhámos em articulação com o PES, com a BE, com outros ciclos e com outras disciplinas. 

É de realçar que muitas atividades envolveram Encarregados de Educação: Festival de Poesia / 

Semana da Leitura. No I Concurso Concelhio de Leitura tivemos alguns alunos finalistas e uma aluna 

do 5º ano como vencedora, após ter realizado provas escritas e orais.  

O grupo organizou uma visita de estudo para o 6º ano, visando assistir a uma peça de 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.  

O grupo envolveu-se em mais duas atividades não previstas: o concurso “Literacia 3D” promovido 

pela Porto Editora (com resultados muito positivos) e a participação de uma turma num concurso 

promovido pela Equipa do Projeto Geração Saudável em articulação com o PES, obtendo o 
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primeiro lugar no domínio da Literatura. Ambas as atividades resultaram devido ao esforço e 

envolvimento dos professores e visaram a promoção da escrita e leitura. Nada poderia ser feito sem 

o precioso apoio do professor Bibliotecário da Escola Básica do Castelo. 

Pela primeira vez, houve a colaboração do grupo de Português na festa de entrega de diplomas, 

no Cineteatro João Mota. Os vencedores do festival de poesia partilharam as suas leituras. 

 

3.2.9.2. 3º CICLO 

Ao longo do ano, o grupo disciplinar efetuou a reflexão 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 76,8%, não atingiu o valor previsto na 

meta (91,2%). No oitavo ano, os resultados escolares globais foram subindo ao longo dos períodos, 

tendo o sucesso do terceiro período (87,2%) superado o estipulado na meta estipulada (87%). Em 

relação ao nono ano, o sucesso foi subindo gradualmente, situando-se no 3º período em 89,3%, 

ultrapassando o valor fixado na meta (88%), no que diz respeito à avaliação interna. 

Apesar de não ter sido alcançada a meta no sétimo ano, o trabalho das docentes visou a melhoria 

da qualidade das práticas educativas, através da implementação de estratégias/atividades 

diversificadas e ajustadas às dificuldades diagnosticadas. No entanto, os alunos de sétimo ano 

revelaram graves dificuldades a nível da atenção/concentração, grandes lacunas a nível de 

conhecimentos de cultura geral, dificuldades na capacidade de compreensão e expressão 

escritas. Para além disso, demonstraram frequentemente comportamentos desajustados que, 

aliados ao número elevado de alunos por turma, dificultou o processo de ensino aprendizagem e a 

consequente melhoria no sucesso global. É de frisar que a turma que obteve sucesso total (100%) 

possuía um grupo reduzido de alunos.  

Para além das atividades inicialmente desenvolvidas (planificações, critérios de avaliação, entre 

outros), o trabalho colaborativo entre pares foi uma constante ao longo do ano. Nas reuniões de 

trabalho (realizadas por ano de escolaridade) 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; definição de objetivos, 

estratégias e atividades das sessões de supervisão pedagógica. 

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 dificultou as atividades 

de coordenação, situação esta que deixará de se verificar no próximo ano letivo. 

Sugere-se novamente que cada docente não tenha mais de dois níveis diferentes e, 

preferencialmente, no mesmo ciclo.  
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No que diz respeito às plataformas de comunicação ou disponibilização de recursos, foi utilizado 

principalmente o correio eletrónico, possibilitando o trabalho em equipa, através da produção de 

diferentes materiais, partilha de outros e esclarecimento de dúvidas científico-pedagógicas. Nas 

turmas de Percurso Curricular Alternativo de sétimo ano foi também utilizada a Dropbox. 

Mais uma vez, o Moodle, disciplina “300 – Português do 3º ciclo”, serviu sobretudo para disponibilizar 

materiais específicos deste grupo disciplinar (essencialmente testes) acessíveis a todos os 

professores. 

Todas as atividades planificadas foram realizadas com bastante sucesso. 

Em relação a visitas de estudo, algumas turmas do terceiro ciclo tiveram a oportunidade de efetuar 

uma visita de estudo no âmbito da disciplina de Português. 

No que concerne o 9ºano, relativamente aos resultados da avaliação externa verifica-se que, 

apesar de não ter sido atingida a meta desejada, os resultados obtidos (57,6%) aproximaram-se 

bastante da média nacional (58%). 

Os alunos das turmas C, D e E, obtiveram respetivamente as médias de 60,5%, 57,8% e 60,9% na 

prova final, sendo que duas destas turmas ultrapassaram a média nacional. A maioria destes alunos 

mostrou organização, empenho, cumprimento e desenvolveu um trabalho regular e consistente ao 

longo do ano. 

No entanto, estes valores não foram suficientes para compensar os obtidos pelas turmas A e B, 

respetivamente 54,8% e 54,4%, valores abaixo da média do agrupamento. Em relação a estas duas 

turmas os resultados são condizentes com os obtidos ao longo do ano, tratando-se de dois grupos 

muito heterogéneos, existindo uma minoria de alunos responsáveis, cumpridores e empenhados. 

Em relação ao ano anterior verificou-se uma melhoria nos resultados obtidos, visto que todas as 

turmas obtiveram valores acima dos 54%, comparativamente com as médias negativas obtidas 

anteriormente. 

Também é de destacar o facto de, em todas as turmas, se ter conseguido aproximar os valores da 

classificação de frequência com os obtidos na prova final.  

Relativamente aos domínios testados, destacam-se a Compreensão do Oral e a Escrita em todas 

as turmas. Como se verifica pelos resultados obtidos, o facto de as turmas de 9.ºano terem 

beneficiado de uma hora semanal por turnos foi bastante útil para o treino da escrita, medida esta 

que se deverá manter para o próximo ano. 

No domínio da Compreensão da Leitura os alunos tiveram um desempenho mediano, destacando-

se as turmas E e A. 

Os dois itens que registaram um desempenho mais fraco foram a Gramática em que a média de 

todas as turmas foi negativa e o domínio da Educação Literária, em que apenas as turmas D e E 

obtiveram um desempenho satisfatório. 
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3.2.9.3. SECUNDÁRIO 

 

Analisando os resultados obtidos no 10º ano, verificamos que houve uma evolução muito positiva 

ao longo do ano letivo (de 10% entre o 1º e o 3º período), tendo terminado com uma taxa de 

sucesso muito expressiva. A média final foi muito mais elevada que a média dos últimos 5 anos e 

21,5% acima da do ano transato. Registe-se que se trata de uma situação inversa à ocorrida no ano 

letivo passado, em que tinha havido uma quebra de 20% face aos anos anteriores. Consideramos 

que esta evolução positiva se deve essencialmente ao facto de ter sido atribuído mais um tempo 

semanal à disciplina, o que permitiu a criação de espaços para a prática da escrita e da oralidade, 

bem como o desenvolvimento de atividades de consolidação no âmbito da leitura e da educação 

literária.  

No 11º ano os resultados também foram muito positivos, com uma média acima da verificada nos 

últimos 5 anos. Apesar destes resultados, é de assinalar que, mesmo com mais um tempo letivo, os 

docentes tiveram dificuldade na gestão do novo programa, ainda mais extenso que o anterior. 

Assim, seria muito vantajosa a implementação da medida 3 do PAE (que neste ano foi aplicada 

apenas no 3º ciclo) também no ensino secundário, o que permitiria que se dedicasse mais tempo 

à prática da escrita e da oralidade. 

Apenas o 12º ano ficou aquém da média dos resultados dos anos anteriores. No entanto, a média 

obtida ficou muito próxima da meta estabelecida para este ano letivo.  

Considerados os resultados dos Exames Nacionais do Ensino Secundário, constatou-se que a média 

das classificações de exame ficou muito próxima da média das classificações internas (o desnível 

foi de -1,1), o que se explica principalmente pela inclusão na avaliação contínua dos alunos de 

outros fatores para além da competência de leitura e de escrita, e do conhecimento explícito da 

gramática (aspetos predominantemente contemplados nas provas de exame). Refira-se, em 

especial, a ponderação dada ao domínio da oralidade, que, geralmente, contribui para um 

incremento das classificações internas. Este aspeto reforça a adequação da avaliação feita pelos 

professores. 

   Quanto à média das classificações de escola, registou-se uma grande proximidade entre esta e 

a média nacional, sendo a discrepância de apenas -0,2 valores. Os referidos resultados podem ser 

considerados positivos, até porque não condicionaram negativamente a taxa de aprovação, que 

se situou nos 90,3%. 

Podemos considerar que existe um bom clima de relações interpessoais no departamento, que se 

caracteriza pelo desenvolvimento de um trabalho assente numa cultura colaborativa e reflexiva. 

 Este trabalho concretizou-se na elaboração conjunta de materiais, na construção de instrumentos 

de avaliação, na articulação de conteúdos e de estratégias, na reflexão sobre os resultados 

obtidos, na troca de experiências. 

 Ao longo do ano letivo, o departamento também trabalhou diretamente com a BE/CRE, 

planificando e dinamizando atividades conjuntas.  

Feito o balanço, o trabalho de equipa foi considerado muito bom. 

O sistema de comunicação e envio de documentos mais utilizado (entre docentes, com os alunos 

e Encarregados de Educação) foi o correio institucional.  
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A plataforma Moodle foi utilizada para a gestão e manutenção do e-dossier de departamento. No 

entanto, devido a algumas falhas de funcionamento, nem sempre foi possível mantê-lo atualizado.  

As atividades e visitas de estudo realizadas contaram com uma elevada participação dos alunos e 

da comunidade em geral e o balanço é bastante positivo.  
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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 7 7 0 100% 0 7 

EB1/JI Cotovia 14 14 0 100% 0 14 

EB1/JI Sampaio 14 14 0 100% 1 15 

       

       

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

Coordenadores de 
Estabelecimento 

35 35 0 100% 1 36 

 

 
 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

EB1/JI Zambujal EB1/JI Cotovia EB1/JI Sampaio

7

14 14

7

14 14

0 0 00 0
1

Previstas

Real. Prev.

Não Realizadas

Extra-Plano

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Organização da atividade

Interesse da atividade

Importância para os conteúdos da(s)…

Duração da atividade

Comportamento do grupo

Os objetivos foram atingidos

Apreciação Global

Avaliação das Atividades - Proponentes

INS SUF B MB



 
155 

 
 

3.3.1.1. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DA COTOVIA 

Pontos fortes: 

 a forma correta e interessada como os alunos participaram nas atividades;  

 a equipa de professores, técnicos de AEC e assistentes, desta escola pela dedicação e pelo 

ambiente de companheirismo e confiança gerado, que tem conduzido ao sucesso de cada 

atividade/ projeto;  

 a disponibilidade demonstrada pelos Encarregados de Educação sempre que convidados 

a participar/colaborar; 

 a abertura da Direção às solicitações da escola, para a realização das atividades propostas; 

 os recursos existentes e disponibilizados (materiais e de espaço);  

 a colaboração da Junta de Freguesia do Castelo e dos Serviços da Câmara Municipal, 

sempre que solicitados;  

 a parceria com a Cercizimbra (CRPC, CAI e CAO); 

 a relação de bom entendimento com diferentes elementos da comunidade educativa, que 

se disponibilizaram a colaborar com a escola em diferentes momentos (Pastelaria Liansini, 

Espaço Zambujal; Centro de Saúde de Sesimbra, Farmácia de Cotovia; Escola Segura…)  

Pontos fracos: 

 não conseguir responder a projetos/ atividades de interesse educativo e formativo, para as 

quais a escola é convidada a participar, por sobreposição de tarefas. 

 não ter havido a nível da escola a preocupação em fazer o levantamento real dos custos 

de cada projeto (uma vez que os gastos de material existente na escola não foram 

contabilizados devidamente)  

Aspetos a melhorar: 

 estar mais atentos no início do ano letivo aos projetos e recursos existentes no concelho; 

 ter em atenção o calendário das provas de aferição e globais, na planificação das 

atividades; 

 prever o material a utilizar em cada uma das atividades/projetos; 

 fazer um caderno de requisições interno dividido por atividades/projetos onde se possa 

depois confirmar os gastos em material. 
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3.3.1.2. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DE SAMPAIO 

 

Pontos fortes: 

 todas as atividades realizadas mostraram-se adequadas às faixas etárias dos alunos, que 

participaram sempre com muito empenho e entusiasmo; 

 o empenho dos alunos que constituíam o Conselho Eco-Escolas; 

 a colaboração dos pais/encarregados de educação, sempre que solicitados, bem como a 

cooperação da Associação de Pais (APEBS) e da Vitamina, no Dia Mundial da Criança. 

Como ponto fraco, salientamos o chão, (terra) do único espaço interior, onde podemos realizar 

atividades conjuntas entre o Pré-Escolar e o 1ºCiclo.  

 

 

3.3.1.3. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DO ZAMBUJAL 

 

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 7 7 0 100% 1 8 

Cursos Noturnos 10 10 0 100% 1 11 

       

       

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

Coordenadores de DTs 29 29 0 100% 2 31 
 

 

 

3.3.2.1. 2º E 3 CICLOS 

Os diretores de turma seguiram as orientações gerais e específicas desde o início do ano e foram 

colaborantes com a coordenação e entre si, dinamizando os conselhos de turma com a 

responsabilidade e acuidade necessárias. Cumpriram as suas funções e tarefas distribuídas em 

tempo útil, mesmo com prazos apertados em algumas situações. Recorreram sempre em caso de 

dúvida e perante alguma situação em particular, privilegiando o contacto direto com a 

coordenadora. Assumiram a disponibilização de toda a documentação necessária, quer a geral, 

quer a que se refere a casos específicos de alunos nas respetivas disciplinas na Plataforma. 

Trabalharam de forma colaborativa quer com a equipa da educação especial, quer com outros 

projetos, nomeadamente o Projeto EPIS e em todas as situações que envolviam alunos com 

necessidades específicas. Os Conselhos de Turma foram mobilizados para a implementação de 

estratégias conducentes ao sucesso dos alunos, através da aferição conjunta da gestão de 

comportamentos, propostas de apoio, tutorias, planos de acompanhamento pedagógico e outras 

estratégias de recuperação nas diferentes disciplinas, adequação dos Planos de Trabalho de Turma 

às necessidades das respetivas turmas, bem como na interação necessária com pais e 
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Encarregados de Educação. A colaboração entre os coordenadores dos diretores de turma dos 

diferentes níveis de ensino, foi efetiva e sempre enriquecedora, não obstante as especificidades de 

cada um. 

A plataforma Moodle, no que respeita à coordenação, 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, recorrendo-se ao correio eletrónico, 

onde a colaboração dos Diretores de Turma com a coordenação, acabou por se mostrar mais 

pronta e eficaz. O mesmo se passou com a dinamização dos conselhos de turma que se pretendia 

através da plataforma, mas em que mais uma vez a utilização do email continuou a ser a via 

privilegiada, bem como o diálogo direto com os colegas. Esta prática instituída e do agrado da 

grande maioria, senão de todos os diretores de turma é um óbice à alteração de procedimentos, 

no que a este aspeto diz respeito. 

Ainda não se logrou conseguir a partilha de experiências e recursos na abordagem dos temas 

trabalhados, de materiais e recursos educativos na Oferta Complementar de Formação Cívica 

como se pretendia. Foi feita uma partilha muito pontual, mas não foi dinâmica e mobilizadora da 

troca de experiências e saberes.  

 

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 mail institucional também foi um recurso muito utilizado para que toda a informação chegasse 

de forma célere e editável a todos os diretores de turma. 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 via correio eletrónico ou via Moodle.  

Em coordenação com as colegas Célia Baptista e Ângela Bandeira houve a preocupação de, em 

tempo útil, informar e manter atualizados os colegas Diretores de Turma das alterações legislativas 

e normativas (legislação geral, legislação específica, informação de exames, etc.) e de outras 

informações pertinentes. 

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.  
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No início do ano letivo, face à adaptação de novos diretores de turma e manutenção dos 

procedimentos a realizar por parte dos diretores de turma, nota-se a necessidade de uma formação 

na área do funcionamento do software de gestão de alunos para os diretores de turma. 

A ação dos DT foi diversificada, de acordo com o seu nível de disponibilidade, empenho e questões 

colocadas pela direção de turma, tão diversas quanto as diferentes situações de contexto do grupo 

de turma e conselho de turma. Porém, os constrangimentos do tempo disponível para exercer as 

diferentes funções atribuídas a vários colegas levam à não concretização de uma série de ações 

comuns. 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. 

Poderá voltar a repensar-se uma remodelação de modelo de PTT de forma a agilizar processos. 

Considero de grande importância um período comum marcado no horário dos diretores de turma, 

não prejudicando o normal decorrer das aulas, de forma a se poder realizar outras reuniões 

importantes para se debater questões de direção de turma. 

Marcação de uma formação na área do funcionamento do software de gestão de alunos para os 

diretores de turma. 

Evitar a repetição de documentação a ser entregue na direção, uma vez que grande parte desta 

informação está contida no PTT. 

 

3.3.2.3. CURSOS PROFISSIONAIS 

 

A articulação com outras estruturas nomeadamente a BE e a orientação vocacional, 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, preferencialmente no 

âmbito da semana das profissões.  

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 na harmonização dos procedimentos a adotar nos cursos 

profissionais e na divulgação de informações e de documentação por correio eletrónico. 

Sensibilizar para a utilização do correio eletrónico institucional como meio de comunicação e para 

a importância de se harmonizar procedimentos. 
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3.3.2.4. CURSOS NOTURNOS 

 

Nos Cursos EFA procurou-se privilegiar um conjunto diversificado de experiências de aprendizagem 

que permitiu a aquisição e o desenvolvimento de competências dos formandos de modo a 

assegurar a formação integral dos adultos, enquanto pessoas e cidadãos. Pretendeu-se, assim, 

formar indivíduos mais responsáveis, tolerantes, autónomos, participativos e capazes de tomarem 

decisões fundamentadas sobre temas-problemas científicos e sociais. Deste modo, contribuiu-se 

para a concretização do Projeto Educativo, que se vincula nestes valores, e do Plano Anual de 

Atividades.  

É de destacar, ainda, como ponto forte o trabalho colaborativo desenvolvido pelos formadores, 

sobretudo entre os que dinamizam a mesma área de competências-chave.  

O principal ponto fraco prende-se com a não conclusão do curso por alguns formandos devido 

essencialmente à falta de assiduidade. 

Como aspeto a melhorar há a destacar o desenvolvimento de atividades com caráter transversal. 

 

3.4. Outras Estruturas 

Atividades 

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

NFC 6 6 0 100% 0 6 

NAI 24 22 2 92% 0 22 

Equipa PTE 10 10 0 100% 1 11 

Educação Especial - UEEA 14 14 0 100% 3 17 

       

       

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

Outras estruturas 54 52 2 96% 4 56 
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3.4.1. Núcleo de Formação Contínua 

Houve um aprofundamento do trabalho em equipa entre os membros da Secção de Formação e 

Monitorização, na conceção do Plano de Formação do Centro de Formação Ordem de Santiago 

CFOS, na construção de ações de formação de raiz e na participação em ações de formação 

voltadas para o acompanhamento e para avaliação dos planos de formação. 

A inserção, no plano de formação do Agrupamento, de ações de formação relacionadas com as 

medidas do PAE, veio aumentar a probabilidade das ações propostas se realizarem, dado que não 

dependem de formadores internos. 

Continuou a efetuar-se um bom trabalho de ligação com o Diretor e os coordenadores de 

departamento, nas reuniões de Conselho Pedagógico e através de diversos meios de 

comunicação, de forma a poder cumprir-se os prazos para a entrega da documentação e das 

informações solicitadas por instâncias superiores. 

O regulamento interno (RI) do Agrupamento de Escolas de Sampaio deve ser revisto no que respeita 

ao Núcleo de Formação Contínua (NFC), devendo ser criada uma equipa mais restrita que possa 

reunir e trabalhar na área da formação. O atual elenco do núcleo, por ser demasiado alargado 

(consultar o RI) não permite sequer reuniões com a totalidade dos seus membros e muito menos um 

trabalho com continuidade. 

O atraso na aprovação externa do plano de formação do CFOS e na realização da ação sobre a 

avaliação dos planos de formação e respetivos instrumentos condicionaram bastante o trabalho 

realizado, dado que só resta um ano letivo, o próximo, para a sua consecução. 

Sugere-se, tal como em anos anteriores, a reformulação da constituição e do funcionamento do 

Núcleo de Formação Contínua de Professores. 

As alterações do Plano de Formação do CFOS levaram a que a realização das ações previstas no 

Plano de formação do Agrupamento, sobretudo as que se relacionam com as medidas do PAE, só 

possam ser concluídas em 2017/2018, passando a estar em vigor durante três anos letivos. No futuro, 

só a estabilidade do modelo poderá permitir que a avaliação dos planos seja feita 

atempadamente e nas diferentes fases dos efeitos da formação. 
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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 dos EE nas várias estruturas, estas 

atividades foram parcialmente realizadas. No caso das atividades 1) e 2) fez-se o respetivo tratamento 

mas não a sua análise pois os dados não foram atualizados pelo ministério.  

 A criação de uma base de dados sobre o percurso dos alunos que concluíram o secundário foi mais 

uma vez 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. 

 Dada a diversidade das várias atividades e o tipo de recolha e tratamento de dados requerem mais 

horas para a sua concretização eficaz. Não é possível pensar em profundidade em melhorias resultantes 

da autoavaliação com horários com uma componente letiva tão extensa. Para além disto, deve atribuir-

se aos professores do NAI horários compatíveis para que possam ter duas horas comuns para reunir e 

trabalhar de forma mais continuada. 

 

3.4.3. Coordenação das Bibliotecas Escolares 

Atividades 

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

BEs da EB da Cotovia e EB de 
Sampaio 39 38 1 97% 0 38 

BE da EB do Castelo 53 44 9 83% 4 48 

BE da ES de Sampaio 39 37 2 95% 2 39 

       

       

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

Bibliotecas Escolares 131 119 12 91% 6 125 
 

As informações detalhadas sobre a Avaliação das Bibliotecas Escolares no biénio 2015/2017 poderão ser consultadas 

no Relatório final.  
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3.4.2.1. EB COTOVIA E SAMPAIO 

Pontos fortes: 

 Cooperação da BE na planificação e desenvolvimento de atividades, no âmbito do ensino e 

aprendizagem; 

  Recurso significativo ao espaço, equipamento e materiais da BE pelos docentes e alunos, no âmbito 

das atividades letivas; 

 Contributo da BE na aplicação das orientações fornecidas pelo PNL e na coordenação das atividades 

desenvolvidas neste âmbito; 

 Dinamização regular de atividades de âmbito cultural no espaço da BE (exposições/encontros com 

autor/Feiras do Livro/ Colóquios /debates/Jogos/ concursos, etc.); 

 Visão favorável, por parte dos alunos, da BE como espaço de informação, lúdico e de troca de opiniões; 

 O fundo documental foi muito utilizado por toda a comunidade educativa. 

 

Pontos fracos; 

 Inexistência de uma equipa da BE, assim como de uma AO;  

 Ausência de verba para atualização da coleção;  

 Necessidade de prever mais atividades na BE em colaboração com Pais/E.E.; 

 Necessidade de produzir e divulgar mais materiais informativos e de apoio à adequada utilização da 

internet; 

 Divulgação e partilha de recursos e materiais, a nível das escolas do Agrupamento e do concelho. 

 

Aspetos a melhorar: 

 O catálogo, apesar de estar todo informatizado, não se encontra disponível online para todos os 

utilizadores, porque a autarquia ainda o não disponibilizou;  

 Considera-se que o 1º Ciclo continua a ser o parente pobre do ensino em Portugal. A Câmara Municipal 

faz o tratamento informático dos documentos e oferece alguns livros por ano. O Agrupamento não 

disponibilizou qualquer verba para a atualização da coleção; 

 Prever mais atividades na BE em colaboração com Pais/E.E.; 
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 É imperativo que se pense em deslocar, pelo menos durante os intervalos, uma AO para a Biblioteca. 

Assim como atribuir horas a professoras para que seja possível constituir uma equipa de trabalho da BE; 

 As duas situações são imprescindíveis para um melhor desempenho das BEs. 

 

3.4.2.2. EB CASTELO 

Pontos fortes: 

 Articulação positiva com alguns grupos disciplinares (Português, Inglês, Francês, Espanhol, Geografia, EV 

e Educação Especial) estruturas / projetos (PES, PTE); 

 Realização de várias palestras sobre temáticas transversais ao currículo, em parceria com outras 

estruturas da escola; 

 Diversidade de atividades nas comemorações do MIBE e participação de professores e alunos; 

 Participação dos alunos na fase Escola e Distrital do Concurso Nacional de Leitura;  

 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 (Isabel Ricardo, Luís Fortes da Cunha, Sandra Carvalho, Ana Cristina 

Completo); 

 Participação no projeto Miúdos a Votos (colaboração dos grupos participantes na dinamização do 

evento nacional realizado em Lisboa); 

 Registo informático do fundo documental (aprox. 2000 registos lançados), graças à colaboração da 

equipa de BE); 

 Realização da 11ª Edição do Festival de Poesia; 

 Funcionamento constante de todos os equipamentos informáticos da BE (parceria positiva com a 

equipa PTE); 

 Realização de empréstimos interbibliotecários para garantir um livro por aluno no trabalho em sala de 

aula; 

 Elevado número de requisições domiciliárias por alunos do 2º ciclo; 

 Participação na organização do 1º Concurso Concelhio de Leitura e obtenção do 1º lugar na categoria 

2º Ciclo; 

 A manutenção de duas funcionárias de apoio na BE que possibilitam uma amplitude de horário que 

abrange toda a mancha horária letiva. 

 

Pontos fracos: 
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 Poucas atividades planificadas e articuladas com os professores, no âmbito do currículo e das literacias;  

 Inexistência de um plano sistematizado na formação de utilizadores; 

 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; 

 Reorganização do Espaço da BE e identificação atualizada de cada estante; 

 Carga horária excessiva dificulta a realização de algumas atividades; 

 Reduzido número de requisições por alunos do 3º ciclo; 

 Pouco incentivo à leitura em ambientes digitais; 

 Muitos grupos disciplinares não realizaram atividades em parceria com a BE; 

 Registo manual de requisições domiciliárias. 

 

Aspetos a melhorar: 

 Maior colaboração com os Grupos Disciplinares; 

 Criação de um plano de formação na área das Literacias (Referencial “Aprender com a BE); 

 Criação e Sistematização de Oficinas/Workshops; 

 Reforçar a colaboração dos DTs na organização das listas de contactos dos Pais e EE de todas as turmas 

da escola; 

 Informatização dos empréstimos; 

 Reorganização do Espaço da BE e renovação da sinalética. 

 

3.4.2.3. ES SAMPAIO 

 

Pontos fortes: 

 Articulação sistemática e / ou regular com alguns grupos disciplinares e ou estruturas (Português, Artes 

Visuais, Ciências Físico-Químicas, Educação Especial, Cursos Profissionais, PES, Jornal Escolar Lookaes). 

 Realização de várias palestras ao longo do ano sobre temáticas transversais ao currículo em parceria 

com outras estruturas e ou projetos desenvolvidos na escola. 

 Apresentação da BE e dos seus recursos a todos os alunos do 9º e do 10º no início do ano letivo. 

 Diversificação de atividades (encontros com vários escritores, ilustradores, workshops, exposições, 

produção de cartazes) e participação significativa de professores e de alunos (mais de metade das 

turmas) na Semana da Leitura. 

 Desenvolvimento de atividades no âmbito do Projeto Ler+ Mar (Português, Artes Visuais e Ciências Físico-

Químicas). 

 Apresentação oral e exposição de trabalhos no âmbito do Projeto Ler+ Ciência. 
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 Participação dos alunos em diversos projetos promovidos pela RBE, PNL, Pordata ("7 dicas", CNL, "Faça 

lá um poema", "Ler prazer, Ler p'ra ser", Semana da Leitura, sessões de formação Pordata para alunos 

do 11º ano de MACS e Geografia). 

 Colaboração com as professoras Sílvia Silva e Vera Baptista na dinamização do sarau literário “Duas 

xícaras de chá com poesia”. 

 Participação da PB na organização e operacionalização do Concurso Concelhio de Leitura dirigido aos 

alunos do 1º e do 2º ciclo e no júri do Festival de Poesia (realizado na EBC). 

 Organização da feira do livro em colaboração com a aluna Patrícia Marques do 12º ano do Curso 

Profissional de Comércio no âmbito da PAP e com a colaboração de alunos do 12º PC e do aluno Simão 

Coiteiro da UEE. 

 Parceria com a UEE (supervisão de estágio do aluno Simão Coiteiro). 

 Organização e operacionalização da Semana dos Cursos e das Profissões em parceria com a técnica 

de orientação vocacional, Elsa Polido, a coordenadora dos Cursos Profissionais, Célia Baptista e 

participação de várias entidades e instituições (IEFP, Centro Qualifica, FCT, IPS, ISCTE, Forças Armadas, 

GNR, Yorn Inspiring future). 

 Parceria com a Fundação José Saramago (cedência da exposição "José Saramago, 90 anos, 90 

palavras" e presença do Diretor da FJS no sarau literário "Duas xícaras de chá com poesia"). 

 Parceria com a CAP e a Forum Estudante na organização de atividades do "Dia Nacional da Agricultura 

na Escola". 

 Disponibilização de cerca de 60 títulos em formato digital no separador "Quiosque virtual" do blogue das 

bibliotecas do Agrupamento. 

 Organização pela PB de uma coleção de livros em diversas línguas e géneros (715 títulos) com recurso 

ao software Calibre que será brevemente disponibilizada "online".  

 Dinamização continuada da estante na sala de professores para requisição domiciliária.- Dinamização 

do blogue das bibliotecas do agrupamento para divulgação das atividades e das novidades (fundo 

documental). 

 

Pontos fracos: 

 Alguns grupos disciplinares não planificam nem participam nas atividades dinamizadas pela BE. 

 Reduzido número de atividades planificadas e articuladas com os professores no âmbito do currículo e 

das literacias, utilização crítica da informação e dos média. 

 Inexistência de um plano regular de formação de utilizadores (sendo fundamental que os professores se 

disponibilizem para acompanhar os alunos e planificar com a BE atividades neste âmbito). 

 Inexistência de concursos / desafios associados à leitura e à escrita no âmbito das várias áreas do saber 

(literárias, científicas, histórico-filosóficas, artísticas). 

 Dificuldades na comunicação com os pais e EE (sugere-se a criação de um grupo de contactos no 

domínio do Agrupamento e divulgação do blogue das bibliotecas do Agrupamento na reunião inicial 

dos DT com os pais e EEs). 
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 A fraca participação de pais e EEs nas atividades realizadas na e com a BE (por incompatibilidade 

horária). 

 

Aspetos a melhorar (ações de melhoria). 

 Propor, no início do próximo ano letivo, um plano de formação de utilizadores da BE a todos os grupos 

disciplinares. 

 Articulação com os grupos disciplinares (planificação e dinamização de atividades tomando como 

ponto de partida o referencial “Aprender com a biblioteca escolar”). 

 Apresentação da BE e dos seus recursos pela PB nas reuniões iniciais de Departamento / Grupo 

disciplinar. 

 Apresentação da BE e dos seus recursos pela PB a todas as turmas do Secundário. 

 Apresentação da BE e dos seus recursos pela PB nas reuniões iniciais do(a) DT com os pais e EE 

 Planificação e dinamização de concursos / desafios associados à leitura e à escrita no âmbito das várias 

áreas do saber (literárias, científicas, histórico-filosóficas, artísticas) com diferentes grupos disciplinares. 

 Comunicação com pais e EE. 

 

3.4.4. Equipa PTE 

Todas as atividades previstas foram concretizadas, embora as atividades de 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. 

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; 

 Equipar 10 salas de aulas com computador em ligação com projetor. 

 

Aspetos a melhorar: 
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 Melhorar o trafego em VLAN de forma a melhorar a ligação por fibra ótica nas Escolas e entre as Escolas 

do Agrupamento, permitindo um melhor funcionamento das aplicações Microabreu; 

 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 danos relacionados com cabos VGA em sala de aula. 

 

3.4.5. Educação Especial – UEEA (Unidade de Ensino Estruturado para alunos com perturbação 

do espectro do Autismo) 

Considera-se o balanço global das ações bastante positivo. Todas as atividades previstas foram 

realizadas. Apenas não se realizou uma das visitas de estudo previstas (Fábrica de sacos SULPACK) 

por impossibilidade de acertar o calendário da visita com a disponibilidade da fábrica.  

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; visitas de estudo (Museu Tipográfico Popular do 

Seixal, Loja Coração de Pano, TIL, Fundação Calouste Gulbenkian, Base Naval do Alfeite, 

Auditório João Mota); 

 utilização dos espaços escolares e comunitários: utilização das bibliotecas, refeitório, bar, 

reprografia, minimercado, Centro Comercial Rio Sul, pastelarias locais e restaurante; 

 participação em visitas de estudo, com as turmas de referência e no âmbito de outras 

áreas disciplinares: espetáculos de dança, música, recitais de leitura/poesia, peças de 

teatro e outros; 

 participação numa colónia de férias realizada no período pós-letivo. 

 

 Nível bastante satisfatório de cumprimento das competências previstas nos CEI e a obtenção 

de 100% de sucesso nos alunos que seguem o plano curricular regular; apenas um dos alunos 

apoiados na UEE e que está integrado num curso profissional de informática transita com 8 

módulos em atraso; 

 As parcerias existentes com o CRI, CRPC, CAO, C.M.S, CAI e Empresas Locais que permitiram 

a criação de respostas formativas e ocupacionais para a implementação dos PIT; 

 Participação dos encarregados de educação no desenvolvimento de competências 

constantes nos CEIs, nomeadamente no programa de implementação de AVD e avaliação 

dos PEIS; 

 Articulação com as técnicas do Centro de Saúde do concelho; 

 Elaboração de todos os documentos inerentes à Educação Especial; 

 Apoio dos alunos em sala de aula e disponibilização de todos os apoios considerados 

necessários; 

 Apoio da direção na consecução dos objetivos e atividades propostas. 
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Pontos fracos (aspetos a melhorar): 

 excesso de alunos nas UEE da Escola Básica do Castelo e Escola Secundária; 

 

 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. 
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4. CONSELHOS DE ANO / TURMA (PLANOS DE TRABALHO) 

4.1. 1º CICLO 

4.1.1. Escola Básica da Cotovia 

 

1C Com base no conhecimento e vivências das crianças ou em planificações foram 

realizadas atividades diárias tendo sempre em conta as características de cada criança. 

A construção de material didático, elaboração de fichas de trabalho nos vários domínios 

trabalhados ao longo do ano e a rentabilização no dia-a-dia dos recursos disponíveis na 

Escola Básica da Cotovia, tais como material de educação física, livros, vídeos e material 

didático existente na biblioteca escolar bem como a internet, através de visionamento de 

filmes e conteúdos didáticos em sala, ou do concelho permitiram consolidar 

aprendizagens de uma forma lúdica em todos os domínios das áreas de conteúdo. O 

grupo mostrou, de um modo geral, evoluções significativas ao longo do ano letivo, em 

todas as áreas/domínios que constituem as orientações curriculares. As estratégias 

diferenciadas e a transversalidade dos conteúdos permitiram que a grande maioria 

adquirisse as competências consideradas necessárias para facilitar o ingresso no primeiro 

ciclo.  

A grande maioria do grupo, 17 crianças, irá ingressar no primeiro ciclo. Destas crianças 

existem 3 que ingressam com algumas ressalvas: 

Uma criança condicional com dificuldades ao nível da fala e imaturidade;  

Uma criança que foi avaliada pela ELI com bastantes dificuldades ao nível de 

aprendizagens básicas e que segundo relatório deve ter apoio e ser reavaliada no 

primeiro período. 

Uma criança com NEE e que após usufruto de um ano de adiamento da matricula mostrou 

algumas evoluções conforme consta no relatório circunstanciado elaborado pela equipa 

educativa (educadora e docente da educação especial). 

Como ponto fraco há a salientar o comportamento mais agitado de algumas crianças 

que por vezes dificultaram a atenção / concentração na realização das suas tarefas.  

Realizaram-se as seguintes visitas e atividades: 

 Visita à Moagem de Sampaio;  

 Hora do conto “A Maruxa”; 

 Ida à escola do agricultor para explicação do cultivo do figo da Índia; 

 Visita ao Cineteatro em Sesimbra; 

 Visita à Lagoa Pequena; 

 Ida à escola do apicultor; 

 

As primeiras três visitas foram integradas na semana da alimentação e contribuíram para 

uma aprendizagem diferenciada dos conteúdos abordados durante essa semana. As 

crianças mostraram o seu interesse a curiosidade questionando os diferentes 

dinamizadores sobre os temas trabalhado (a farinha, o fabrico do pão e o figo da índia). 
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A visita ao cineteatro foi realizada no âmbito do subdomínio do jogo dramático/ teatro e 

proporcionou às crianças o contacto com a arte do teatro e do circo num espetáculo de 

Natal. As duas últimas atividades inseriram-se no projeto “Teachers Try Science” e foram 

vividas pelas crianças com grande entusiasmo reconhecendo-se nas mesmas, gosto pelas 

aprendizagens realizadas. 

2C Ao longo do ano letivo o grupo revelou evoluções significativas fazendo aprendizagens 

de uma forma lúdica e aquisições nas diferentes áreas de conteúdo, assim como, de um 

modo geral, adquiriu as competências necessárias à sua faixa etária. Foi um grupo que 

manifestou sempre interesse e entusiasmo na realização das atividades e projetos. 

Do grupo de 25 crianças, ingressam para o 1ºciclo 14 crianças, três das quais apresentam 

dificuldades na linguagem oral estando a ser acompanhadas na terapia da fala a nível 

particular. Há ainda uma outra criança que foi avaliada pela ELI e posteriormente pela 

equipa da Educação Especial do Agrupamento, foram elaborados o PEI e o relatório 

técnico pedagógico (RTP). Esta criança irá beneficiar da medida da redução de turma. 

As estratégias diferenciadas e a transversalidade dos conteúdos permitiram que a grande 

maioria adquirisse as competências consideradas necessárias para facilitar o ingresso no 

primeiro ciclo.  

Como ponto fraco há a salientar o comportamento de algumas crianças no grupo, por 

vezes inquietas dificultaram a atenção /concentração na realização das suas atividades.  

Realizaram-se as seguintes visitas e atividades: 

 Visita à Moagem de Sampaio;  

 Hora do conto “A Maruxa”; 

 Ida à escola do agricultor para explicação do cultivo do figo da Índia; 

 Visita ao Cineteatro em Sesimbra; 

 Ida à escola do apicultor; 

As primeiras visitas foram desenvolvidas no âmbito da semana da alimentação (Moagem 

e Maruxa,) tendo como objetivo o ciclo do pão. Tanto na moagem como na biblioteca, 

as crianças realizaram aprendizagens significativas relacionadas com o ciclo o pão. Em 

ambas as atividades mostraram-se interessadas e curiosas. A apresentação do figo da 

Índia contribuiu para o conhecimento do fruto e seus benefícios. A visita ao Cineteatro foi 

inserida no domínio da educação artística e promoveu nas crianças o gosto pela arte do 

teatro e circense. As crianças mostraram-se recetivas e muito alegres de acordo com a 

época natalícia que foi tema explorado pelo teatro. 

A ida à escola do apicultor foi bastante positiva e inserida na área do conhecimento do 

mundo, despertando a curiosidade e o interesse pelo ciclo de vida deste animal. 
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BC A turma ao longo do ano mostrou-se sempre muito participativa em todas as atividades, 

motivada para novas aprendizagens e com muita curiosidade em querer saber/aprender. 

Nos pontos fracos destacaram-se a falta de concentração, dificuldade em saber ouvir, 

AC O comportamento global da turma foi bom. Não existiram ocorrências disciplinares.  

Os pontos fortes da turma revelam-se ao nível da participação. Os alunos ao longo do 

ano foram bastante participativos mas nem sempre empenhados na realização das 

tarefas, distraindo-se com a maior das facilidades, revelando falta de hábitos de trabalho. 

O aproveitamento global foi bom. Todos os alunos transitaram ao segundo ano, tendo um 

integrado o Quadro de Mérito. As estratégias delineadas contribuíram para o sucesso de 

vinte e quatro alunos da turma. Uma aluna registou insucesso (transita de ano por lei). 

Apesar de ter realizado uma grande evolução ao nível social e cognitivo, não atingiu o 

nível satisfatório a Português, Matemática e no apoio ao estudo. 

As estratégias implementadas foram adequadas e permitiram o sucesso de 100% nas 

várias disciplinas à exceção de Português, Matemática e apoio ao estudo que foi de 96%. 

Uma aluna beneficiou de apoio de psicologia.  

Realizou-se o projeto de turma “Brincar com as rimas”, no qual os alunos realizaram todas 

as tarefas com muito empenho, onde surgiram bons trabalhos que foram expostos. 

Realizaram-se ainda outros momentos de partilha e atividades conjuntas com o pré-

escolar e com o primeiro ciclo, como na Semana da Leitura. A participação permitiu 

promover na turma o gosto pela escrita e pela criação de trabalhos. 

A turma participou em vários momentos da hora do conto, de forma a conhecerem a 

Biblioteca Municipal, facilitar e desenvolver o gosto pela leitura e o respeito pelo livro. 

Os alunos tiveram contato com uma sala de espetáculos, o teatro, a música e toda a 

magia envolvente a esta arte dramática, desenvolvendo pequenos projetos em sala de 

aula de acordo com o que assistiram. 

No projeto de Etwinning, foram elaborados postais de natal, tendo em conta a área de 

expressões artísticas, e enviados para o estrangeiro, com mensagens natalícias, 

despertando nos alunos uma maior consciência dos costumes em alguns dos países da 

União Europeia. Também foram entregues aos alunos postais recebidos de outros países 

com mensagens noutras línguas. Foi um projeto que envolveu de forma entusiasta a 

totalidade dos alunos, levando a uma pesquisa geográfica da Europa e respetivos países, 

tomando consciência de ser cidadão europeu. 

Com o projeto Ajudaris, foi trabalhada na disciplina de Português e em Educação para a 

Cidadania, o respeito pelos outros e pelos animais, contribuindo para uma causa solidária. 

No dia nacional da agricultura, os alunos puderam ter a experiência de se sentirem 

agricultores por um dia. Foi realizada uma sensibilização para os produtos agrícolas, 

agricultura biológica e uma alimentação variada e saudável.  

Na atividade Cuidados a ter com o Sol, foi realizada a sensibilização para este tema de 

uma forma lúdica. 
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ritmo de trabalho lento (principalmente no 4º ano), falta de autonomia e responsabilidade 

e falta de hábitos de trabalho nos alunos do 4º ano.  

Ao nível do comportamento, os alunos eram conversadores e alguns revelaram muitas 

dificuldades em cumprir as regras da sala e da escola. As estratégias implementadas 

através do projeto “Saber ser” (PTT) e o contacto frequente com os encarregados de 

educação permitiu uma melhoria significativa nas atitudes dos alunos.  

As estratégias implementadas foram adequadas: os 10 alunos do 1ºano obtiveram 100% 

de sucesso em todas as disciplinas com bom aproveitamento, exceto no apoio ao estudo 

em que obtiveram 90%. Em relação ao 4ºano, todos os alunos tiveram aproveitamento 

suficiente e ficaram aprovados, mas 4 dos 8 alunos (50%) obtiveram aproveitamento 

negativo na disciplina de Matemática, apesar de terem usufruído de apoio nos grupos de 

homogeneidade relativa que foi insuficiente e pouco eficaz.  

Três alunos do 4º ano integraram o Decreto-lei 3/2008 e usufruíram de apoio em Educação 

especial.  

Quatro alunos usufruíram de apoio em psicologia, 2 beneficiaram de apoio em Terapia da 

fala e 1 aluno usufruiu de apoio em psicomotricidade. 

Há ainda a destacar que 1 aluno do 1º ano integrou o quadro de mérito e que 3 alunas 

do 4ºano venceram o primeiro, segundo e terceiro prémio do concurso “Cores da 

Cidadania” na área do Desenho. 

O teatro de Natal, foi uma atividade promovida pela CMS e teve como objetivos contribuir 

para a melhoria do sucesso dos alunos, promover a educação para a cidadania, 

desenvolver o gosto pelo conhecimento das nossas tradições e contribuir para o 

desenvolvimento das aprendizagens. Todos os alunos participaram com muito empenho 

e interesse. 

O concurso “Cores da Cidadania” – Direitos e Deveres pela Igualdade na Deficiência, 

promovido pela CMS, contribuiu para o desenvolvimento da consciência cívica, 

sensibilização para os direitos e deveres em cidadania entre povos e culturas bem como 

desenvolver o conhecimento e o sentido crítico sobre a vivência em sociedade. Os alunos 

do 4º ano participaram com trabalhos na área do desenho, sendo contemplados com os 

três primeiros prémios. Todos os alunos participaram de forma muito empenhada e 

motivada. 

O concurso Concelhio de Leitura teve como objetivo promover e estimular a prática da 

leitura, dando a conhecer obras literárias e os seus escritores. Os alunos inscritos 

participaram de forma empenhada na primeira fase do concurso. 

“O João e o Pé de Feijão”, foi uma atividade de teatro desenvolvida no âmbito do Dia 

Mundial da Criança que contribuiu para desenvolvimento de novas aprendizagens ao 

nível da expressão dramática e ao nível da compreensão e expressão do oral. Os alunos 

envolveram-se e participaram de forma muito ativa. 

O “Encontro com a escritora Maria Carolina” foi uma atividade dinamizada pela BE que 

sensibilizou os alunos para a leitura de obras literárias e proporcionou o desenvolvimento 

da criatividade. Todos os alunos participaram de forma muito positiva. 
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A visita ao Museu “Lugar da Terra” foi promovida pela Junta de Freguesia do Castelo e 

teve como objetivo principal proporcionar o contacto com utensílios utilizados em 

atividades agrícolas e conhecer algumas tradições da nossa freguesia. Todos os alunos 

apresentaram muito entusiasmo e participaram com muito interesse.  

A “Hora do Conto”, na Biblioteca Municipal, “A coisa que mais dói no mundo” foi uma 

atividade que contribuiu para o gosto e desenvolvimento da leitura. Todos os alunos 

participaram de forma muito empenhada e positiva. 

A atividade, ”Vamos plantar uma árvore” foi proporcionada pela GNR e guarda-florestal 

com a intervenção da proteção civil e teve como como principal objetivo sensibilizar os 

alunos para a preservação das plantas e respeito pela natureza. Os alunos mostraram-se 

interessados e participativos. 

 

 

 

CC O aproveitamento e comportamento global da turma, foi considerado “Bom” a todas as 

disciplinas, tendo sido bem-sucedidas as estratégias desenvolvidas ao longo do ano. 

Deu-se especial importância ao trabalho colaborativo, desenvolvendo trabalhos de 

grupo e de pares que reforçaram e fortaleceram aspetos organizacionais e de respeito 

pelo outro. Desta forma, também se desenvolveram, hábitos de trabalho e o gosto pela 

pesquisa, assim como, a necessidade de os alunos satisfazerem as suas curiosidades 

baseadas em novas aprendizagens. 

A participação no Projeto “Teachers Try Science”, permitiu explorar diversas experiências 

que iam ao encontro dos conteúdos abordados na disciplina de Estudo do Meio. Assim, 

as ferramentas Web, como o escreverem no Padlet as suas vivências do Projeto, foi uma 

estratégia bem-recebida e por todos desejada, tal como produzirem os seus próprios 

trabalhos em Word. 

A leitura individual diária em quaisquer suportes, foi essencial para o aperfeiçoamento da 

leitura e compreensão do que é lido: tabelas, horários, calendários, folhetos informativos, 

receitas, enunciados, textos de autor ou textos pessoais, obras, etc.  

O recurso a materiais manipuláveis, claramente permitiu aos alunos uma melhor 

compreensão dos temas em estudo a todas as disciplinas: geoplanos, espelhos, sólidos 

geométricos, construções artesanais feitas pelos alunos, plasticina, material multibásico, 

etc. 

Também as fichas de trabalho elaboradas, permitiram consolidar conteúdos ou ter um 

melhor controlo do que os alunos já tinham aprendido. 

Relativamente ao comportamento, a docente regulou atitudes através de debates e do 

registo para controlo de evoluções ou retrocessos. Sempre que necessário, comunicou 

presencialmente ou por caderneta com os Encarregados de Educação. 

Apenas não transitou um aluno, tendo em conta ter chegado de Cabo Verde apenas no 

3º período e por não dominar a Língua Portuguesa. Também se notou, existir um grande 

distanciamento no conhecimento das matérias do nosso Currículo. 
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Realizaram-se as seguintes atividades: 

 O Pequeno Leitor: leitura diária/semanal com progressiva dificuldade mediante as 

aprendizagens, até chegar à leitura de obras literárias (frases/pequeno 

texto/vários tipos de texto/obras literárias); 

 O Pequeno Escritor: promover, ao longo do ano, a evolução da expressão escrita 

com recurso a diferentes suportes em busca da autonomia, criatividade e 

produção de textos diversos: pequenas prosas, bandas desenhadas, mensagens, 

recados, etc.; 

 Aprender Matemática: dominar ao longo do ano diversas operações e números. 

Descobertas de novas estratégias para a resolução de problemas; 

 PNL / Educação Literária: leitura individual ou em grupo das obras e sua 

exploração; 

 Educação Artística e Físico Motora: modelagem e escultura; desenho; pintura; 

exploração de técnicas diversas de expressão, etc. (conforme a planificação); 

 Requisição de livros: requisição semanal/quinzenal ou mensal de livros ao longo do 

ano, por parte dos alunos e da professora consoante as necessidades; 

 Semana da Leitura: participar nas atividades promovidas pela professora 

Bibliotecária; 

 Projeto “Ler para Ti”: solicitar a participação dos EE para virem à sala contar uma 

história;  

 Vou à Biblioteca: leitura silenciosa e em voz alta de obras literárias na biblioteca.  

 Hora do conto: ida à Biblioteca Municipal; 

 TIC: Utilização de ferramentas Web e de aplicações (Word ou Powerpoint); 

 Histórias Ajudaris: Participação no concurso com um texto (poema) coletivo. 

Os alunos participaram ativamente nas atividades planificadas, mostraram empenho e 

interesse.  

As atividades escolhidas foram ao encontro das necessidades da turma e das dificuldades 

diagnosticadas e foram impulsionadoras das melhorias registadas ao longo do ano. A 

participação dos alunos nas atividades e projetos excederam as expetativas. 

DC De um modo geral todos os alunos conseguiram desenvolver as competências definidas 

para o respetivo ano tendo por isso transitado todo o grupo ao 3º ano de escolaridade.  

Após a reunião com os encarregados de educação, e na avaliação conjunta do Plano 

de Trabalho da Turma, verificou-se que houve uma evolução muito satisfatória não só ao 

nível dos resultados académicos dos alunos, mas principalmente ao nível da autonomia e 

da aproximação da escola à comunidade e do sentido do trabalho em equipa. 

As estratégias utilizadas passaram pela responsabilização dos alunos e das suas famílias, a 

realização de atividades de carácter colaborativo e interdisciplinar e pelo recurso a 

ferramentas tecnológicas que fossem ao encontro das necessidades e vivências dos 

alunos.  

Participaram na atividade colaborativa “Conectando mundos - direitos sem fronteiras”, 

que é uma proposta educativa interativa que junta atividades realizadas dentro da sala 
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EC A turma apresentou como pontos fortes, o nível de participação, o interesse, o empenho 

e a motivação.  

Nove alunos da turma revelaram dificuldades de atenção/concentração, não souberam 

ouvir sem interromper o próximo e apresentaram um ritmo de trabalho lento e falta de 

hábitos de estudo. 

de aula ao trabalho numa rede composta por alunos e alunas dos 6 aos 17 anos de várias 

realidades culturais, económicas e sociais, na qual participaram várias escolas do mundo 

inteiro e que este ano trabalhou o tema das migrações. 

No âmbito do projeto Co-lab a turma realizou o projeto, “Animais da Serra da Arrábida” 

um trabalho colaborativo com recurso a ferramentas digitais. 

0 Projeto e- Twinning “Cristmas Cards Exchange 2016”, envolveu a troca de postais e vídeos 

sobre tradições natalícias com alunos de turmas da Suécia, País de Gales, Reino Unido, 

Geórgia, República Checa, Polónia, França, Croácia, Alemanha, Eslováquia, Estónia, 

Espanha, Ucrânia, Itália, Turquia, Grécia, Finlândia e Holanda . 

O Projeto e- Twinning “Our best festival in a calendar”, consistiu na construção de um 

calendário colaborativo com alunos de Itália, Bulgária, Espanha, Grécia, Turquia, França, 

Roménia, República Checa, Ucrânia, Reino Unido e Polónia. 

O Projeto e-Twinning “Math and Fun”, foi desenvolvido em articulação com uma turma de 

Espanha na qual se partilharam e resolveram problemas matemáticos. 

A turma também participou no evento internacional “Hour of Code” durante o mês de 

dezembro. 

A utilização e exploração de atividades propostas pela ferramenta Class Dojo, permitiu 

um contacto célere e mais direto com as famílias dos alunos tendo também sido uma 

excelente ferramenta de gestão de comportamento em sala de aula. 

No âmbito do desenvolvimento de competências das áreas de expressões os alunos 

assistiram aos espetáculos: peça de teatro, “Simplesmente Alice”, peça de teatro, “Já é 

Natal”, bailado, “As quatro estações de Vivaldi”, peça de teatro musical, “A casinha de 

chocolate” e peça de teatro, “João Pé de Feijão” tendo também participado na mostra 

de teatro escolar promovida pela Câmara Municipal de Sesimbra com uma adaptação 

original da peça “A girafa que comia estrelas”.  

A turma participou ainda nas iniciativas “Dia de Aulas ao ar Livre”, promovido pela Direção 

geral de estabelecimentos escolares (DGEST), nas atividades no âmbito do “Dia do 

Brincar”, promovido pelo Instituto de Apoio à Criança (IAC), no exercício “A Terra Treme” 

promovido pela Autoridade de Proteção Civil e na atividade “Um milhão de Cavalas num 

só mar” promovido pela Câmara Municipal de Sesimbra. 

Todas as atividades realizadas atingiram os objetivos propostos e tiveram uma boa 

participação por parte dos intervenientes. 
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As estratégias implementadas foram adequadas e permitiram o sucesso de 100% dos 

alunos nas várias disciplinas à exceção de Português que foi de 96,1%. 

Um aluno beneficiou de apoio em terapia da fala e da docente de Educação Especial. 

Um aluno foi avaliado pela Equipa da Educação Especial e beneficiará, no próximo ano 

letivo, de medidas previstas no Decreto-Lei 3/2008. 

Os quatro alunos que beneficiaram de PAP integraram o grupo de homogeneidade 

relativa. Esse apoio foi inconstante e insuficiente, contudo todos os alunos transitaram.  

Quatro alunos integraram o quadro de mérito  

Destacam-se dois alunos, na sua participação, no concurso concelhio “As Cores da 

Cidadania” obtendo o 3º lugar na escrita de poemas e 2º lugar no desenho. 

A participação no concurso concelhio “Cores da Cidadania” - Direitos e Deveres Pela  

Igualdade na Deficiência, destinado aos alunos do 3º e 4º ano permitiu promover na turma 

o gosto pela escrita e pela criação de trabalhos na área da expressão plástica 

despertando nos alunos uma maior consciência e participação cívica. O tema 

trabalhado nas várias áreas envolveu os 26 alunos da turma. 

Relativamente ao projeto Ajudaris todos os alunos participaram sendo eleita apenas uma 

poesia. Este projeto despertou o gosto pela escrita de poemas.  

Os alunos participaram na modelagem de um vaso de barro em parceria com os Técnicos 

e alunos do CAO da Cercizimbra. O projeto envolveu-os de forma ativa e permitiu-lhes 

fazer o transplante de um manjerico para o vaso e conhecerem o jardim das ervas 

aromáticas. Este projeto foi bastante positivo e teve grande impacto ao nível da formação 

cívica/respeito pela diferença e pela natureza. 

No que respeita às aulas de dança os alunos participaram sempre de forma entusiasta o 

que se refletiu nas apresentações nas festas da escola. Esta atividade permitiu que os 

alunos mais tímidos se fossem libertando. Também desenvolveu a coordenação motora, 

ritmo e atenção/concentração. 

Relativamente à ação sobre os “Cuidados a ter com o sol”, promovida pela farmácia da 

Cotovia, a mesma permitiu aos alunos que ficassem mais despertos para os cuidados a 

ter com o sol e que ficassem mais conscientes dos perigos que este apresenta. 

 

 

 

 

FC A turma destacou-se ao nível da participação. Os alunos foram ao longo do ano bastante 

participativos, mas nem sempre empenhados na realização das tarefas.  

Metade da turma revelou dificuldades de atenção/concentração; não soube respeitar 

sem interromper o próximo; apresentou ritmos de trabalho diferenciados e falta de hábitos 

de trabalho. 
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As estratégias implementadas foram adequadas e permitiram o sucesso de 100% dos 

alunos nas várias disciplinas à exceção de Matemática que foi de 95,2% e no Apoio ao 

Estudo que foi de 90,4%. 

Três alunos beneficiaram de apoio de psicologia e da docente de Educação Especial, 

três alunos integraram o grupo de homogeneidade relativa. Esse apoio foi inconstante e 

insuficiente.  

Dois alunos integraram o quadro de mérito e uma aluna destacou-se por vencer o 

concurso concelhio “As Cores da Cidadania” obtendo o 1º lugar na escrita de poemas. 

A participação no concurso concelhio “Cores da Cidadania ”- Direitos e Deveres Pela  

Igualdade na Deficiência destinado aos alunos do 3º e 4º ano permitiu promover na turma 

o gosto pela escrita e pela criação de trabalhos na área da expressão plástica 

despertando nos alunos uma maior consciência e participação cívica. O tema 

trabalhado nas várias áreas envolveu os 21 alunos da turma. Foi vencedora do 1º prémio 

no concurso, uma aluna da turma, na área da Poesia. 

A Mostra de Teatro escolar foi um projeto que envolveu de forma entusiasta a totalidade 

dos alunos. A peça foi apresentada ao público no Cineteatro e foi trabalhada em 

articulação com a professora da AEC de Expressões Artísticas. A participação neste 

projeto permitiu desenvolver nos alunos competências de comunicação e de expressão 

artística e ao mesmo tempo, deu visibilidade à comunidade do trabalho artístico 

desenvolvido por eles. 

Os alunos participaram na modelagem de um vaso de barro em parceria com os Técnicos 

e alunos do CAO da Cercizimbra. Este projeto envolveu-os de forma ativa e permitiu-lhes 

fazer o transplante de um manjerico para o vaso e conhecerem o jardim das ervas 

aromáticas. Esta atividade teve bastante impacto ao nível da formação cívica/respeito 

pela diferença e pela natureza. 

 

 

GC A turma apresentou como pontos fortes o bom relacionamento com adultos e colegas e 

a participação.  

As estratégias implementadas foram adequadas e permitiram o sucesso de todos alunos 

nas várias disciplinas à exceção de Matemática, em que um aluno obteve insuficiente. 

Três alunos beneficiaram de apoio de psicologia, dois da docente de Educação Especial 

e um aluno integrou o grupo de homogeneidade relativa.  

Alguns alunos necessitaram de muito apoio para realizar as tarefas e tinham falta de 

hábitos de trabalho, o que comprometia o desempenho.  

A turma tinha alguns alunos conversadores e com dificuldade em cumprir as regras. 

Cinco alunos participaram no Concurso Concelhio de Leitura, tendo uma aluna passado 

à final. 

Os alunos participaram em atividades que não estavam previstas no PAA: Hora do Conto 

Espaço Zambujal – “O dia em que os lápis voltaram a casa”, onde se ouviu/participou 
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numa história em conjunto com a dinamizadora; Hora do Conto - CMS – “Alto! O Burro deu 

um salto!”, onde se ouviu um conto dinamizado pela bibliotecária; “Concurso Concelhio 

de Leitura”, em que os alunos participaram respondendo a várias questões sobre um 

conto; “Dia de Reis”, promovido pela CMS; Visita ao Museu Rural do Zambujal; Teatro 

“Simplesmente Alice” - CMS; Teatro “As Quatro Estações de Vivaldi”- CMS; Teatro “João e 

o Pé de Feijão”- no âmbito da comemoração do Dia da Criança. 

Os alunos mostraram-se muito motivados e empenhados nas diferentes atividades.  

Regista-se também uma elevada cooperação entre os alunos através das experiências 

multidisciplinares proporcionadas. A avaliação global é bastante positiva. 

HC A turma é muito heterogénea. Existem alunos empenhados, responsáveis, com um ritmo 

de trabalho bom, autónomos, com muito bom comportamento, mas em contrapartida, 

há outros alunos com falta de sentido de responsabilidade, com um ritmo de trabalho 

muito lento e um comportamento por vezes desadequado. São na sua maioria bastante 

faladores e também têm dificuldade em cumprir regras. 

Os pontos fortes da turma revelaram-se ao nível da participação e interajuda. 

As estratégias implementadas foram adequadas e permitiram o sucesso de 100% dos 

alunos nas várias disciplinas à exceção de Matemática, em que dois alunos obtiveram 

avaliação Insuficiente.  

Quatro alunos beneficiaram de apoio de psicologia, três alunos tiveram apoio da docente 

de Educação Especial, três alunos integraram o grupo de homogeneidade relativa, e um 

aluno teve terapia da fala. 

Cinco alunos participaram no Concurso Concelhio de Leitura, tendo dois alunos passado 

à final. 

Dois alunos da turma integraram o quadro de mérito. 

Os alunos participaram em atividades que não estavam previstas no PAA: teatro “A 

Maruxa” – XIII Mostra de Teatro Escolar da CMS - foi um projeto que envolveu de forma 

entusiasta a totalidade dos alunos. A peça foi apresentada ao público no Cineteatro João 

Mota. A participação neste projeto permitiu desenvolver nos alunos competências de 

comunicação e de expressão artística; Hora do Conto Espaço Zambujal – “O dia em que 

os lápis voltaram a casa”, onde se ouviu/participou numa história em conjunto com a 

dinamizadora; Hora do Conto - CMS – “Alto! O Burro deu um salto!” onde se ouviu um 

conto dinamizado pela bibliotecária; “Concurso Concelhio de Leitura”, em que os alunos 

participaram respondendo a várias questões sobre um conto; “Dia de Reis”, promovido 

pela CMS; Visita ao Museu Rural do Zambujal; Teatro “Simplesmente Alice”- CMS; teatro 

“As Quatro Estações de Vivaldi”- CMS; teatro “João e o Pé de Feijão”- no âmbito da 

comemoração do Dia da Criança. 

Os alunos mostraram-se muito motivados e empenhados nas diferentes atividades.  
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4.1.2. Escola Básica de Sampaio 

 

 

Regista-se também uma elevada cooperação entre os alunos através das experiências 

multidisciplinares proporcionadas. A avaliação global é bastante positiva.  

É de referir a participação e colaboração de alguns Encarregados de Educação na peça 

de teatro “A Maruxa”. 

1S Ao longo do ano letivo, o comportamento do grupo e de cada criança, individualmente, 

foi observado e registado de forma a melhor poder ser avaliado, para que depois se 

pudessem criar estratégias de melhoramento. 

Na planificação de atividades e projetos, foi tido em conta os problemas observados e 

levantados, foi realizado trabalho em grande grupo, em pequeno grupo e individual, de 

forma a responder às necessidades do grupo e de cada criança individualmente. 

Ao longo do ano foram realizados diversos contatos com a ELI (Equipa de Intervenção 

Local) e com a Equipa de Educação para proceder a avaliações de situações detetadas. 

Ao longo do ano foram sendo realizados reajustes às atividades planeadas, de forma a 

colmatar as dificuldades do grupo. Notou-se, logo no 1º período, que o grupo apresentava 

alguma dificuldade na área da Formação Pessoal e Social, nomeadamente na 

autonomia e no respeito pelo outro, principalmente em momentos de grande grupo. 

Foram assim realizadas diversas atividades em grande grupo, envolvendo as diversas 

áreas de conteúdo, por forma a melhorar este comportamento. 

No final do ano, na sua generalidade, o grupo apresentou um comportamento 

adequado, respeitando o outro e as regras da sala. Quanto às aprendizagens e aquisição 

de competências, nas diferentes áreas de conteúdo, o grupo, de uma forma geral 

adquiriu as competências adequadas à sua faixa etária. Ao longo do ano foi mostrando 

sempre muito interesse e entusiasmo na realização das atividades e projetos. 

“O Billy tem preocupações, e nós?” 

Este projeto surgiu numa conversa em grande grupo, onde uma criança estava com 

medo por ter um dente a cair. A partir daqui e com a leitura do livro “As preocupações 

do Billy”, realizaram-se diversas atividades nas áreas da expressão e comunicação, nos 

domínios da oralidade, iniciação à escrita, da expressão plástica, na área da formação 

pessoal e na do conhecimento do mundo. Neste projeto registou-se a participação das 

famílias, que construíram “bonecos das preocupações”, que estiveram em exposição na 

escola. Tanto as crianças, como as famílias participaram de forma ativa e com 

entusiasmo. 

- Matemarte foi um projeto realizado em articulação entre ciclos, turma 1S do JI e turma 

3ºIS do 1º ciclo. Foi um projeto multidisciplinar, envolveu a matemática, a arte, a história, 

assim como a oralidade, a escrita e as aprendizagens sociais. Teve como objetivos:  

  Promover o gosto pela aprendizagem da matemática; 

  Promover a aprendizagem da matemática de uma forma lúdica; 

  Fomentar a aprendizagem cooperada; 
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  Promover o gosto pela arte e pela produção artística; 

  Desenvolver a criatividade;  

Decorreu ao longo do ano letivo e dividiu-se em diversas fases: 

  Trabalho em sala de aula; 

  Trabalho entre ciclos – grande grupo/ pequeno grupo; 

  Lançamento do concurso: Matemática nas nossas casas; 

 Votação das fotos por todos os alunos, funcionárias e docentes da escola; 

  Entrega de prémios (aos 3 primeiros) e diplomas a todos os participantes; 

Considera-se que o projeto decorreu de forma positiva, todas as crianças estiveram 

envolvidas e motivadas, assim como as famílias participando ativamente. 

- Projeto “Teachers Try Science”, foi um projeto realizado em articulação entre ciclos, turma 

1S do JI e turma 3ºIS do 1º ciclo e uma turma do 2º ciclo, 5ºA, pelo segundo ano 

consecutivo. Teachers TryScience resulta de um esforço colaborativo entre o New York Hall 

of Science, a IBM Corporation e o teachengineering.org. Constitui uma ferramenta de 

trabalho e complementaridade para os professores na construção dos currículos dos 

alunos, sendo transversal a várias disciplinas e anos. Realizaram-se diversas atividades no 

âmbito das ciências. O mesmo resultou numa apresentação final, no Pavilhão do 

Conhecimento, onde participaram as crianças dos três ciclos. 

- Projeto “Quality 3c child (cheerful, courageous, cretive child”, em parceria com o CREF 

de Sesimbra. A participação neste projeto foi relevante, registaram-se diversas reuniões 

onde se debateu a qualidade da educação pré-escolar em diversos países da Europa. A 

visita de docentes e psicólogos dos países envolvidos às salas, tornou-se uma momento 

de partilha significativo. Realizou-se uma visita à Grécia, onde se apresentou um 

documento com os resultados obtidos nos Jardim de Infância portugueses. 

2S Ao longo do ano letivo o comportamento de cada criança em particular e do grupo em 

geral foi sendo observado e registado; foram implementadas as estratégias necessárias 

tendo em vista o melhor resultado. Algumas dessas estratégias passaram pelo trabalho em 

parceria com as equipas de Educação Especial da escola e da ELI (Equipa Local de 

Intervenção) para proceder ao despiste de algumas situações detetadas e respetivo 

acompanhamento. As atividades foram planificadas tendo em conta as caraterísticas do 

grupo de crianças e desenvolvidas em grande e pequeno grupo, a pares e 

individualmente, de forma a dar resposta às necessidades de cada criança. Foi na área 

de Formação Pessoal e Social e em particular no respeito pelo outro e no cumprimento 

de regras que se registaram as maiores dificuldades.  

Ao longo do ano as atividades planeadas foram-se reajustando e, sobretudo em grande 

grupo, diariamente, conversando frequentemente com o grupo de crianças, lembrando 

as regras de convivência social e responsabilizando-as pelo cumprimento das mesmas, de 

forma a resolver algumas situações de conflito e dificuldades existentes. No final do ano 

letivo o balanço é muito positivo; o comportamento do grupo de um modo geral é 

adequado. As crianças fizeram evoluções significativas no que se refere à aquisição e 

desenvolvimento de competências nas diversas áreas de conteúdo. O grupo foi recetivo 

https://www.teachengineering.org/
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3S Na avaliação efetuada ao longo do ano letivo, constatou-se que as áreas mais frágeis 

deste grupo de crianças, centravam-se na área da formação pessoal e social, da 

expressão comunicação, nomeadamente no domínio da linguagem oral e no subdomínio 

das artes visuais. 

Tendo sempre em conta a avaliação realizada pela educadora ao longo do ano, através 

da observação direta e indireta, a análise dos diferentes trabalhos efetuados pelas 

crianças, bem como a utilização de diferentes instrumentos de trabalho foram dando 

indicadores da evolução e das dificuldades de cada criança. Desenvolveu-se uma série 

de estratégias como forma de colmatar essas fragilidades, indo assim ao encontro das 

necessidades e interesses das crianças, respeitando-se o ritmo individual de cada uma. 

 Desta forma, na área da formação pessoal e social, foram elaborados com as crianças, 

instrumentos reguladores do comportamento, uma vez que havia crianças com 

dificuldades em cumprir as regras sociais de convivência, bem como a separação com 

as famílias, que nem sempre foi fácil. A aceitação e o respeito pelo outro também foram 

questões que foram surgindo ao longo do ano. Assim através do diário de turma, onde se 

registava as ocorrências boas e menos boas discutiram-se em grupo as estratégias a 

implementar, possibilitando este instrumento uma melhor e mais adequada intervenção 

junto do grupo. Por outro, lado, realizaram-se jogos a pares e de grupo para que as 

crianças conseguissem aceitar melhor o outro e as regras. As relações afetivas 

estabelecidas entre todos, também facilitaram a aquisição das competências exigidas 

nesta área.  

Em relação à área da expressão comunicação no domínio da linguagem oral, verificou-

se que algumas crianças que apresentavam dificuldades no seu discurso oral, bem como 

às várias atividades e projetos que se realizaram, demonstrando sempre muito entusiasmo 

e interesse pelos mesmos. 

Entre várias atividades desenvolvidas com a família a “Digimousse” realizada na sala de 

aula constou de uma pintura com as mãos/dedos, com mousse de chocolate. Por se tratar 

de chocolate, esta atividade constituiu uma surpresa na medida em que esta mousse era 

espalhada na mesa para dar asas à imaginação e criatividade (no âmbito da área de 

expressão e comunicação), e não para comer; todas as crianças acabaram por se 

lamber no final como era de prever. Os trabalhos estiveram expostos na sala para que 

todos apreciassem o resultado final. A vinda à sala de alguns irmãos do primeiro ciclo 

contar histórias, foi sem dúvida um momento muito especial. A visita ao Museu Marítimo 

em Sesimbra constituiu um momento de entusiasmo e alegria por parte das crianças que 

puderam aprender coisas novas (no âmbito da área do conhecimento do mundo) e 

satisfazer a sua curiosidade. A visita dos Reis Magos e os camelos, numa iniciativa da CMS 

constituiu um momento de grandes emoções. A colaboração das famílias e o entusiasmo 

das crianças no projeto “Damos com as nossas mãos”, que se desenvolveu ao longo do 

ano, foi sem dúvida muito gratificante e importante na relação escola/família. Nas 

vivências diárias no jardim-de-infância valores como a solidariedade, amor e respeito pelo 

próximo entre outros, foram trabalhados constantemente no âmbito da área de formação 

pessoal e social. 
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revelavam dificuldades na estruturação e construção de frases, realizando-se assim 

atividades relacionadas com esta área, (o conto de histórias, lengalengas, rimas, 

comunicações ao grupo), mas também se fizeram diversos contatos com a ELI (Equipa de 

Intervenção Local) para proceder a avaliações de situações detetadas e recorrer a 

terapeutas da fala para apoiar estas crianças. 

Para um melhor desenvolvimento das crianças no subdomínio das artes visuais, as crianças 

utilizaram os materiais de expressão plástica como meio de representação/comunicação 

de experiências pessoais e de grupo e contactaram com diferentes formas de arte, 

possibilitando-lhes desenvolver a criatividade e a motricidade fina. 

Ao longo do ano, dinamizaram-se assim atividades que promoveram atitudes 

responsáveis, solidárias, que favoreceram uma crescente autonomia na concretização 

das aprendizagens das crianças. Pretenderam sobretudo ir ao encontro das 

necessidades, dos interesses e dos conhecimentos de cada um ampliando as suas 

competências. 

A colaboração/participação das famílias, o trabalho de parceria com as outras salas de 

jardim de infância e a articulação com o primeiro ciclo, quer em atividades, quer no dia 

a dia do jardim de infância foram sem dúvida uma mais valia ao desenvolvimento de um 

bom trabalho. 

Importa salientar que foi criado um ambiente rico de afetos, de segurança, apreço, 

reconhecimento, valorização, estabilidade, afirmação, responsabilidade e 

atividade/ação, proporcionando-se a todas as crianças o direito a brincar e a viver novas 

experiências, na promoção do seu desenvolvimento e das aprendizagens. 

A visita dos Reis Magos à Escola Básica de Sampaio, foi uma atividade promovida pela 

Câmara Municipal de Sesimbra, e inseriu-se na área do conhecimento do mundo. As 

crianças puderam vivenciar uma experiência real sobre os Reis e assim aprofundar os seus 

conhecimentos sobre a tradição vivida nesta época.  

 A autarquia sugeriu a visita ao Museu Marítimo de Sesimbra, com a proposta de 

decoração de uma imagem de uma cavala, com o objetivo de realizar uma exposição 

no museu inserida na promoção do consumo deste peixe. Esta atividade, realizada em 

parceria com as famílias, promoveu o tema do mar e a visita ao museu possibilitou o 

contacto com diferentes tipos de pesca e de utensílios utilizados na mesma. A exposição 

no museu das cavalas decoradas pelas crianças, foi uma forma importante de se valorizar 

o trabalho realizado.  

Esta atividade, inserida nas áreas do conhecimento do mundo e da formação pessoal e 

social, permitiu ainda a visita ao mercado do peixe. No seguimento destas visitas foram 

realizadas em contexto de sala atividades na área da expressão e comunicação, 

nomeadamente nos domínios da linguagem oral, da educação artística e da 

matemática. 

As crianças participaram ativamente em todas as atividades, tendo impulsionado 

nalgumas famílias a visitar ao referido museu. 
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A participação no projeto “Quality 3C (cheerful, courageous, creative child)”, em parceria 

com o CREF de Sesimbra, permitiu a partilha de práticas pedagógicas e saberes entre os 

diversos profissionais dos diferentes países europeus envolvidos. 

No decorrer deste projeto realizaram-se reuniões, onde se partilharam experiências 

debateu-se a qualidade da educação pré-escolar em diversos países da Europa, 

analisaram-se os dados constantes nos inquéritos realizados aos pais, docentes e 

assistentes operacionais das escolas do concelho que aderiram ao projeto.  

A visita dos professores/psicólogos às diversas salas de jardim de infância, revestiu-se de 

um momento rico de partilha sobre a organização do ambiente educativo e instrumentos 

utilizados por cada docente.  

Inserido neste projeto, foi realizada uma visita à Grécia, onde se apresentaram os 

resultados obtidos na análise dos inquéritos efetuados nos Jardim de Infância do concelho 

e se divulgaram as práticas pedagógicas desenvolvidas na educação pré- escolar. 

 

 

 

4S A planificação das atividades e projetos a realizar pelos alunos teve sempre presente as 

necessidades e interesses das crianças e a transversalidade de todas as áreas de 

conteúdo da educação pré-escolar.  

No segundo período foi efetuado o contacto com a Equipa Local de Intervenção (ELI) 

para proceder à avaliação de uma criança no âmbito da terapia da fala, dado a não 

comunicação verbal com pares e adultos por parte desta. Feita a avaliação, a criança 

foi enviada para consulta de especialidade no Hospital de S. Bernardo e no terceiro 

período iniciou o acompanhamento em terapia da fala pela terapeuta da ELI.  

A avaliação efetuada ao longo do ano foi essencial na reformulação de estratégias, de 

forma a colmatar as dificuldades apresentadas por cada criança e pelo grupo. 

Tendo presente o nível etário do grupo e as dificuldades apresentadas, as áreas da 

Formação Pessoal e Social, no que concerne à promoção da autonomia e da Expressão 

e Comunicação, foram as mais trabalhadas ao longo do ano, promovendo assim a 

aquisição de competências a nível da autonomia, do saber estar, da utilização da 

linguagem oral e da expressão artística.  

No final do ano, a maioria do grupo tornou-se mais autónomo, apresentando um 

comportamento adequado, respeitando o outro e as regras da sala. Quanto às 

aprendizagens e aquisição de competências, trabalhadas transversalmente nas 

diferentes áreas de conteúdo, o grupo apresentou uma evolução positiva, tendo, na 

generalidade adquirido as competências adequadas à sua faixa etária.  

A coesão da equipa, a participação das famílias em atividades realizadas em contexto 

de sala, bem como a articulação com o primeiro ciclo, foi uma mais-valia na partilha de 

saberes e na correta implementação de estratégias facilitadoras das aprendizagens. 

A visita ao Museu Marítimo de Sesimbra, surgiu a partir da proposta da autarquia para 

decorar a imagem de uma cavala, com o objetivo de realizar uma exposição inserida na 

promoção do consumo deste peixe. Esta atividade, realizada em parceria com as famílias, 
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trouxe para o grupo a temática do mar e consequentemente a visita ao museu, onde se 

tomou contacto com diferentes tipos de pesca e de utensílios utilizados na mesma.  

Esta atividade, inserida nas áreas do conhecimento do mundo e da formação pessoal e 

social, permitiu ainda a visita ao mercado do peixe. No seguimento destas visitas foram 

realizadas em contexto de sala atividades na área da expressão e comunicação, 

nomeadamente nos domínios da linguagem oral, das expressões artísticas e da 

matemática. 

As crianças participaram ativamente em todas as atividades, tendo impulsionado 

nalgumas famílias a visitar ao referido museu. 

A participação no projeto “Quality 3C (cheerful, courageous, creative child”, em parceria 

com o CREF de Sesimbra, permitiu a partilha de saberes entre os profissionais dos diferentes 

países envolvidos. 

Nas reuniões efetuadas e para além desta partilha, debateu-se a qualidade da 

educação pré-escolar em diversos países da Europa, analisaram-se os dados constantes 

nos inquéritos realizados aos pais, docentes e assistentes operacionais das escolas do 

concelho que aderiram ao projeto. A visita à sala de jardim de infância de docentes e 

psicólogos dos países envolvidos, tornou-se um momento de partilha sobre a organização 

do ambiente educativo e instrumentos utilizados por cada docente.  

Inserida no projeto, foi realizada uma visita à Grécia, onde se apresentaram os resultados 

obtidos na análise dos inquéritos efetuados nos Jardim de Infância do concelho. 

Inserida na área do conhecimento do mundo foi realizada a visita dos Reis Magos à Escola 

Básica de Sampaio, atividade promovida pela Câmara Municipal de Sesimbra. 

AS De um modo global o aproveitamento da turma foi bom. Todos os alunos transitaram para 

o 2º ano de escolaridade. Este resultado revelou que as estratégias adotadas desde o 

primeiro período foram determinantes para os resultados obtidos. Salienta-se as 

assembleias de turma, o contato constante com os Encarregados de Educação, o 

acompanhamento nos intervalos, a comunicação com os técnicos das AEC, a utilização 

dos diferentes espaços do recinto escolar, a diferenciação pedagógica e o esforço 

constante para diversificar tarefas e atividades.  

O comportamento foi satisfatório, salientando-se como aspetos menos positivos a 

agitação e a conversa com os colegas principalmente no final do 3º período. A 

adaptação dos alunos no início do ano também decorreu de modo muito satisfatório. 

Havendo um aluno apoiado pela Unidade de Ensino Estruturado de Autismo, houve um 

esforço permanente para o integrar nas atividades da turma e, simultaneamente, 

contribuir para o seu desenvolvimento. Uma aluna integrou também a Educação Especial 

no início do 3º período. Apesar das suas dificuldades de aprendizagem, pode considerar-

se um caso de sucesso, dado a evolução ao longo do ano e o entusiasmo e interesse 

demonstrados. 

Oito alunos da turma integraram o quadro de mérito. 
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BS O aproveitamento global da turma foi bom em todas as disciplinas, no entanto houve 

uma aluna que transitou ao 2º ano de escolaridade com valores de insuficiente a 

Português e Matemática. Quatro alunos da turma integraram o quadro de mérito e uma 

aluna foi proposta para integrar o Quadro de Valor.  

Na turma existem três alunos com PEI. Dois destes alunos foram apoiados pela Unidade de 

Ensino Estruturado de Autismo, tendo a tempo inteiro uma docente de Educação Especial 

em sala de aula. Outro aluno era apoiado pela equipa de Educação Especial. Estes três 

alunos atingiram com sucesso as medidas previstas nos seus Panos Educativos Individuais. 

Foram elaborados três PAP. Dois planos obtiveram sucesso, mas um não. 

Foi elaborado um PIC para uma aluna de nacionalidade romena. O plano teve sucesso. 

As estratégias adotadas desde o primeiro período, em que se delineou a planta da sala 

de aula, o uso de grelhas com registos diários, o uso da caderneta e do email para 

comunicar com os encarregados de educação, o contacto e o atendimento individual 

de encarregados de educação, foram determinantes para os resultados obtidos. 

O comportamento foi satisfatório, salientando-se como aspetos menos positivos a 

agitação e a conversa entre os alunos. 

Não estavam previstas no PAA a realização das seguintes atividades:  

- Sessão Internet Segura – “Queres Navegar com Diversão? Cybersegura-te”, onde se 

alertou os alunos a cuidados a ter quando se usa um computador/internet; 

- “Dia de Reis” (CMS);  

De um modo global, as atividades salientadas mostraram-se do interesse dos alunos. 

Salienta-se aquelas em que puderam manter um maior envolvimento e participação 

direta (Yoga e Espaço Zambujal).  

As atividades e ações promovidas por entidades exteriores à escola revelaram-se uma 

mais-valia para as aprendizagens, na medida em que enriqueceram o conhecimento e 

permitiram a vivência de diferentes experiências. 

Todo o trabalho desenvolvido permitiu e facilitou a aquisição de conhecimentos, a 

participação dinâmica dos alunos; contribuiu para a evolução dos comportamentos, a 

instituição e cumprimento de regras, assim como para a consciencialização e 

responsabilidade da vida escolar. 

A atitude da grande maioria dos pais foi ao encontro do que era esperado, mostrando 

esforços para cumprirem com as suas responsabilidades e intervirem nos momentos e 

espaços mais adequados. 

De referir que algumas crianças, apesar de muito novas, mantiveram um comportamento 

muito adequado no espaço escolar, ajudaram na integração de colegas e orientaram 

alguns alunos que sentiam maiores dificuldades nas aprendizagens ou no 

acompanhamento das atividades. 
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- Proteção Civil – Vamos poupar água; Riscos naturais e medidas de autoproteção onde 

foram dinamizadas diversas atividades pela Proteção Civil de Sesimbra de acordo com os 

temas;  

- Encontro com a autora Maria Carolina Pereira Rosa e visita do autor, músico e compositor 

Jorge Courela. Estes autores apresentaram as suas obras aos alunos envolvendo-os em 

atividades de expressão plástica e de música; 

- Projeto “Master Lanche”, realizado em parceria com as enfermeiras do Centro de Saúde. 

Tinha como objetivo promover os lanches saudáveis. Os alunos envolventes no projeto 

participaram sempre de forma muito positiva;  

- Aula exterior no espaço Zambujal que dinamizou a obra “O meu amigo polvo” através 

de atividades lúdicas;  

- Ação de sensibilização sobre segurança dinamizada pelos agentes da autoridade da 

Escola Segura, alertando os alunos para muitos cuidados a ter quer a nível de segurança 

rodoviária, quer a nível de segurança pessoal; 

- Hora do conto pelo Espaço Zambujal na EB de Sampaio – “O dia em que os lápis voltaram 

a casa” onde se ouviu/dinamizou uma história em conjunto com a dinamizadora do 

Espaço Zambujal; 

- Hora do Conto CMS - “A coisa que mais dói no mundo” dinamizada pela animadora da 

autarquia; 

- Ação de Sensibilização: “Cuidados com o Sol” – Farmácia de Santana em que as 

dinamizadoras encetaram um diálogo com os alunos sobre os cuidados a ter com o sol. 

De realçar o empenho e motivação dos alunos nas diferentes atividades que 

proporcionaram ótimos resultados. Regista-se também uma elevada cooperação entre 

os alunos através das experiências multidisciplinares proporcionadas. A avaliação global 

é bastante positiva. 

 

 

 

CS O aproveitamento global da turma, de uma forma geral, foi bom. Todos os alunos de 1º 

ano transitaram para o 2º ano e os 10 alunos de 4º ano transitaram para o 5º ano de 

escolaridade. O comportamento da turma também foi satisfatório. Desta forma, pode-se 

concluir que as estratégias implementadas foram adequadas. O modelo de ensino-

aprendizagem foi centrado numa metodologia ativa e participativa, que tem subjacente 

o aprender a aprender e o ensinar a pensar. Valorizou-se a promoção do diálogo sobre 

temáticas de interesse dos alunos. Foi privilegiada uma metodologia de trabalho de grupo 

que visa desenvolver a cooperação. Foi desenvolvido um trabalho que remete para uma 

estratégia contratual que implica os alunos num compromisso que tem inerente regras e 

responsabilidades pré-definidas. Realizou-se, semanalmente, a distribuição de tarefas que 

responsabilizavam os alunos nomeados. Foi eleito um delegado de turma que devia, em 

qualquer dos espaços escolares, dar um bom exemplo, chamar a atenção dos elementos 

que manifestassem comportamentos pouco assertivos. Foram lidas histórias para motivar 

os alunos. Foi utilizada uma linguagem clara e precisa, estimulando a participação de 
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todos e foi estabelecido algum tempo destinado a apoiar os alunos com mais 

dificuldades. 

Usufruíram de apoio nos grupos de homogeneidade relativa a Português e Matemática 2 

alunas de 4º ano.  

Dois alunos de 1º ano integraram o quadro de mérito. 

Não estavam previstas no PAA a realização das seguintes atividades:  

Proteção Civil “Vamos poupar água” e “Riscos naturais e medidas de autoproteção e 

Primeiros socorros” onde foram dinamizadas diversas atividades pela Proteção Civil de 

acordo com os temas; Ação de sensibilização sobre segurança dinamizada pelos agentes 

da autoridade da Escola Segura, alertando os alunos para muitos cuidados a ter quer a 

nível de segurança rodoviária, quer a nível de segurança pessoal; Hora do Conto 

dinamizado pelo Espaço Zambujal “O dia em que os lápis voltaram a casa” onde se ouviu 

uma história e em conjunto na sala de aula se construiu um “lápis” para oferecer ao 

Espaço Zambujal; Hora do Conto - CMS – “Alto! O Burro deu um salto!” destinado aos 

alunos de 4º ano e o Conto - “A coisa que mais dói no mundo” destinado aos alunos de 

1º ano; “Histórias com Vento” – Espetáculo musical na EB de Sampaio; Concurso Concelhio 

de Leitura em que os alunos participaram respondendo a várias questões sobre um conto; 

Ação de Sensibilização: “Cuidados com o Sol” – Farmácia de Santana em que as 

dinamizadoras dialogaram com os alunos sobre os cuidados a ter com o sol; Sessão 

Internet Segura – “Queres Navegar com Diversão? Cybersegura-te”, teve como objetivo 

sensibilizar os alunos para os perigos da internet; “Dia de Reis” promovido pela CMS; 

Encontro com a autora Maria Carolina Pereira Rosa e visita do autor, músico e compositor 

Jorge Courela em parceria com a Biblioteca da EB de Sampaio, com o objetivo de 

promover o gosto pela leitura e o contacto com vários autores; Projeto de Saúde Escolar 

“Master Lanche” em parceira com a Unidade de Saúde de Sesimbra, com o objetivo de 

promover hábitos de saúde saudáveis e o “Programa de promoção de competências 

sociais/transição ao 5º ano” destinado aos alunos de 4º ano. 

A avaliação global é muito boa. Todos os alunos se envolveram com interesse e 

participaram com entusiasmo em todas as atividades. 

DS O aproveitamento global da turma foi bom em todas as disciplinas, pelo que todos os 

alunos transitaram ao 3º ano de escolaridade. Este resultado revelou que as estratégias 

adotadas, no plano de trabalho de turma, foram determinantes para os resultados 

obtidos. O comportamento global da turma foi bom. Não existiram ocorrências 

disciplinares.  

Um aluno era apoiado pela Unidade de Ensino Estruturado de Autismo, três alunos eram 

apoiados pela equipa de Educação Especial e seis alunos eram apoiados pela professora 

de Apoio Educativo. 

Cinco alunos da turma integraram o quadro de mérito durante os três períodos. 

Não estavam previstas no PAA a realização das seguintes atividades: Proteção Civil – 

“Vamos poupar água”; “Riscos naturais e medidas de autoproteção” e “Cuidados com o 

sol e segurança nas praias” onde foram dinamizadas diversas atividades pela Proteção 
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ES Com o objetivo de promover o sucesso escolar de cada aluno e procurando sempre 

desenvolver um processo de ensino-aprendizagem inclusivo e significativo, 

implementaram-se, ao longo do ano, diversas metodologias de trabalho e estratégias de 

diferenciação pedagógica, tais como: trabalho a pares e de grupo; de pesquisa e de 

parceria/tutoria entre alunos mais competentes e outros com mais dificuldades; trabalho 

autónomo e, sempre que possível, utilização das novas tecnologias de informação e 

comunicação; constante vigilância, estimulação e valorização no espaço/tempo da 

aula; apresentações de trabalhos e projetos (individuais ou de grupo), dando deste modo 

sentido às aprendizagens realizadas e desenvolvendo a autoimagem e autoestima dos 

alunos.  

No universo dos 26 alunos da turma, elaboraram-se 8 PAP a alunos que evidenciavam 

dificuldades de aprendizagem, tendo transitado 24 alunos e não transitado dois; não 

obstante, o aproveitamento global da turma obteve a menção de “Bom”. Um aluno 

integrou o Quadro de Mérito ao longo do ano. 

Ao nível do comportamento houve evolução, mas manteve-se “Suficiente”. A planta da 

sala foi sendo alterada de acordo com as necessidades, quer a nível das diferentes 

metodologias de trabalho, quer a nível da gestão de comportamentos, sendo aplicadas 

e analisadas grelhas de registo de comportamentos e atitudes. Esta problemática foi 

sempre trabalhada nas reuniões de pais, apelando-se ao envolvimento e vigilância dos 

EE. 

Regista-se o facto de a dimensão da sala e o número excessivo de alunos não permitir a 

organização de espaços diferenciados e consequentes dinâmicas de trabalho, bem 

como a separação de alguns alunos mais faladores ou irrequietos. 

O envolvimento dos encarregados de educação e a comunicação escola/família 

desenvolveu-se através das reuniões de pais e atendimentos individualizados formais e 

informais, de toda a comunicação desenvolvida através da caderneta do aluno e 

Civil de acordo com os temas; Hora do Conto Espaço Zambujal – “O dia em que os lápis 

voltaram a casa” onde se ouviu e dinamizou uma história; “Lagoa vem à escola no inverno 

– Jogos olímpicos das aves” em que foram dinamizadas várias atividades sobre as aves; 

Hora do Conto - CMS – “O que mais dói no mundo” onde se ouviu um conto dinamizado 

pela bibliotecária; Ação de Sensibilização: “Cuidados com o Sol” – Farmácia de Santana 

em que as dinamizadoras realizaram um diálogo com os alunos sobre os cuidados a ter 

com o sol; Sessão Internet Segura – “Queres Navegar com Diversão? Cybersegura-te” 

onde um encarregado de educação promoveu um diálogo com os alunos sobre 

Cibersegurança; realizaram-se idas regulares à biblioteca para requisição de livres e leitura 

de histórias; assistiu-se à participação na plantação das “Pimenteiras” no recinto escolar; 

vinda à escola da autora Carolina Pereira Rosa para divulgação de algumas das suas 

obras; aulas de yoga dinamizadas por uma encarregada de educação. 

É de salientar o empenho e o gosto na participação dos alunos nestas atividades, 

proporcionando momentos de partilha, convívio assim como ótimos resultados. 
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telefonicamente, bem como através da disponibilização de um endereço de correio 

eletrónico da professora.  

Também se desenvolveu uma estreita articulação com as restantes professoras 

coadjuvantes da turma, bem como com os professores das AEC e a psicóloga.  

As atividades organizadas tiveram como objetivo o sucesso escolar dos alunos e o seu 

desenvolvimento integral e o envolvimento e responsabilização dos pais/EE pela vida 

escolar dos seus educandos. Concretizaram-se com sucesso e com a participação 

empenhada de todos os dinamizadores, colaboradores e público-alvo.  

Partindo da realidade e do contexto específico da turma, procurou-se fomentar 

estratégias de aprendizagem diversificadas, enriquecer experiências, estimular a 

participação ativa, responsável e crítica dos alunos, promover modos de vida saudável, 

uma forte consciência ecológica, o trabalho de grupo e uma cidadania responsável.  

A utilização de grelhas de avaliação das atividades serviu o objetivo de desenvolver 

capacidades de análise, reflexão crítica sobre o trabalho desenvolvido e incrementou a 

autorregulação de procedimentos e comportamentos.  

A interdisciplinaridade esteve presente em todas as atividades, que também se 

constituíram como veículos de promoção da divulgação das práticas desenvolvidas e de 

ligação ao meio. 

Os projetos de Conselho de Ano (Projeto de Promoção e Educação para a Saúde /Projeto 

de Educação Sexual e Plano Nacional de Leitura) foram desenvolvidos com os alunos de 

forma interessada e empenhada, tal como todos os outros, específicos da turma/PTT. 

Destes, destacam-se a Semana da Leitura, que contou com a colaboração e 

participação muito interessada dos pais/encarregados de educação e familiares, e a 

Semana da Ciência que suscitou a curiosidade dos alunos e mobilizou a sua vontade de 

perceber e conhecer melhor o universo e o conhecimento científico. 

 

 

FS O aproveitamento global da turma foi muito bom. Todos os alunos transitaram para o 3º 

ano de escolaridade. As estratégias adotadas quer em sala de aula quer nos espaços 

envolventes foram determinantes para os resultados obtidos. Salienta-se as assembleias 

de turma, os momentos de relaxamento à entrada e após os intervalos, o contato com os 

Encarregados de Educação, o acompanhamento nos intervalos, a comunicação com os 

técnicos das AEC, da equipa de ensino especial, psicóloga escolar, a utilização dos 

diferentes espaços e materiais do recinto escolar, a diferenciação pedagógica, o 

trabalho de coadjuvação do ler e escrever mais e a motivação e dedicação constante 

para diversificar tarefas e atividades. 

A adaptação dos alunos que integraram a turma foi bastante boa pois os colegas deram 

abertura para tal e estavam sempre dispostos a colaborarem no sentido de os ajudarem 

principalmente ao aluno de nacionalidade romena. 

Ao nível do comportamento a turma não apresentou problemas de maior, no entanto são 

crianças muito conversadoras o que por vezes perturbou o bom funcionamento das aulas. 
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De um modo geral são alunos com vastos conhecimentos em várias áreas do saber e 

muito motivados para as aprendizagens. 

 Integraram o quadro de mérito 5 alunos. 

De um modo geral, as atividades apresentadas mostraram-se do interesse dos alunos.  

Todas as atividades foram do seu agrado pois estes mostraram-se sempre motivados e 

empenhados na sua realização uma vez que estas apelavam à sua imaginação 

intelectual ou corporal. 

As atividades oferecidas e efetuadas por instituições exteriores à escola foram uma mais 

valia para o ensino aprendizagem pois permitiram vivenciar e experienciar novas 

metodologias. 

Todo o trabalho desenvolvido permitiu e facilitou a aquisição de conhecimentos, a 

participação ativa dos alunos; contribuiu para a evolução positiva dos seus 

conhecimentos bem como dos seus comportamentos. 

O trabalho de coadjuvação também foi fundamental para realizar algumas destas 

atividades pois sem esta intervenção seriam mais difíceis de concretizar. 

É de salientar também a colaboração prestada pelos Encarregados de Educação que 

sempre mostraram interesse e dedicação pela vida escolar dos seus educandos. 

Como síntese podemos dizer que os alunos foram muito colaborativos e existiu sempre 

uma ajuda mútua entre todos. De referir ainda a disponibilidade de todos no sentido de 

ajudarem o aluno de nacionalidade Romena na sua integração num meio que lhe era 

completamente desconhecido. 

 

 

GS O aproveitamento global da turma foi satisfatório. Todos os alunos transitaram para o 

quarto ano de escolaridade. Integraram os grupos de homogeneidade relativa um grupo 

de quatro alunos nas disciplinas de Português e Matemática. Três alunos da turma 

integraram o quadro de mérito no terceiro período. 

O comportamento de alguns elementos da turma nem sempre foi o mais adequado, 

tendo os respetivos encarregados de educação sido informados. 

As estratégias adotadas durante o ano letivo contribuíram para os resultados finais: 

utilização de grelhas de registos diários; uso da caderneta escolar; contacto telefónico e 

pessoal com os encarregados de educação; atendimentos individuais sempre que 

solicitados. 

Não estavam previstas no PAA a realização das seguintes atividades: Hora do Conto 

Espaço Zambujal – “O dia em que os lápis voltaram a casa” pela animadora Graça 

Pólvora; Hora do Conto - CMS – “Alto! O Burro deu um salto!” dinamizado pela Sónia 

Ferreira; comemoração do Halloween; sensibilização da Proteção Civil: “Para a vida 

preservar, água temos que poupar”, “Condições meteorológicas adversas” e 

“Sensibilização - cuidados a ter com o Sol e segurança na praia”, no âmbito da Prevenção 

de Comportamentos de Risco; o animador Nelson Pólvora dinamizou a atividade “Escolhe 

o teu caminho”; Semana da Leitura; participação na plantação das “Pimenteiras” no 
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recinto escolar; ateliê/oficina “Jardim do Barro” dinamizada pelos alunos e professores da 

Cercizimbra. No Dia Mundial da Criança assistiu-se à representação teatral dos alunos do 

quarto ano (no âmbito do Projeto “Viagem no Verde”), participou-se numa aula de yoga 

dinamizada por uma encarregada de educação, promoveu-se uma atividade de 

karaoke e dança e ainda um lanche convívio. No âmbito das Expressões Artísticas e Físico-

Motoras foi dinamizada uma “aula aberta” a pais, encarregados de educação e/ou outro 

adulto que pudesse acompanhar o aluno. 

A colaboração dos alunos nestas atividades foi sempre interessada e empenhada. A 

avaliação foi muito positiva. 

 

 

HS O aproveitamento global da turma foi bom. Todos transitaram para o 4º ano de 

escolaridade. Durante o ano letivo, três alunos integraram os grupos de homogeneidade 

relativa. Na turma existiram dois alunos com PEI apoiados pela Educação Especial, com 

apoio em terapia de fala e psicologia. 

As estratégias delineadas contribuíram para o sucesso de todos os vinte e seis alunos da 

turma. 

Na turma existiram alunos com dificuldade em cumprir e interiorizar algumas das regras 

básicas de estar em sala de aula. Foram alunos muito conversadores. Houve necessidade 

de elaborar participações disciplinares e de comunicar atitudes incorretas aos 

encarregados de educação via caderneta ou através de atendimentos individuais. As 

medidas aplicadas surtiram efeitos imediatos, mas de curta duração. 

Não estavam previstas no PAA a realização das seguintes atividades: participação no 

projeto Co-Lab para o qual a turma manifestou boa adesão, realizando diferentes 

trabalhos colaborativos; Hora do Conto Espaço Zambujal – “O dia em que os lápis 

voltaram a casa” pela animadora Graça Pólvora; Hora do Conto - CMS – “Alto! O Burro 

deu um salto!” dinamizado pela Sónia Ferreira; Comemoração do Halloween; 

Sensibilização da Proteção Civil: “Para a vida preservar, água temos que poupar”, 

“Condições meteorológicas adversas” e “Sensibilização cuidados a ter com o sol e 

segurança nas praias”; o animador Nelson Pólvora dinamizou a atividade “Escolhe o teu 

caminho” no âmbito da Prevenção de Comportamentos de Risco; na Semana da Leitura, 

foram exploradas diversas obras literárias com os alunos; assistiram e participaram na 

plantação das “Pimenteiras” no recinto escolar; trabalharam no atelier/oficina “Jardim do 

Barro” atividade dinamizada pelos alunos e professores da Cercizimbra; no Dia Mundial 

da Criança assistiram à representação teatral dos alunos do quarto ano (no âmbito do 

Projeto “Viagem no Verde”), participaram numa aula de yoga, dinamizada por uma 

encarregada de educação, karaoke e dança com o Júlio Panão, pinturas de rosto e 

balões com diferentes figuras, que terminou com um lanche convívio; no âmbito das 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras foi dinamizada uma “aula aberta” a pais, 

encarregados de educação e/ou outro adulto que pudesse acompanhar o aluno. 

Realizaram-se também outros momentos de partilha e atividades conjuntas com o pré-

escolar e com o primeiro ciclo, como leitura de histórias, representação de pequenas 

peças de teatro. 
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Todos os alunos participaram com empenho e entusiasmo nestas atividades. O balanço 

de todas elas foi bastante positivo. 

IS O comportamento global da turma foi bom. Não existiram ocorrências disciplinares.  

O aproveitamento foi satisfatório /bom. Só houve insucesso de um aluno na disciplina de 

Português. Todos os alunos transitaram ao quarto ano, tendo um integrado o Quadro de 

Mérito. As estratégias delineadas contribuíram para o sucesso de todos os vinte e três 

alunos da turma. 

Os oito alunos com necessidades educativas especiais tiveram os apoios previstos no 

respetivo PEI.  

Realizaram-se vários projetos de turma como o “Matemarte”, no qual os alunos e as suas 

famílias realizaram todas as tarefas com muito empenho, onde surgiram trabalhos muito 

bonitos, quer na exposição de fotografia quer nas pinturas realizadas num trabalho 

colaborativo com o grupo S1. Realizaram-se ainda outros momentos de partilha e 

atividades conjuntas com o pré-escolar e com o primeiro ciclo. 

Também foi trabalhado o projeto “Moral da história” com a leitura de contos, exploração 

da moral dos mesmos, reconto, desenho, música, pintura e expressão dramática. 

Realizaram-se idas regulares à biblioteca para requisição de livres e leitura de histórias. 

Ainda se realizaram as seguintes atividades que decorreram de acordo com o previsto: 

receção aos alunos; bochecho de Flúor; comemoração do Halloween com o 

visionamento de um filme com as turmas 4JS e 4KS; São Martinho; visita de estudo ao TIL 

para assistir à peça “O Gato das Botas”; exercícios de Evacuação; Dia de Reis; Hora do 

Conto; Carnaval – baile carnavalesco; Semana da Leitura; participação na plantação 

das “Pimenteiras” no recinto escolar; vinda à escola da autora Carolina Pereira Rosa para 

divulgação de algumas das suas obras, realçando a ilustração das mesmas e mostrando 

aos alunos como a ilustração se pode fazer com recortes e colagens; Dia da Criança 

(representação teatral dos alunos do quarto ano, yoga orientado por uma encarregada 

de educação, karaoke e dança, lanche convívio); visita de estudo ao Parque Natural - 

Quinta do Tambor. 

Os alunos ainda participaram, com os seus encarregados de educação, numa aula 

aberta dinamizada pela professora de Expressões Artísticas. 

Ainda foram realizadas as seguintes atividades: formação sobre “Para a vida preservar, 

água temos que poupar” e “Condições Meteorológicas Adversas” pela Proteção Civil e 

ainda Prevenção de Comportamentos de Risco no âmbito do Projeto “Escolhe o teu 

caminho” por Nelson Pólvora; “Cuidados a ter com o sol” atividade de sensibilização 

dinamizada pelas farmacêuticas da farmácia de Santana; “Jardim do Barro” 

atividade/oficina dinamizada pelos alunos e professores da Cercizimbra. Também houve 

a participação numa atividade da Câmara Municipal de Sesimbra: “A Lagoa vai à 

Escola”. 

Realizaram-se ainda todas as tarefas propostas no projeto Eco Escolas. 
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JS O aproveitamento global da turma foi bom em todas as disciplinas exceto Matemática, 

onde foi suficiente, pelo que todos os alunos transitaram para o 5º ano de escolaridade. 

Este resultado revelou que as estratégias adotadas desde o primeiro período, em que se 

delineou a planta da sala de aula, o uso de grelhas com registos diários, o uso da 

caderneta para comunicar com os encarregados de educação, o contacto e o 

atendimento individual de encarregados de educação, foram determinantes para os 

resultados obtidos. 

O comportamento foi satisfatório, salientando-se como aspetos menos positivos a 

agitação e a conversa entre colegas. 

Dois alunos eram apoiados pela equipa de Educação Especial e três alunos eram 

apoiados nos Grupos de Homogeneidade Relativa. 

Cinco alunos participaram no Concurso Concelhio de Leitura, tendo um aluno passado à 

final. 

Não estavam previstas no PAA a realização das seguintes atividades: Projeto “Viagem no 

Verde” – Mostra de Teatro da CMS, em que os alunos juntamente com a turma 4KS 

dinamizaram uma performance sobre sensibilização ambiental; “Comemoração do 

Halloween” em conjunto com as turmas 3IS e 4KS; Proteção Civil – “Vamos poupar água”; 

“Riscos naturais e medidas de autoproteção” e “Primeiros Socorros”, onde foram 

dinamizadas diversas atividades pela Proteção Civil; “Dia Nacional do Mar” – Ida à BE da 

ES Sampaio onde se visualizou um filme; Hora do Conto Espaço Zambujal – “O dia em que 

os lápis voltaram a casa”, onde se ouviu/participou numa história em conjunto com a 

dinamizadora; Visita do Autor: Jorge Courela onde apresentou os livros “O Zé Maria 

Catatua” e “Capitão Miau Miau”; “Lagoa vem à escola no inverno – Jogos olímpicos das 

aves”, em que foram dinamizadas várias atividades sobre as aves; Hora do Conto - CMS – 

“Alto! O Burro deu um salto!” onde se ouviu um conto dinamizado pela bibliotecária; 

“Histórias com Vento” – animação musical, integrado no projeto “Viagem no Verde”; Visita 

da autora Carolina Pereira Rosa que dinamizou algumas histórias através de dobragens; 

“Concurso Concelhio de Leitura”, em que os alunos participaram respondendo a várias 

questões sobre um conto; Ação de Sensibilização: “Cuidados com o Sol” – Farmácia de 

Santana, em que as dinamizadoras encetaram um diálogo com os alunos sobre os 

cuidados a ter com o sol; Sessão Internet Segura – “Queres Navegar com Diversão? 

Cybersegura-te” onde um encarregado de educação promoveu um diálogo com os 

alunos sobre Cibersegurança e “Dia de Reis”, promovido pela CMS. 

De realçar o empenho e motivação dos alunos nas diferentes atividades que 

proporcionaram ótimos resultados. Regista-se também uma elevada cooperação entre 

os alunos através das experiências multidisciplinares proporcionadas. A avaliação global 

é bastante positiva. 

KS O aproveitamento global da turma foi bom em todas as disciplinas, pelo que todos os 

alunos transitaram para o 5º ano de escolaridade. As estratégias adotadas desde o 
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4.1.3. Escola Básica do Zambujal 

 

primeiro período, em que se delineou a planta da sala de aula, o uso de grelhas com 

registos diários, o uso da caderneta para comunicar com os encarregados de educação, 

o contacto e o atendimento individual de encarregados de educação, foram 

determinantes para os resultados obtidos. 

O comportamento foi satisfatório, salientando-se como aspetos menos positivos a 

agitação e a conversa entre colegas. 

Um aluno era apoiado pela Unidade de Ensino Estruturado de Autismo, outro aluno era 

apoiado pela equipa de Educação Especial e quatro alunos eram apoiados nos Grupos 

de Homogeneidade Relativa. 

Sete alunos participaram no Concurso Concelhio de Leitura, tendo uma aluna passado à 

final. 

Dois alunos da turma integraram o quadro de mérito. 

Não estavam previstas no PAA a realização das seguintes atividades: Projeto “Viagem no 

Verde” – Mostra de Teatro da CMS, em que os alunos juntamente com a turma 4JS 

dinamizaram uma performance sobre sensibilização ambiental; “Comemoração do 

Halloween” em conjunto com as turmas 3IS e 4JS; Proteção Civil – “Vamos poupar água”; 

“Riscos naturais e medidas de autoproteção” e “Primeiros Socorros”, onde foram 

dinamizadas diversas atividades pela Proteção Civil; “Dia Nacional do Mar” – Ida à BE da 

ES Sampaio onde se visualizou um filme; Hora do Conto Espaço Zambujal – “O dia em que 

os lápis voltaram a casa”, onde se ouviu/participou numa história em conjunto com a 

dinamizadora; Vinda do autor: Jorge Courela onde apresentou os seus livros “O Zé Maria 

Catatua” e “O Capitão Miau Miau”; “Lagoa vem à escola no inverno – Jogos olímpicos 

das aves”, em que foram dinamizadas várias atividades sobre as aves; Hora do Conto - 

CMS – “Alto! O Burro deu um salto!” onde se ouviu um conto dinamizado pela bibliotecária; 

“Histórias com Vento” – animação musical, integrado no projeto “Viagem no Verde”; 

Vinda da autora Carolina Pereira Rosa, que através de dobragens dinamizou algumas das 

suas histórias; “Concurso Concelhio de Leitura”, em que os alunos participaram 

respondendo a várias questões sobre um conto; Ação de Sensibilização: “Cuidados com 

o Sol” – Farmácia de Santana, em que as dinamizadoras encetaram um diálogo com os 

alunos sobre os cuidados a ter com o sol; Sessão Internet Segura – “Queres Navegar com 

Diversão? Cybersegura-te” onde um encarregado de educação promoveu um diálogo 

com os alunos sobre Cibersegurança e “Dia de Reis”, promovido pela CMS. 

De realçar o empenho e motivação dos alunos nas diferentes atividades que 

proporcionaram ótimos resultados. Regista-se também uma elevada cooperação entre 

os alunos através das experiências multidisciplinares proporcionadas. A avaliação global 

é bastante positiva. 

AZ Todas as atividades e projetos planificados para o ano letivo foram cumpridos. Todas as 

atividades foram realizadas nas datas previstas e cumpridas com sucesso, contribuindo 



 
195 

 

para a aprendizagem dos alunos, não havendo necessidade de realizar atividades de 

compensação. 

Os alunos do primeiro ano apresentaram um aproveitamento “Bom” em todas as 

disciplinas. O grupo, de uma maneira geral, revelou facilidade na aquisição e aplicação 

de novos conhecimentos. É um grupo homogéneo que revelou interesse e empenho nas 

tarefas e nos projetos que lhes foram propostos. Dois alunos integraram o Quadro de 

Mérito; e apenas um aluno não conseguiu recuperar as aprendizagens e ultrapassar as 

dificuldades evidenciadas na disciplina de Português. 

O grupo do segundo ano obteve um aproveitamento global “Suficiente”, em todas as 

disciplinas. Este grupo, demonstra muita dificuldade nas aprendizagens, assim como na 

aquisição, aplicação e consolidação de novos conhecimentos. De uma maneira geral, 

são crianças que se desmotivam facilmente e que se recusam a concluir e participar nas 

tarefas/projetos que lhe são propostos, principalmente quando se deparam com algum 

tipo de dificuldade. Três alunos não conseguiram recuperar as aprendizagens e 

ultrapassar as dificuldades evidenciadas nas disciplinas de Português, Matemática e 

Estudo do meio. Dois alunos foram acompanhados em psicologia e encaminhados para 

as consultas de desenvolvimento e pedopsiquiatria. Três alunos beneficiam de Plano 

Educativo Individual com adaptações curriculares. 

As maiores dificuldades sentidas estiveram relacionadas com o facto de ser uma turma 

plurianual. Todas as atividades e projetos desenvolvidos têm que ser adaptados aos dois 

anos de escolaridade. 

“Cada letra, uma história”, a “Semana da leitura”, a “Hora do Conto” e o encontro com 

a autora Isabel Ricardo foram projetos com várias atividades desenvolvidas ao longo do 

ano, que tiveram como objetivo a introdução do método de leitura de uma forma lúdica. 

Estas atividades revelaram-se muito positivas pois motivaram os alunos desenvolvendo o 

gosto pela leitura e literatura infantil. 

 “Saber Ser/ Saber estar” foi um projeto muito positivo pois contribuiu para a resolução de 

alguns problemas de comportamento revelados pelos alunos do 2º ano. 

Os espetáculos “Simplesmente Alice”, “Já é Natal”, “O Pinóquio” no Cineteatro João 

Mota, “Espaço Zambujal vem à escola” e a “Mostra de Teatro” foram atividades muito 

importantes para os alunos da turma, pois proporcionou-lhes a oportunidade de conhecer 

um tipo de atividade cultural (que a maioria, só com a escola têm oportunidade de 

beneficiar), aumentando e diversificando a sua cultura geral. 

O Magusto de São Martinho e o baile de Carnaval foram atividades que deram a 

conhecer alguns dos hábitos e costumes tradicionais portugueses de uma forma positiva 

pois desenvolveram e melhoraram as relações entre pares e sociais, nos alunos. 

As sessões de sensibilização com o Higienista do Centro de Saúde de Santana, dos 

Agentes da Escola Segura e os Exercício de Evacuação foram atividades de extrema 

importância para os alunos desta turma, tendo adquirido conhecimentos básicos e 

essenciais de uma forma menos expositiva e mais lúdica. 
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BZ As estratégias implementadas tinham por base um conjunto de regras básicas 

transdisciplinares, que regulavam os comportamentos (devidamente registados). Foi 

estabelecido um relacionamento afetivo com base na negociação valorizando e 

incentivando a participação oportuna de todos os alunos. Foi promovido o trabalho 

individual, a pares e em grupo de forma a desenvolver a cooperação mútua, a partilha 

de saberes entre colegas e a clarificação de dúvidas particulares. A orientação do 

caderno diário e dos materiais escolares, o desenvolvimento de técnicas de estudo e 

hábitos de trabalho autónomo em sala de aula, a partilha da explicação de raciocínios e 

fundamentação de respostas permitiram uma melhor gestão do processo de ensino 

aprendizagem. Foram utilizados jogos, histórias, materiais/ suportes específicos para ajudar 

a superar dificuldades. O ritmo de cada aluno foi respeitado e quando necessário foram 

articuladas estratégias de intervenção com os técnicos intervenientes no processo 

educativo (Professores das Atividades de Enriquecimento Curricular, Professora de 

Educação Especial, Professora de Apoio Educativo, Terapeuta da Fala e 

Psicomotricidade). 

Foi sempre solicitado o envolvimento dos encarregados de educação na aprendizagem 

dos alunos. 

 O balanço final das estratégias é positivo, o aproveitamento global da turma foi 

satisfatório tendo em conta que todos os alunos da turma transitaram e três integraram o 

Quadro de Mérito. Os oito alunos que beneficiaram de PAP e o aluno abrangido pelo 

Decreto-Lei 3/2008 alcançaram de forma satisfatória os objetivos propostos, embora em 

alguns casos fosse notório pouco empenho. O comportamento agitado e a falta de 

atenção concentração foram pontos fracos identificados logo na avaliação diagnóstica 

em que alguns alunos revelavam-se emocionalmente indisponíveis para a aprendizagem. 

No entanto, foi realizada uma boa evolução, ao longo do ano letivo foram conseguindo 

autorregular-se na presença da professora titular de turma, foi criado um clima favorável 

à aprendizagem, que se refletiu de forma positiva nos resultados finais. 

As atividades contempladas no PTT foram todas realizadas e cumpridas com sucesso, 

contribuindo para o enriquecimento do processo de ensino aprendizagem e pessoal dos 

alunos. O balanço das atividades desenvolvidas na turma que não constam no PAA é 

muito satisfatório. São atividades focadas nas necessidades e interesses dos alunos que 

apesar de não envolverem e não terem muita visibilidade na comunidade educativa, têm 

um impacte muito positivo na aprendizagem e na formação para a cidadania dos alunos 

específicos da turma. Foram realizadas visitas de estudo, mas também saídas ao exterior, 

que proporcionaram o reconhecimento da importância das Instituições e Serviços 

existentes na comunidade, o contacto com diferentes contextos de aprendizagem, 

formas de arte e pessoas diferentes. Foram também dinamizadas sessões de informação 

e esclarecimento sobre diferentes temáticas por profissionais especializados, na sala de 

aula com recurso às TIC. Assim como atividades comemorativas reservadas só às crianças, 

que proporcionaram o convívio e o reforço das relações entre alunos. A turma envolveu-

se bastante e teve oportunidade de participar ativamente na construção do seu saber e 

da sua formação pessoal. Estas atividades contribuíram para a expansão de horizontes, 

aquisição de conhecimentos e vivências, para a promoção de comportamentos 

adequados, da igualdade e do respeito pela diferença.  
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4.2. 2º CICLO 

4.2.1. Escola Básica do Castelo 

 

 

5ºA O aproveitamento global da turma foi considerado apenas satisfatório. Foram elaborados 

sete planos de acompanhamento e sete alunos tiveram acompanhamento sistemático 

do Projeto EPIS. Tendo registado alguma melhoria no segundo período letivo no 

cumprimento de tarefas em sala de aula e propostas para casa, muitos alunos tornaram 

a reincidir no incumprimento das mesmas, e nas faltas de material necessário às aulas. As 

estratégias implementadas, surtiram algum efeito quando das reuniões com 

encarregados de educação ou contactos pontuais, pelos registos nas folhas de 

ocorrência, mas depressa resultaram no mesmo. Assim sendo o grupo turma transitou ao 

sexto ano, salvo algumas exceções, sem hábitos de trabalho consolidados, mostrando 

muitas vezes pouco empenho e responsabilidade em relação ao trabalho desenvolvido 

nas diferentes disciplinas. O mesmo se passou em relação ao comportamento, que foi 

sempre pouco satisfatório, na maioria dos indicadores analisados. Em certa medida alguns 

alunos agravaram o comportamento no confronto sistemático com o adulto, professores 

e funcionários da Escola, na fase final de ano. Também nas relações entre pares, o grupo 

não se constituiu ou identificou como grupo turma o que resultou em relações conflituosas 

entre os mesmos. A ausência de participações escritas de comportamentos menos 

ajustados, deveu-se ao facto de todos os professores terem tentado face ao 

comportamento generalizado, resolver as situações, dialogando com os alunos no sentido 

de perceberem que deviam mudar de atitude, à ausência de alterações de atitudes 

mesmo comunicando com os encarregados de educação pela caderneta dos alunos, 

ou pelo facto de muitas vezes se gerarem situações comuns a toda ou quase toda a turma 

que exigia tomadas de posição imediatas na gestão do comportamento coletivo. Mesmo 

na visita de estudo que efetuaram, revelaram um comportamento pouco consentâneo 

com os objetivos da visita e na respetiva avaliação, os próprios alunos avaliaram como 

insuficiente o comportamento do grupo. 

Nas atividades desenvolvidas, destacou-se a participação no projeto “Teachers Try 

Science”, mormente de três alunos do grupo, que representaram a turma na 

apresentação do trabalho desenvolvido junto das entidades promotoras. Com algum 

esforço por parte dos professores e de outros dinamizadores das inúmeras atividades 

desenvolvidas no Agrupamento, a turma participou sem grande envolvimento ou 

interesse em grande parte delas, verbalizando a sua insatisfação, à exceção das que 

envolveram práticas desportivas às quais também alguns alunos aderiram, destacando-

se, no entanto, na sua participação e das atividades internas dinamizadas pela disciplina 

de Matemática. 

5ºB A postura dos alunos desta turma, nunca suscitou motivos de preocupação maior, o 

comportamento foi sempre considerado satisfatório na primeira reunião de avaliação e 

bom nas outras duas.  
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5ºC As estratégias implementadas para colmatar as dificuldades e necessidades 

diagnosticadas foram definidas e desenvolvidas de acordo com o perfil da turma. O 

trabalho rigoroso e atento de diagnose foi muito importante como pilar 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 do aluno 

e orientações precisas do trabalho a desenvolver; o planeamento das sessões de 

laboratório, 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 

Também o aproveitamento nunca foi considerado preocupante; da análise feita nos três 

principais momentos de avaliação, aquele foi sempre considerado bom, não tendo 

nenhum aluno da turma ficado retido.  

Há apenas a referir os resultados de Matemática do primeiro período que revelaram 

alguma atenção especial. Como tal, delinearam-se as seguintes estratégias: 

coadjuvação, para um maior acompanhamento individual; orientação do estudo em 

termos de exercícios extra; maior envolvimento dos Encarregados de Educação 

certificando-se que os seus educandos resolviam os exercícios que incidiam sobre a 

matéria lecionada para incentivar nos alunos o estudo regular. Tais estratégias 

alcançaram um sucesso considerável, já que no final do ano, a taxa de insucesso na 

referida disciplina desceu notoriamente.  

A nível geral, as estratégias concebidas pelos professores do Conselho de Turma 

resultaram, tendo os mesmos conseguido desempenhar o seu trabalho num ambiente de 

bom comportamento e postura adequada nas aulas. Essas estratégias consistiram 

sobretudo em manter o Diretor de Turma constantemente informado de todos os episódios 

ocorridos e fazer cumprir as regras que constam no Regulamento Interno. No seguimento 

das estratégias delineadas, o Diretor de Turma manteve um contacto constante com 

todos os encarregados de educação, tendo-os informado d os episódios dignos de 

registo, por telefone ou mail. Também vários encarregados de educação se deslocaram 

regularmente à Escola para se inteirarem da escolaridade dos seus educandos. Nenhum 

aluno desta turma foi alguma vez encaminhado para o GAD. 

Foi com muito agrado que os professores desta turma constataram o alto nível de 

recetividade que os alunos manifestaram pelas atividades que lhes foram propostas; neste 

sentido, deu-se sempre uma participação e empenho que por si só já justificaram a 

conceção destas iniciativas. 

De referir o empenho da Biblioteca Escolar e da responsável pelo Projeto EPIS que foram 

alvo do maior interesse dos alunos, respetivamente a sensibilização para a leitura e a 

prevenção de práticas de “bullying”. 
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específicas; a orientação e verificação dos registos no caderno diário, bem como a 

organização dos instrumentos de trabalho facultados. A Plataforma Moodle e o caderno 

de Oficina de Escrita funcionaram como ferramentas úteis de trabalho. 

O uso de uma grelha de registo diário de ocorrências ajudou a dinamizar e a rentabilizar 

este processo. A diretora de turma entregou quinzenalmente diplomas de boa conduta 

aos alunos que nada tinham a assinalar na grelha. O comportamento da turma foi 

avaliado com bom, na ata final. Todos os períodos houve alunos propostos para Quadro 

de Mérito, no terceiro Período houve dez alunos e quatro para Quadro de valor. Todos os 

alunos transitaram. Foi elaborado um Plano de Acompanhamento Pedagógico que serviu 

para recuperar o aluno em causa. O apoio e intervenção do Projeto EPIS ajudou a 

envolver a família e a organizar o estudo de um aluno. 

O aluno avaliado ao abrigo do DL3/2008 foi acompanhado de forma eficaz, tendo as 

medidas do seu PEI sido aplicadas com sucesso.  

Os professores foram assíduos cumprindo as planificações previstas e trabalhando em 

função das dificuldades dos alunos. 

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 projeto de trabalho 

colaborativo “Celebrar os afetos” -articulação entre as disciplinas de Português, 

Formação Cívica e Educação Visual, articulação com as turmas do 7º F/ G, com o PES e 

autarquia. 

 Os alunos participaram em duas visitas de estudo, sempre avaliadas com muito bom, 

pelos mesmos. 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 Leitura. 

Houve partilha de leituras com outras turmas, com professores e Encarregados de 

Educação. No Blogue da turma há vários textos da autoria de alunos desta turma, assim 

como fotos dos vários trabalhos realizados.  

Os alunos trabalharam positivamente, na Plataforma Moodle, nas disciplinas de Educação 

Tecnológica e História e Geografia de Portugal. A Diretora de Turma disponibilizou no 

Moodle os documentos necessários. 

Segundo as diretrizes emanadas do primeiro Conselho de Diretores de Turma, foi lançado 

o desafio aos Encarregados de Educação para pensarem em dinamizar uma atividade 

com a turma. Daqui surgiu a ideia de fazer um blogue da turma, fomentando o gosto pela 

escrita e criando um espírito de união como grupo turma. 

A turma participou no concurso promovido pela Ordem dos Farmacêuticos / Geração 

Saudável e ganhou o primeiro lugar com a elaboração de um texto coletivo sobre o uso 

moderado de medicamentos. A leitura da obra O Rapaz de Bronze serviu de inspiração 

para o texto.  
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As referidas atividades não estavam previstas mas reforçam os vetores estratégicos 

constantes no PAA. 

 

5ºD  A Turma, constituída por vinte alunos, dos quais quatro com necessidades educativas 

especiais e um aluno a repetir o mesmo ano de escolaridade, teve como pontos fortes a 

assiduidade e pontualidade. Caracterizou-se por ser uma turma cujo comportamento era 

pouco satisfatório, salientando-se como menos positiva o saber estar e a desorganização 

na participação oral. O seu aproveitamento foi considerado bom. 

Como estratégia de remediação, considerou-se e pôs-se em prática, no âmbito da 

Formação Cívica, uma insistente chamada de atenção para a forma menos correta 

como a Turma se vinha comportando, fazendo ênfase do consignado no Regulamento 

Interno. 

Foi dado a conhecer aos Encarregados de Educação as atitudes menos corretas de 

alguns alunos, solicitando uma maior participação e observação dos seus educandos. 

Foram feitas chamadas de atenção, quando os alunos entravam duma forma pouco 

ordeira e participavam sem regras.  

Foram propostos para o Quadro de Mérito dois alunos e para o Quadro de Valor foram 

propostas três alunas pela participação no campeonato distrital de voleibol, onde se 

consagraram campeãs e um aluno por ter sido campeão distrital de xadrez. 

No que diz respeito às atividades dinamizadas pela turma ao longo do ano de destacar a 

participação da turma em atividades realizadas na BE, duas exposições (no âmbito de EV 

relacionadas com a visita de estudo ao Parque Natural da Arrábida) intituladas “A raposa” 

e “O Herbário de Sombras”; visita de estudo à Serra da Arrábida dinamizada por Ciências 

Naturais em parceria com História e Geografia de Portugal e o Festival de Poesia, onde 

uma aluna da turma alcançou um honroso primeiro lugar.  

 

5ºE Turma com vinte e cinco porcento de alunos a beneficiarem das medidas previstas no nº2 

do art.º16,do Decreto- Lei 3/2008. Foram elaborados cinco Planos Educativos Individuais. 

Todas as medidas e apoios previstos no PEI destes alunos foram aplicadas. Dos cinco 

alunos que beneficiaram destas medidas, um aluno cumpriu com sucesso os objetivos do 

plano curricular tendo-se mostrado colaborante e empenhado nas várias atividades e 

apoios. Três alunos cumpriram parcialmente os objetivos do plano curricular mostrando 

pouco empenho nas atividades e sendo pouco assíduos aos apoios mobilizados. Um aluno 

não cumpriu com os objetivos do plano curricular mostrando pouco empenho nas 

atividades propostas e sendo pouco assíduo aos apoios mobilizados. 

Cerca de cinquenta porcento dos alunos da turma 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, quer pela caderneta do aluno, quer 

por email. 
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Os alunos foram propostos para frequentarem os laboratórios de Português, Matemática 

e Inglês sempre que se considerou necessário. Foi mantido ao longo do ano a cooperação 

entre o professor curricular, e o professor responsável pelo apoio/ laboratório. 

Três alunos foram propostos para beneficiar do apoio do projeto EPIS. 

Os problemas relacionados com o comportamento e cumprimento de tarefas foram 

tratados na sua maioria nas aulas de Formação Cívica pela Diretora de Turma. 

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. 

O comportamento da turma foi considerado pouco satisfatório e o aproveitamento global 

da turma foi considerado Bom não havendo discrepâncias significativas entre as várias 

disciplinas. 

Dos vinte alunos da turma um aluno não transitou de ano, dois alunos foram propostos 

para integrar o quadro de mérito e cinco alunos para o quadro de valor. 

Os alunos participaram com empenho e de forma muito satisfatória nas atividades 

propostas nas várias disciplinas, assim como, nas atividades no âmbito do Projeto de 

Educação para Saúde. 

Nas atividades “Bullying não é Brincadeira”, exposição de trabalhos em comemoração 

do “Dia da Floresta”, exposição de trabalhos com herbário de sombras e com a raposa 

da Arrábida, Ioga “Exames sem Stress”, não previstas no PAA, assim como nas atividades 

previstas no PAA os alunos tiveram um grau de desempenho e envolvimento bastante 

satisfatório. 

6ºA O aproveitamento global da turma foi considerado bom, registando-se um número 

elevado de alunos sem níveis inferiores a três. O comportamento global da turma 

manteve-se com menção de Bom. Não obstante, alguns alunos continuam a revelar 

alguma imaturidade e falta de atenção/concentração. Continuam inclusivamente a não 

cumprir algumas regras estabelecidas para a sala de aula, nomeadamente no que 

respeita à participação oral, debates e confronto de pontos de vista. Neste campo, 

apresentam algumas lacunas no que concerne a saber ouvir e respeitar o discurso da 

alteridade, focando-se excessivamente nos seus pontos de vista e interesses individuais. A 

participação nas aulas ou em atividades que impliquem diálogo é, por estas razões, 

entusiasta, mas desordenada. Porém, é importante realçar que neste grupo de vinte e 

oito alunos, existem alguns que de forma persistente sabe e cumpre regras de saber estar 

em contexto de sala de aula. Embora de forma pouco frequente, e por períodos curtos, 

foi necessário retirar alunos do espaço da aula, não só para que modificassem o seu 

comportamento, mas também para que não prejudicassem os restantes na sua 

aprendizagem. 
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6ºB Esta turma, desde o início do 5.º ano, foi referenciada como uma turma composta por 

alunos com boa capacidade de aprendizagem, mas extremamente faladores. O saber 

estar na aula foi sempre a maior dificuldade com que o conselho de turma se deparou. 

Foram definidas várias estratégias, que passaram pela redefinição de uma nova planta 

da sala de aula, a rotatividade dos alunos entre lugares, a comunicação imediata de 

qualquer ocorrência ao diretor de turma, a informação mensal a todos os encarregados 

de educação através do envio de um mapa de incumprimentos que incluía toda as 

disciplinas, a obrigatoriedade de entrada ordenada na sala de aula, etc. A maioria destas 

estratégias surtiu pouco efeito uma vez que o comportamento considerado turbulento 

pouco se alterou, sendo sempre avaliado com menção de satisfatório.  

No que diz respeito ao aproveitamento a situação foi ligeiramente diferente pois a turma, 

apesar da instabilidade relatada anteriormente, soube envolver-se nas aprendizagens e 

obteve um nível considerado bom. Ainda assim, este nível de aproveitamento ficou 

No que diz respeito ao comportamento, há a frisar algumas estratégias implementadas no 

sentido de superar atitudes menos adequadas por parte dos alunos. Diversas estratégias 

foram preponderantes, nomeadamente medidas de controlo e moderação de atitudes 

e comportamentos; elaboração de uma planta de sala de aula; maior exigência no 

cumprimento de regras e registo de ocorrências numa grelha para conhecimento dos 

encarregados de educação; inúmeras advertências e sensibilização dos alunos para a 

necessidade de se comportarem adequadamente; informação célere aos encarregados 

de educação, solicitando um maior envolvimento e atenção. Na disciplina de Formação 

Cívica, foi dado destaque às relações interpessoais, bem como à insistência nas regras 

fundamentais de respeito em sociedade, responsabilizando os alunos pelas suas atitudes. 

No final do ano, foram propostos para integrar o Quadro de Mérito quatro alunos e quatro 

para o Quadro de Valor. 

O nível de envolvimento dos alunos nas atividades apresentadas foi positivo, tendo a 

maioria destas sido avaliada com a menção de Bom. De um modo geral, os alunos foram 

participativos e interessados, revelaram criatividade e qualidade nos trabalhos realizados. 

As estratégias implementadas revelaram-se eficazes, otimizando o potencial dos alunos. 

Além disso, há a salientar atividades de natureza diversa, o que permitiu vivências 

enriquecedoras e a observação da conduta individual em espaços diferentes.  

Em Formação Cívica, a turma teve oportunidade de desenvolver trabalho individual e de 

grupo, de acordo com as diferentes temáticas propostas. Foram abordadas questões que 

se prendem com os desafios que se colocam aos jovens, nos dias de hoje. Assim, 

trabalharam-se temas como a violência em geral, bem como a violência nas relações 

interpessoais e afetivas – na escola, nos media, no namoro, na família próxima e alargada; 

a segurança na internet e os cuidados a observar no uso e partilha de informação pessoal 

nas redes sociais e, a propósito do tristemente célebre jogo da “Baleia Azul”, os alunos 

foram instados a criar os seus próprios desafios. Estas tarefas permitiram à turma 

desenvolver ideias e conceitos próprios, criando mecanismos de autodefesa, partilhando 

preocupações e angústias, e adquirindo princípios de cidadania responsável. 
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abaixo das reais capacidades dos alunos. Três alunos integraram o quadro de mérito com 

médias que variam entre os 4,7 e os 4,9 valores. 

A turma participou na atividade extra - curricular “Teachers Try Science”. Este projeto 

constitui uma ferramenta de trabalho e complementaridade para os professores na 

construção dos currículos dos alunos. Foram disponibilizadas atividades ajustáveis às 

diferentes idades e necessidades, e funcionou como uma estratégia de incentivo e 

aumento das competências nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, 

trazendo o conceito de aprendizagem baseada em projeto para as salas de aula. Numa 

primeira fase os alunos deslocaram-se à EB1 da Cotovia e desenvolveram uma atividade 

em colaboração com os colegas do pré-escolar. No final do ano participaram numa 

atividade mais alargada que decorreu no Pavilhão do Conhecimento.  

No âmbito desta atividade, a turma apresentou no Pavilhão do Conhecimento uma 

coleção de telas sobre insetos pintadas a pastel de óleo. 

Ambas as atividades foram muito bem-sucedidas, fruto do entusiasmo manifestado pelos 

alunos e professores responsáveis. 

 

6ºC A turma era constituída por alguns bons alunos, mas também por um grupo considerável 

de alunos que revelavam muitas dificuldades. De uma maneira geral, os alunos revelavam 

falta de concentração e de empenho durante a realização das tarefas escolares. Eram 

muito faladores e distraíam-se com muita facilidade. Não se tratando de alunos 

indisciplinados, por vezes, faziam comentários desapropriados na sala de aula, ainda que 

de forma inocente.  

Para superar as dificuldades diagnosticadas os professores implementaram diversas 

estratégias, nomeadamente o registo de 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; separação em sala de 

aula dos alunos mais problemáticos; comunicação célere de qualquer ocorrência ao 

diretor de turma, de modo a este poder informar e envolver os respetivos encarregados 

de educação na resolução dos problemas. A maioria destas estratégias surtiu algum 

efeito, uma vez que o comportamento considerado turbulento foi melhorando levemente, 

sendo sempre avaliado com menção de satisfatório.  

No que diz respeito ao aproveitamento, valorizou-se a participação dos alunos e o apoio 

individualizado em sala de aula, sempre que possível, e reforçou-se o trabalho de casa 

com vista à sistematização dos conteúdos lecionados. A turma soube envolver-se nas 

aprendizagens e obteve um nível considerado satisfatório. Ainda assim, este nível de 

aproveitamento ficou abaixo das reais capacidades dos alunos. Dois alunos integraram o 

quadro de mérito.  

Uma aluna não consegui ultrapassar as dificuldades evidenciadas e recuperar as 

aprendizagens, pelo que ficou não aprovada. 

A atividade “Exposição: as cópias mais famosas do mundo”, veio enriquecer os 

conhecimentos dos alunos relativamente às obras dos artistas mais famosos, bem como 

dos próprios artistas. Desenvolveram também as suas capacidades de pesquisa e de 
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contacto com as novas tecnologias. A atividade foi realizada com sucesso e com grande 

empenho por parte dos alunos. Estes estiveram envolvidos na montagem da própria 

exposição, tendo havido sempre um bom relacionamento com a professora de 

Educação Visual que os foi orientando nas diferentes etapas.  

 

6ºD O aproveitamento global da turma foi considerado satisfatório, pois alguns alunos 

evoluíram positivamente. Salienta-se, contudo, que a turma ainda continua incumpridora 

na realização das tarefas propostas para casa, como reforço dos conteúdos lecionados 

apresentando desde início dificuldade de concentração nas aulas. No cômputo geral, o 

comportamento global da turma continuou pouco satisfatório (dois por cento). 

Continuam muito conversadores, agitados, conflituosos e revelam falta de 

atenção/concentração. Continuam a não cumprir as regras estabelecidas para a sala 

de aula. A participação nas aulas é desordenada. É importante destacar que neste grupo 

de vinte e sete alunos, apenas um grupo muito restrito de seis alunos sabem e cumprem 

as regras de saber estar em contexto de sala de aula.  

Foram aplicadas medidas corretivas sancionatórias a três alunos da turma. 

A mediadora do projeto EPIS participou em várias sessões, na aula de Formação Cívica, 

com a Diretora de Turma no sentido de melhorar o comportamento geral. Constatou-se 

que os alunos não conseguiram atingir os objetivos propostos, uma vez que as conclusões 

finais apresentadas pela referida mediadora revelam que a nível de gestão de emoções, 

resolução de conflitos e resolução de problemas e tomadas de decisão os resultados 

ainda são negativos. Três alunos não superaram as dificuldades manifestadas e não 

transitaram de ano. O risco de insucesso foi um problema diagnosticado no início do ano 

letivo, tendo sido elaborados doze Planos de Acompanhamento na reunião de avaliação 

do primeiro período. A maioria dos alunos revelou falta de hábitos e métodos de estudo e 

de trabalho; dificuldades na expressão escrita e desinteresse pelas temáticas trabalhadas. 

Neste sentido, fomentou-se a interdisciplinaridade, levando a cabo diversas atividades 

cujos conteúdos eram comuns nas várias disciplinas.  

No que diz respeito ao comportamento, diversas estratégias foram preponderantes no 

sentido de superar atitudes incorretas dos alunos: implementação de medidas de controlo 

e moderação de atitudes e comportamentos; elaboração de uma planta de sala de aula; 

maior exigência no cumprimento de regras; inúmeras advertências aos alunos; 

informação célere aos encarregados de educação (por email), solicitando um maior 

envolvimento e atenção dos mesmos. Apoio da mediadora do projeto EPIS no segundo e 

terceiro períodos letivos na aula de Formação Cívica com o treino de competências. No 

entanto, a avaliação não foi positiva, uma vez, que alguns alunos não melhoraram o seu 

comportamento. Por outro lado, três alunos terminaram o ano em Quadro de Mérito. 

No entanto, 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.  

O conselho de turma destacou, ainda, a boa participação dos alunos nas atividades do 

PAA, o comportamento adequado nas visitas de estudo realizadas. 
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4.3. 3º CICLO 

 

4.3.1. Escola: Básica do Castelo 

 

7ºA O aproveitamento global da turma foi considerado bom: três alunos não superaram as 

dificuldades manifestadas e não transitaram de ano. Porém, o insucesso evidenciado foi 

6ºE Tendo em conta o resultado da avaliação sumativa, o aproveitamento global da turma 

é bom. Este resultado, revelou que as estratégias adotadas desde o primeiro período, em 

que se delineou a planta da sala de aula, o uso da grelha com registo diário, o uso da 

caderneta por todos os professores para comunicarem com os encarregados de 

educação, o contacto e o atendimento individual de encarregados de educação pelo 

Diretor de Turma, assim como as aulas de Apoio ao Estudo e Laboratórios, foram 

determinantes para os resultados obtidos. 

O comportamento foi satisfatório, salientando-se como aspetos menos positivos o saber 

estar em sala de aula e a relação com os colegas. 

Uma aluna foi apoiada pela mediadora do projeto EPIS, promovendo a aquisição de 

métodos de estudo e contribuindo para o seu sucesso escolar. Um aluno foi 

acompanhado pela psicóloga de Escola de forma a moderar comportamentos 

desadequados com os colegas, professores e funcionários, nos espaços exteriores, na 

biblioteca e na sala de aula. Este apoio tentou proporcionar-lhe uma maior motivação 

para as atividades escolares. 

Três alunas eram apoiadas pela Unidade de Ensino Estruturado de Autismo e dois alunos 

eram apoiados pela equipa de Educação Especial. 

Uma aluna da turma integrou o quadro de mérito, e na atividade de BTT, destacou-se um 

aluno que obteve o primeiro lugar no escalão de iniciados e o terceiro lugar por equipas 

de todos os escalões. 

Não estava previsto no PAA a realização das seguintes atividades: exposição, “As cópias 

mais famosas do mundo” dinamizada pela disciplina de Educação Visual em que se 

reproduziram quadros representativos das várias correntes da pintura universal; “Mês da 

não-violência na Escola” em Formação Cívica, onde os alunos produziram elementos 

plásticos (papagaios de papel), contendo mensagens alusivas ao tema. Na atividade 

“Mês de prevenção dos maus tratos” realizada em parceria entre as disciplinas de 

Formação Cívica e Inglês, os alunos realizaram o “Estendal dos afetos”, expondo laços 

azuis com mensagens bilingue. 

De realçar a ótima articulação existente entre os professores e os bons resultados obtidos 

nas atividades graças ao empenho e motivação dos alunos. Regista-se também uma 

elevada cooperação entre os alunos através das experiências multidisciplinares 

proporcionadas. A avaliação global é muito positiva. 
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um problema diagnosticado no início do ano letivo, doze Planos de Acompanhamento 

elaborados na reunião de avaliação do primeiro período. A maioria dos alunos revelou: 

falta de hábitos e métodos de estudo e de trabalho; dificuldades na expressão escrita e 

desinteresse pelas temáticas trabalhadas. Neste sentido, trabalhou-se em 

interdisciplinaridade, uma forma de levar a cabo diversas atividades cujos conteúdos 

eram comuns em várias disciplinas.  

No que diz respeito ao comportamento, há a frisar algumas estratégias implementadas no 

sentido de superar atitudes incorretas dos alunos. Diversas estratégias foram 

preponderantes: implementação de medidas de controlo e moderação de atitudes e 

comportamentos; elaboração de uma planta de sala de aula; maior exigência no 

cumprimento de regras; inúmeras advertências aos alunos; informação célere aos 

encarregados de educação por email, solicitando um maior envolvimento e atenção dos 

mesmos. Na disciplina de Formação Cívica, foi dado destaque às relações interpessoais, 

bem como a insistência nas regras fundamentais de respeito em sociedade, 

responsabilizando os alunos pelas suas atitudes. Mesmo assim, apesar de todos os esforços 

envidados pelos professores, alguns dos alunos não apresentaram grande evolução 

relativamente à sua postura perante a escola. Por outro lado, há a frisar quatro alunos que 

terminaram o ano em Quadro de Mérito.  

Na disciplina de História, a sessão “O arqueólogo vem à escola”, dinamizada por um 

arqueólogo, pretendeu clarificar o que faz um arqueólogo, proporcionado um momento 

de Historia ao vivo.  

No âmbito do Projeto de Educação para a Saúde (PES), a turma participou na 

comemoração do “Dia Mundial da Alimentação” e na “Comemoração do Dia Mundial 

do Não Fumador”. Os alunos assistiram à Peça de Teatro “O corpo é que paga” e 

realizaram cartazes sobre as consequências do tabagismo, tendo os trabalhos sido 

expostos junto à Biblioteca Escolar.  

No âmbito das disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, a turma participou na 

iniciativa “Literacia 3D”, da responsabilidade da Porto Editora, que visou a promoção da 

literacia científica.  

Ainda em Ciências Naturais, a turma participou com bastante interesse, na “Feira de 

Minerais, Rochas e Fósseis” que decorreu na Biblioteca da Escola.  

No que diz respeito à “Construção de Matrioskas”, em Matemática desenharam em papel 

quadriculado Matrioskas a fim de compreender a semelhança entre figuras.  

No que concerne às atividades dinamizadas pelos encarregados de educação, há a 

referir duas: a primeira, em Formação Cívica, sob a temática da Ornitologia. Esta decorreu 

em duas sessões, (última semana dos 1.º e 3º períodos). A segunda atividade, a cargo de 

outro encarregado de educação que contribuiu com um momento musical ao vivo na 

aula de Francês, a propósito da canção “Au clair de la lune”.  

As atividades realizadas foram avaliadas com a menção de Bom. O nível de envolvimento 

dos alunos nas mesmas foi positivo. De um modo geral, os alunos foram participativos e 

interessados, apresentaram criatividade e qualidade nos trabalhos efetuados. As 

estratégias implementadas revelaram-se eficazes, proporcionando momentos mais 
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descontraídos. Sendo de salientar atividades levadas a cabo em contextos poucos 

habituais, o que permitiu a observação de comportamentos em espaços diferentes. 

 

7ºB O comportamento da turma foi considerado pouco satisfatório ao longo dos três períodos, 

destacando-se com mais fragilidade o parâmetro “saber estar em sala de aula”. Neste 

sentido, foram implementadas as seguintes estratégias ao longo do ano: reajustamento 

dos alunos na sala de aula; controlo rigoroso do cumprimento das regras de conduta em 

sala de aula; registo das atitudes e dos comportamentos inadequados na folha de livro 

de ponto e/ou envio de mensagens na caderneta; registo da participação de 

ocorrências por escrito em caso de ordem de saída da sala de aula. A par destas 

estratégias, foram abordadas nas aulas de Formação Cívica as questões 

comportamentais e atitudinais, tendo-se exigido um maior envolvimento e colaboração 

dos encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos, nomeadamente o 

controlo da assiduidade e da pontualidade; a verificação regular da caderneta do aluno; 

o controlo das atitudes; a verificação da realização dos trabalhos de casa e/ou outras 

tarefas indicadas nas diferentes disciplinas; o estabelecimento de um horário de estudo; 

o controlo do estudo diário; o contacto regular com a diretora de turma a fim de obter 

informações sobre as dificuldades/progressos dos seus educandos; a verificação do 

aproveitamento do aluno e a colocação de rubrica nas fichas e avaliação e nos trabalhos 

realizados. 

Com a implementação destas estratégias o aproveitamento registou uma melhoria dos 

resultados, tendo passado a satisfatório no terceiro período. Com efeito, mais de 

cinquenta por cento dos alunos não apresentou níveis inferiores a três e três integraram o 

quadro de mérito e de valor, não obstante a não transição de três alunos para o oitavo 

ano de escolaridade. Relativamente ao comportamento, será fundamental dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido pelos docentes e reforçar a responsabilização dos 

encarregados de educação na melhoria do comportamento dos seus educandos. 

Na disciplina de História foi realizada a atividade “O Arqueólogo vem à escola”, a qual 

proporcionou aos alunos uma aula de História ao vivo. Nas disciplinas de Geografia e 

Educação Visual, realizou-se o “Concurso de Rosa dos Ventos”. No âmbito das disciplinas 

de Ciências Naturais e Físico-Química, a turma participou na iniciativa “Literacia 3D”, da 

responsabilidade da Porto Editora, que visou a promoção da literacia científica. Nas 

disciplinas de Português e Matemática foi desenvolvida a atividade “O peso das 

mochilas” com base na análise de uma notícia. No âmbito das Ciências Naturais foram 

produzidas, em grupo, maquetes de paisagens geológicas portuguesas. Na disciplina de 

Matemática realizou-se a atividade “Construção de Matrioskas”, tendo os trabalhos sido 

expostos na BE.  

No âmbito do Projeto de Educação para a Saúde, a turma participou nas atividades 

“Comemoração do Dia Mundial da Alimentação” e “Comemoração do Dia Mundial do 

Não Fumador”. Na primeira, os alunos assistiram à Peça de Teatro “O corpo é que paga” 

e na segunda realizaram cartazes sobre as consequências do tabagismo, tendo os 

trabalhos sido expostos junto à Biblioteca Escolar.  
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Duas alunas da turma receberam uma menção honrosa pela participação no I Concurso 

de Criatividade da Geração Saudável, promovido pela Ordem dos Farmacêuticos, na 

modalidade de conto literário sobre a temática do uso responsável do medicamento.  

Três alunas participaram no desafio “Histórias em 77 Palavras”, tendo os textos sido 

publicados no blogue com o mesmo nome e um deles sido selecionado para ser 

apresentado num programa da Rádio Sim. 

Em articulação com a temática da visita de estudo, foram executadas nas aulas de 

Educação Visual “Ilustrações dos peixes fotografados no Oceanário”. 

De um modo geral, os alunos envolveram-se ativamente nas atividades. De realçar, ainda, 

a qualidade e a criatividade de alguns trabalhos realizados na turma. 

 

 

7ºD No sentido de melhorar o aproveitamento e o comportamento da turma, aplicaram-se as 

seguintes estratégias: solicitar aos alunos mais atenção nas aulas, maior cuidado na 

7ºC O comportamento, no final do ano letivo, foi considerado satisfatório devido ao facto de 

existirem três discentes com dificuldades em manterem-se calados e atentos. O parâmetro 

que revelou mais fragilidades foi o de “saber estar na aula”, seguido da “relação entre os 

colegas”. As estratégias adotadas sustentaram-se no cumprimento do Regulamento 

Interno e do Plano de Ação para a Indisciplina; na melhoria da interação entre pares 

como forma de gerir conflitos na turma; no reforço da utilização da ficha de observação 

de comportamentos; na continuação do uso da caderneta do aluno, por parte de todos 

os docentes, como meio privilegiado de comunicação entre a escola e a família e na 

responsabilização dos alunos e seus Encarregados de Educação para o trabalho a 

desenvolver ao longo do ano letivo. Paralelamente, apostou-se em fazer circular a 

informação entre os diferentes elementos (escola/família/aluno) e em promover 

contactos frequentes com Encarregados de Educação dos casos “especiais”, sempre que 

se justificou. 

O aproveitamento da turma manteve-se sempre pouco satisfatório no primeiro e segundo 

períodos, dado que alguns discentes manifestaram falta de hábitos de estudo e de 

trabalho, revelaram uma participação insuficiente, não efetuaram os trabalhos de casa, 

denotaram pouco empenho nas tarefas propostas e nem sempre trouxeram os materiais 

escolares, o que fez com que não acompanhassem as aulas em condições minimamente 

satisfatórias. No terceiro período, o aproveitamento foi considerado satisfatório visto que 

todos os alunos da turma transitaram de ano. No entanto, apurou-se que onze alunos 

transitaram com um ou mais níveis inferiores a três e que as situações de maior insucesso 

se registaram na disciplina de Inglês. Refira-se que uma aluna integrou o quadro de mérito.  

Os alunos fizeram uma pesquisa sobre a biografia de Mary Read (uma das primeiras 

mulheres piratas) na disciplina de Inglês, que foi aproveitada para a exploração do 

romance “A Pirata”, de Luísa Costa Gomes, na disciplina de Português. O balanço deste 

trabalho de articulação foi bastante positivo, pois os discentes mostraram-se 

entusiasmados, tendo os objetivos delineados sido inteiramente alcançados. 
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entrada e saída da sala de aula; maior cuidado na sua relação com colegas e 

professores; verificação frequente do material necessário para as aulas; maior 

participação nas atividades das aulas; maior controlo dos trabalhos de casa com vista à 

sistematização dos conteúdos lecionados; verificação diária das matérias dadas na aula; 

maior cumprimento de todas as tarefas indicadas nas diferentes disciplinas; frequência 

das aulas de apoio pedagógico e laboratórios que lhes forem propostas; registo das 

ocorrências na folha existente no livro de ponto; utilizar a caderneta do aluno ou através 

dos contactos da Diretora de Turma com os Encarregados de Educação acerca do 

comportamento e do aproveitamento dos seus educandos; solicitação de um maior 

envolvimento dos Encarregados de Educação no processo educativo dos discentes, 

através do controlo da assiduidade e pontualidade dos alunos; estabelecimento de um 

horário de estudo; verificação da realização dos trabalhos de casa e/ou outras tarefas; 

colocação de rubrica nas fichas e nos trabalhos.  

A aplicação destas medidas permitiu uma melhoria nos resultados escolares, visto que não 

transitaram de ano apenas três alunos, sendo que no final do primeiro e segundo períodos 

foram elaborados quinze planos de acompanhamento. No entanto cinco alunos 

transitaram com nível dois nas disciplinas de Português e Matemática, ou com quatro 

níveis inferiores a três. 

A turma revelou maior dificuldade no parâmetro do Saber Estar, nomeadamente no 

respeito pelas regras em sala de aula. 

Face aos problemas comportamentais, a Diretora de Turma trabalhou com os alunos as 

regras fundamentais do respeito em sociedade, nomeadamente o discurso 

argumentativo, as regras de interação e os critérios de atuação perante as situações de 

injustiça; o direito à diferença; a relação com pares; o reconhecer o significado e a 

importância da comunicação bem como reconhecer o significado e a importância da 

amizade. Em Formação Cívica, foram ainda abordados temas relacionados com o PES. 

Foram desenvolvidas várias outras atividades que não constam no PAA, nomeadamente: 

na disciplina de História “O arqueólogo, vem à escola”, que permitiu aos alunos uma aula 

de História ao vivo; no âmbito da disciplina de Português, foi dinamizada a palestra com 

a escritora Isabel Ricardo, desenvolveu –se a atividade “História em 77 palavras”. A turma 

realizou três atividades envolvendo as disciplinas de Português e Matemática: análise da 

notícia “O peso das mochilas”, com tratamento e análise estatística dos dados recolhidos 

na turma; análise de “A lenda das matrioskas” e criação de matrioskas, usando o método 

da quadrícula; análise de “A lenda do Jogo de Xadrez” e exploração matemática. Os 

trabalhos resultantes das duas primeiras atividades foram expostos na BE. 

Os alunos pesquisaram a biografia de Mary Read (uma das primeiras mulheres piratas) na 

disciplina de Inglês, explorada na disciplina de Português no romance “A Pirata”. As 

disciplinas de Português e Físico-Química abordaram o tema Desenvolvimento 

Sustentável, fabricando plástico biológico. Nas disciplinas de Espanhol e Educação Visual, 

criaram uma árvore genealógica, no âmbito do PES. Na disciplina de Ciências Naturais, 

em grupo, elaboraram maquetes sobre paisagens geológicas. E na disciplina de 

Geografia, participaram na elaboração de mapas mentais. 
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Os alunos participaram de forma empenhada, interessada, desinibida e assertiva nas 

atividades, tendo tido oportunidade de colocar questões, as quais foram devidamente 

esclarecidas.  

 

7ºE Para melhorar o aproveitamento e o comportamento da turma foram implementadas ao 

longo do ano letivo as seguintes estratégias: elaboração de uma planta de sala de aula 

e seu ajustamento quando pertinente; utilização de grelha de registo de ocorrências; uso 

frequente da caderneta e contactos da Diretora de Turma com os Encarregados de 

Educação, para uma maior responsabilização dos seus educandos; monitorização da 

frequência dos apoios dos alunos com Necessidades Educativas Especiais e do trabalho 

desenvolvido; e articulação entre os docentes, a psicóloga, a equipa de Educação 

Especial e professores dos apoios desses alunos. Na sequência dos resultados escolares 

adicionaram-se as seguintes: requerimento de maior envolvimento dos Encarregados de 

Educação na vida escolar dos seus educandos, pela elaboração e controlo de um horário 

de estudo, verificação da realização dos trabalhos de casa e outras tarefas, 

acompanhamento do desempenho escolar e verificação regular da caderneta; e, ainda, 

o reforço, junto dos alunos, da necessidade de maior envolvimento, participação, 

empenho e responsabilidade nas atividades escolares. 

Globalmente as estratégias implementadas produziram a melhoria dos resultados, tendo 

o aproveitamento atingido o nível Satisfatório. Efetivamente, apenas um aluno da turma 

não transitou; dos nove alunos com plano de acompanhamento, oito cumpriram-no 

parcialmente, transitando e dois alunos integraram o Quadro de Mérito. No entanto, 

quinze alunos transitaram com um ou mais níveis inferiores a três. Em duas disciplinas, Inglês 

e Matemática, mantiveram o insucesso superior a 30%. 

O comportamento foi classificado com a menção de satisfatório ao longo do ano letivo. 

Os parâmetros em que os discentes revelam maior dificuldade mantiveram-se: o “saber 

estar na aula” e a “organização”. O primeiro está relacionado com algumas dificuldades 

de atenção/concentração e o segundo com os fracos métodos de trabalho e 

despreocupação com os cadernos diários e materiais. Além disso, ao longo do ano 

apenas se verificaram duas participações disciplinares de um aluno. 

Em Formação Cívica, a turma elaborou marcadores de livros sobre os temas discutidos no 

PES e o “Estendal dos Afetos”. Os trabalhos elaborados decoraram a sala da turma. E, no 

final do ano letivo, um Encarregado de Educação de um aluno dinamizou a sessão 

“Andam a matar o mar, vamos deixar?”, no âmbito da Educação Ambiental. A turma 

participou com muito interesse, colocando questões e fazendo comentários pertinentes. 

A turma realizou três atividades envolvendo as disciplinas de Português e Matemática: 

análise da notícia “O peso das mochilas”, com tratamento e análise estatística dos dados 

recolhidos na turma; análise d’ “A lenda das matrioskas” e criação de matrioskas, usando 

o método da quadrícula; análise d’ “A lenda do Jogo de Xadrez” e exploração 

matemática. Os trabalhos resultantes das duas primeiras atividades foram expostos na BE. 

Na disciplina de História, a sessão “O arqueólogo vem à escola”, dinamizada por um 

arqueólogo, pretendeu, nomeadamente, clarificar o que é e o que faz um arqueólogo. 
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Os alunos pesquisaram a biografia de Mary Read (uma das primeiras mulheres piratas) na 

disciplina de Inglês, explorada na disciplina de Português no romance “A Pirata”. As 

disciplinas de Português e Físico-Química abordaram o tema Desenvolvimento 

Sustentável, fabricando plástico biológico. Nas disciplinas de Espanhol e Educação Visual, 

criaram uma árvore genealógica, no âmbito do PES. Na disciplina de Ciências Naturais, 

em grupo, elaboraram maquetes sobre paisagens geológicas. E na disciplina de 

Geografia, participaram no concurso de Rosa dos Ventos. Além disso, um aluno da turma 

participou no 1.º Concurso de Criatividade da Geração Saudável, obtendo uma menção 

honrosa. 

O nível de envolvimento dos alunos nas atividades foi positivo. Foram participativos e 

interessados, tendo a maioria das atividades sido avaliada com a menção de Bom. De 

um modo geral, revelaram criatividade e qualidade nos trabalhos realizados.  

Em Formação Cívica, a turma elaborou marcadores de livros sobre os temas discutidos no 

PES e o “Estendal dos Afetos”. Os trabalhos elaborados decoraram a sala da turma. E, no 

final do ano letivo, o Encarregado de Educação de um aluno dinamizou a sessão “Andam 

a matar o mar, vamos deixar?”, no âmbito da Educação Ambiental. A turma participou 

com muito interesse, colocando questões e fazendo comentários pertinentes. 

A turma realizou três atividades envolvendo as disciplinas de Português e Matemática: 

análise da notícia “O peso das mochilas”, com tratamento e análise estatística dos dados 

recolhidos na turma; análise d’ “A lenda das matrioskas” e criação de matrioskas, usando 

o método da quadrícula; análise d’ “A lenda do Jogo de Xadrez” e exploração 

matemática. Os trabalhos resultantes das duas primeiras atividades foram expostos na BE. 

Na disciplina de História, a sessão “O arqueólogo vem à escola”, dinamizada por um 

arqueólogo, pretendeu, nomeadamente, clarificar o que é e o que faz um arqueólogo. 

Os alunos pesquisaram a biografia de Mary Read (uma das primeiras mulheres piratas) na 

disciplina de Inglês, explorada na disciplina de Português no romance “A Pirata”. As 

disciplinas de Português e Físico-Química abordaram o tema Desenvolvimento 

Sustentável, fabricando plástico biológico. Nas disciplinas de Espanhol e Educação Visual, 

criaram uma árvore genealógica, no âmbito do PES. Na disciplina de Ciências Naturais, 

em grupo, elaboraram maquetes sobre paisagens geológicas e na disciplina de 

Geografia, participaram no concurso de Rosas dos Ventos. Além disso, um aluno da turma 

participou no 1.º Concurso de Criatividade da Geração Saudável, obtendo uma menção 

honrosa. 

O nível de envolvimento dos alunos nas atividades foi positivo. Foram participativos e 

interessados, tendo a maioria das atividades sido avaliada com a menção de Bom. De 

um modo geral, revelaram criatividade e qualidade nos trabalhos realizados. 

 

 

 

7ºF Na turma, ficaram retidos apenas quatro alunos: dois por faltas dadas após aplicação de 

MRI e incumprimento das atividades de recuperação; um por faltas justificadas, mas por 
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razão de saúde identificada e outro com PEI e acompanhamento por todas as estruturas 

e entidades com responsabilidade em matéria de infância e juventude.  

Das estratégias implementadas destacam-se: maior exigência dos professores no 

cumprimento das regras em sala de aula; registo de todas as situações de mau 

comportamento, reportando em tempo útil ao Diretor de Turma, a fim de permitir uma 

atuação imediata, junto dos respetivos alunos e encarregados de educação; reflexão 

sistemático do consignado no RI nas várias disciplinas; diversificação das medidas 

corretivas propostas para os alunos com faltas disciplinares e promoção da instrução de 

procedimentos disciplinares quando a situação o exigisse; solicitação de maior 

envolvência dos Encarregados de Educação nas tarefas escolares. Verificou-se, no final 

do ano letivo, uma melhoria saudável das atitudes perante o trabalho e a autoridade do 

adulto. No entanto, dadas as características particulares da turma, essa melhoria não foi 

suficiente em relação ao que é esperado numa turma do 7º ano. 

Quanto ao projeto de parceria com a turma 5ºC – Co - Lab Afetos – o balanço foi muito 

positivo dada a participação e empenhamento dos alunos. A articulação e treino de 

competências sociais resultaram muito bem. A motivação para participação em 

atividades extraescolares, a melhoria no comportamento de forma geral e a participação 

dos alunos na organização e dinamização de diferentes atividades foram os pontos que 

mais se destacaram, com uma evolução considerada muito positiva. Existem ainda 

domínios a necessitar de ser trabalhados de forma continuada, a saber: regras básicas do 

comportamento em sala de aula; hábitos de estudo; motivação, empenho e 

dedicação/cooperação dos encarregados de educação e noções básicas de 

negligência e higiene pessoal. 

A parceria entre alunos e técnicos do CAI, no âmbito do BA e da LPN, juntamente com as 

visitas efetuadas às sedes das organizações e partilha na comunidade escolar, em tempo 

útil, das atividades letivas, resultaram muito bem. Alguns alunos envolveram-se em ambas 

as atividades. Foi preferível deixá-los escolher em que âmbito participar. A resposta 

resultou mais genuína e responsável. Quanto ao projeto final, em conjunto com a turma 

do 7ºG, o resultado está bem patente no vídeo editado e publicado no LOOKAES. A 

divulgação permitirá o visionamento por parte dos encarregados de educação, que não 

foi possível em tempo útil do ano letivo. 

7ºG O aproveitamento global da turma foi Bom, verificando-se uma recuperação muito boa, 

ficando apenas retido um aluno. Das estratégias implementadas ao longo do ano tais 

como: maior exigência no cumprimento de regras em sala de aula com o registo de todas 

as situações de mau comportamento, reportando em tempo útil ao Diretor de Turma, a 

fim de permitir uma atuação imediata, junto do respetivo aluno e encarregado de 

educação; reflexão sistemático do consignado no Regulamento Interno nas várias 

disciplinas, para que os alunos cumprissem o mesmo; diversificação das medidas 

corretivas propostas para os alunos com faltas disciplinares; maior envolvência dos 

Encarregados de Educação nas tarefas escolares, levou a uma melhoria de atitudes com 

a redução de participações disciplinares e maior envolvência da maioria dos alunos nas 

atividades escolares. No entanto, dadas as características especiais da turma, essa 

melhoria não foi suficiente em relação ao que é esperado numa turma do 7º ano. 

As atividades foram cumpridas com maior serenidade pois foram realizadas no 2º e 3º 

período, já com muitas das estratégias para o melhoramento do comportamento 

implementadas. A turma nestas atividades teve um envolvimento muito positivo, 

participando na organização e dinamização de diferentes atividades. 

8ºA O aproveitamento da turma globalmente foi considerado pouco satisfatório. As 

estratégias desenvolvidas para colmatar dificuldades ao nível da apreensão de 

conhecimentos, passou pelos Planos de Acompanhamento atribuídos e suas respetivas 

atividades, pelos laboratórios de aprendizagens de Matemática e Físico-Química. Porém, 

considera-se, que os alunos se empenharam na sua recuperação face ao primeiro e 

segundo período: os doze alunos abrangidos por Planos de Acompanhamento, no final 

do terceiro período, dez reuniram condições para transitarem para o nono ano.  

A turma foi participativa e colaborou nas atividades. Contudo, existe por vezes a 

tendência de uma participação desorganizada, o que poderá facilmente tornar-se um 
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8ºB Em todos os períodos o aproveitamento da turma foi considerado satisfatório, tendo em 

conta os resultados obtidos nas diferentes disciplinas. Foram definidas e implementadas 

estratégias individuais para os alunos com aproveitamento mais fraco (sete planos de 

acompanhamento e dois planos individuais) mas a nível global, as estratégias 

mantiveram-se até ao terceiro período. Visaram igualmente controlar situações de 

distração e conversa excessiva. Implementaram-se as seguintes: registo das atitudes e 

comportamentos inadequados na folha do livro de ponto e/ou envio de mensagens na 

caderneta; especial atenção aos alunos com mais dificuldades, a quem foi solicitado uma 

maior participação nas atividades da aula; realização de trabalhos de casa para reforço 

das aprendizagens; apoio individualizado em sala de aula, sempre que possível; 

verificação, por parte da diretora de turma, dos registos do livro de ponto a fim de serem 

estabelecidos contactos regulares com os encarregados de educação; implementação 

de uma planta da sala de aula; apelo ao envolvimento dos encarregados de educação, 

no percurso escolar dos seus educandos. Ao longo do ano letivo, apenas uma 

encarregada de educação não compareceu na escola. 

Dois alunos foram sujeitos a MRI na disciplina de Português, no terceiro período, por 

registarem excesso de faltas. Houve três participações disciplinares na turma durante o 

ano. 

Uma aluna reuniu condições para entrar no Quadro de Mérito em todos os períodos e foi 

igualmente proposta para o quadro de Valor por ter obtido o terceiro lugar numa 

atividade de escrita no âmbito da matemática – o concurso “Um conto que contas”. 

Não se verificaram retenções no final do ano letivo e o aproveitamento da turma foi 

considerado satisfatório. Apenas uma disciplina atingiu trinta por cento de níveis inferiores 

a três. 

A turma participou em várias atividades promovidas pelas diferentes disciplinas e em 

atividades promovidas pela BE e pelo projeto de Educação para a Saúde. Os alunos 

foram sempre participativos e a maioria das atividades foram avaliadas com a menção 

de Bom. 

Foi também desenvolvida com grande sucesso, a seguinte atividade: Aula de Campo no 

Parque Nacional da Arrábida, que incluiu observação da paisagem natural da Arrábida; 

utilização do diário gráfico para a realização de desenho à vista; leitura de poemas 

constrangimento. O comportamento desadequado e a falta de concentração nas aulas 

são sem dúvida as principais dificuldades diagnosticadas na turma. Para colmatar estas 

dificuldades, o conselho de turma realizou um controlo rigoroso do cumprimento das 

regras de conduta em sala de aula, com comunicação rápida à diretora de turma, 

através de uma folha de registo de ocorrência presente no livro de ponto. Foram ainda 

designadas diversas tarefas cívicas, aplicadas pela diretora de turma, atribuídas nas áreas 

críticas onde se revelam os desrespeitos. A Diretora de Turma, semanalmente, fez chegar 

a informação aos pais dos incumpridores e mensalmente dos cumpridores com mérito.  

As estratégias delineadas pelo conselho de turma foram assim consideradas adequadas 

face às situações diagnosticadas. 
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inspirados na poesia japonesa, “Haikais” previamente escritos nas aulas de Português; 

criação de uma história em formato de banda desenhada em francês “Roman-photo – 

Une randonnée à Arrábida” com a qual se realizou uma exposição na Escola Básica do 

Castelo; atividades específicas de preparação da atividade e/ou relatórios finais com 

base nos dados recolhidos (Matemática – Ciências Naturais – Físico- Química). 

Alguns alunos registaram igualmente participações muito válidas no desporto escolar. 

 

8ºC  O aproveitamento foi, nos três períodos letivos, avaliado com bom. As estratégias 

aplicadas – Planos Individuais, Planos de Acompanhamento, frequência de Laboratórios 

de Matemática e Físico-Química, realização de exercícios semanais de aplicação de 

conhecimentos, monitorização semanal de comportamentos e atitudes da turma, por 

parte da Diretora de Turma, com comunicação atempada aos Encarregados de 

Educação, o apoio dos Serviços de Psicologia Escolar — revelaram-se eficazes. O 

comportamento não subiu do nível satisfatório, sobretudo devido a perturbação gerada 

por conversa nas aulas e a alguns episódios de comportamento perturbadores que, com 

a colaboração dos encarregados de educação, se foram conseguindo controlar. Uma 

aluna não conseguiu recuperar as dificuldades evidenciadas, não obstante os apoios 

disponibilizados, tendo ficado retida. 

Regista-se que cinco alunas terminaram o ano letivo em Quadro de Mérito, apresentando 

três dessas alunas a média de 5,0 e um aluno proposto para integrar o Quadro de Valor 

por mérito desportivo. 

A maioria dos alunos da Turma envolveu-se empenhadamente nas atividades do 

Desporto Escolar, alargando a sua participação além das atividades programadas de 

que se destaca o trabalho de organização, em campo, das atividades e a ajuda 

prestada. 

Destaca-se, também, o interesse e entusiasmo com que uma parte dos alunos — 

sensivelmente metade da turma — pesquisou e reproduziu em pintura, máscaras tribais 

dos continentes extraeuropeus, trabalho de que resultou uma exposição patente na BE 

da EB Castelo. 

 

8ºD O comportamento e aproveitamento global da turma foram considerados satisfatórios. 

Dos dez alunos que foram sujeitos a Plano de Acompanhamento Pedagógico, apenas 

dois alunos não transitaram. As estratégias implementadas para melhorar o 

comportamento e aproveitamento global da turma passaram por uma exigência do 

cumprimento das tarefas solicitadas em aula e em casa, pela solicitação da participação 

efetiva e empenhada nas atividades da aula para que o apoio individualizado em sala 

de aula fosse possível e frutífero e pelo estudo efetivo dos conteúdos lecionados. A maioria 

dos alunos convocados para os Laboratórios de Aprendizagens de Matemática e Físico-

Química frequentou-os com assiduidade e empenho, tendo os mesmos contribuído na 

generalidade para a melhoria do aproveitamento. Foi elaborada uma planta de sala de 

aula como estratégia para melhorar o comportamento agitado de alguns alunos. Por 

parte dos encarregados de educação foi solicitado um maior envolvimento na 
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verificação da realização dos trabalhos de casa, uma maior preocupação em contactar 

periodicamente com a diretora de turma para obter informações sobre as dificuldades / 

melhorias dos seus educandos e a verificação da caderneta do aluno e do email para 

tomar conhecimento das mensagens que lhes eram dirigidas. Foi colocada no livro de 

ponto, uma folha de registo diário de ocorrências, para que os contatos semanais da 

diretora de turma com os encarregados de educação fossem produtivos e mais 

fundamentados. As questões relativas ao comportamento e cumprimento de tarefas e à 

melhoria do aproveitamento foram tratadas nas aulas de Formação Cívica. 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. A avaliação destas atividades, que constam do Plano de Trabalho da Turma, 

tiveram a classificação de satisfatório e bom, tendo em conta o empenho e a 

participação dos alunos. 

8ºE O aproveitamento da turma foi considerado pouco satisfatório, não tendo transitado de 

ano um aluno. 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 seis alunos não obtiveram níveis negativos, cinco alunos terminaram o ano 

com dois níveis inferiores a três e dois alunos com três níveis inferiores a três. O 

comportamento foi considerado pouco satisfatório, sendo que as entradas e saídas das 

aulas, o saber estar na aula e a organização continuaram a merecer uma especial 

atenção.                                              

No sentido de obter melhores resultados, 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. 

Assim, feito o balanço das estratégias implementadas, o conselho de turma concluiu que, 

apesar de todos os esforços envidados pelos professores, alguns dos alunos não revelaram 

grande evolução relativamente à sua atitude perante a escola. As fragilidades 
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4.3.2. Escola: Secundária de Sampaio 

 

 

demonstradas, por uma parte significativa dos discentes, nas disciplinas de Matemática, 

Inglês, Físico-Química e até de Português, indiciam alguns problemas para o nono ano. 

9ºA  O aproveitamento foi uma constante preocupação do conselho de turma. Assim 

delinearam-se estratégias para corrigir as dificuldades, nomeadamente a implementação 

de um programa de promoção da motivação escolar e métodos de estudo; 

coadjuvação em Matemática, duas vezes por semana para colmatar as dificuldades; 

responsabilização dos EE e dos alunos pelo cumprimento dos planos de 

acompanhamento e individuais; cooperação e solidariedade entre os alunos de forma a 

superar as dificuldades; incentivo e motivação à participação na sala de aula dos alunos 

com mais dificuldades; participação em atividades/projetos que os motivassem; 

acompanhamento de alguns alunos pelo serviço de psicologia do agrupamento. No final 

do ano letivo todas as disciplinas obtiveram mais de 70% de sucesso, a maioria dos alunos 

com planos de acompanhamento/individuais cumpriram parcialmente os seus planos. 

Apenas duas alunas ficaram não aprovadas, sendo uma delas por excesso de faltas. Um 

aluno integrou o quadro de mérito e outro foi proposto para integrar o quadro de valor. O 

aproveitamento da turma foi considerado satisfatório. 

As estratégias implementadas em relação ao comportamento global foram as seguintes: 

ser rigoroso com os alunos no que diz respeito à pontualidade, ser exigente com os alunos 

na entrada em sala de aula de forma calma, ordenada e sem que os alunos se juntassem 

na sala para continuar as conversas; registar na folha de registo de ocorrência, dentro do 

livro de ponto, comportamentos incorretos, faltas de material e/ou de trabalho de casa; 

enviar mensagens na caderneta escolar a fim de alertar os encarregados de educação 

para os comportamentos menos adequados dos seus educandos e no caso da Diretora 

de Turma, enviar emails; alterar os lugares da planta da sala sempre que os docentes 

achassem pertinente de modo a afastar polos de conversa.  

No decorrer do ano letivo, a maioria destas estratégias foram produzindo os efeitos 

desejados, dado que a partir do segundo período o comportamento da turma teve a 

menção qualitativa de “Bom”. Houve no total três participações disciplinares ao longo do 

ano, de diferentes alunos. No geral, os alunos não exibiram comportamentos 

perturbadores, no entanto eram faladores.  

A turma participou em várias atividades promovidas pelas diferentes disciplinas e em 

atividades promovidas pela BE e pelo Projeto de Educação para a Saúde.  

Foram também desenvolvidas com a turma as seguintes atividades: construção de Tsurus, 

em Origami. Nesta atividade um dos alunos da turma ensinou os restantes alunos a 

construi-los. Esta atividade foi realizada para comemoração do Dia Escolar da Não 

Violência e da Paz, mas também tinha como estratégia contribuir para melhorar a 

motivação e autoestima desse aluno; na atividade - Estendal dos Afetos, promovida pela 

CPCJ, foram bastantes os alunos que aderiram finalizando-a com uma exposição dos 

trabalhos em sala de aula. No que diz respeito à atividade inserida no programa de 
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9ºB O aproveitamento foi considerado pouco satisfatório dado que treze alunos tiveram Plano 

de Acompanhamento, tendo melhorado no terceiro período. Dois alunos encontram-se 

em situação de retenção aguardando o resultado de Provas e Equivalência à Frequência. 

Apesar de tudo três alunas integraram o Quadro de Mérito e um foi proposto para integrar 

o Quadro de Valor. Foi dada especial atenção aos alunos que revelaram mais 

dificuldades, solicitando uma maior participação nas atividades da aula; realização de 

trabalhos de casa para reforço das aprendizagens; apoio individualizado em sala de aula, 

sempre que possível. Os alunos deveriam frequentar os apoios em sala de estudo nas 

disciplinas com mais dificuldades e solicitou-se o envolvimento da parte dos encarregados 

de educação, para que incentivassem os seus educandos para o estudo e cumprimento 

das tarefas em casa a fim de superarem as dificuldades diagnosticadas. 

O registo das atitudes e comportamentos inadequados na folha de registo de ocorrências 

que se encontra no livro de ponto; a verificação, pela diretora de turma, dos registos 

efetuados nesta folha de ocorrências a fim de informar 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 pertinentes foram as estratégias aplicadas para 

melhorar o comportamento. Houve necessidade de sensibilizar vários Encarregados de 

Educação para a importância dos seus educandos serem pontuais. Infelizmente, só 

tomaram medidas quando o problema se extremou, ou seja, quando atingiram o limite 

de faltas a algumas disciplinas. No decorrer do ano, a maioria dessas estratégias não 

produziram os efeitos desejados, e desde do 1º período o comportamento da turma teve 

a menção qualitativa de “Pouco Satisfatório”.  

Nas visitas de estudo os alunos foram participativos, mas muito desorganizados, algo 

desobedientes e faladores. A visita a Sesimbra “Visita ao Museu Marítimo e percurso pelos 

murais” não se realizou porque estava programada para o terceiro período que foi muito 

curto e teve algumas interrupções letivas não programadas. Também o grau de 

resistência por parte dos alunos e falta de motivação por parte dos Encarregados de 

Educação levaram à desistência desta atividade.  

promoção de motivação escolar e métodos de estudo, foram elaborados cartazes, que 

depois foram afixados na escola. A caminhada à Serra/Falésia do Fojo, teve uma grande 

adesão dos alunos. Os alunos também elaboraram com entusiasmo os slogans que foram 

colocados nos “Quiosques” de carregamento de cartões, para a comemoração do Dia 

Mundial do Não Fumador. 

Foram vários os alunos que participaram em projetos desenvolvidos na escola. Assim, três 

alunos participaram na Assembleia Municipal de Jovens, sendo um deles o líder de 

bancada do nosso Agrupamento; alguns alunos participaram no desporto escolar; um 

aluno participou no Concurso internacional Astro PI, promovido pela Agência Espacial 

Europeia em parceria com alunos de outra turma, sendo finalistas e, cinco alunos 

participaram no banco alimentar. 

Os alunos foram muito participativos e a maioria das atividades foram avaliadas com a 

menção de Bom. 
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A ação sobre Segurança na Internet e legislação (Escola Segura) aconteceu na 

sequência de alguns acontecimentos que levaram à suspensão de três alunos, pelo que 

foi muito bem acolhida. Os alunos estiveram muito atentos e interessados.  

Os alunos construíram marionetas para representar a peça “D. Inês de Castro” na BE. No 

entanto o fraco envolvimento dos alunos e o seu comportamento levou a que a 

representação da peça não se realizasse. 

 

 

9ºD O comportamento da turma foi considerado satisfatório, no entanto levou à definição de 

diferentes estratégias, nomeadamente: comunicação regular entre a diretora de turma, 

docentes de educação especial, psicólogas do serviço de psicologia e encarregados de 

educação; apoio em sala de aula e supervisão fora da sala de aula, para um aluno com 

necessidades educativas especiais; implementação do programa de promoção de 

competências sociais; registo das atitudes e comportamentos inadequados na folha de 

ocorrências apensa ao livro de ponto; verificação dos registos efetuados na folha de 

ocorrências e participação regular aos encarregados de educação; envio de mensagens 

na caderneta; elaboração de uma planta de sala de aula promotora de tutorias e 

distanciadora de polos de conversa; alteração de lugares sempre que pertinente; 

implementação de momentos regulares de reflexão e mediação com os alunos, com o 

intuito de regular as relações interpessoais. 

9ºC A turma revelou desde o início até ao final do ano um comportamento e aproveitamento 

bons. 

A nível comportamental, para resolver algumas situações, a diretora de turma manteve 

um contacto regular com os encarregados de educação (caderneta, telefone, correio 

eletrónico), tendo sido fundamental para esses contactos a “Folha de registo de atitudes 

e comportamentos” colocada no livro de ponto.  

Quanto ao aproveitamento, no segundo período, cinco alunos apresentavam três ou mais 

níveis inferiores a três, no entanto, no terceiro período, apenas uma aluna apresentou 

quatro níveis inferiores a três.  

As estratégias para melhoria do aproveitamento foram as seguintes: seis alunos 

beneficiaram de Plano Educativo Individual; seis alunos beneficiaram de apoio de 

psicologia; dez alunos frequentaram APA e/ou Laboratório de Aprendizagem; três alunos 

beneficiaram de Plano de Acompanhamento; foi feita a disponibilização de fichas-síntese 

e aplicação de fichas formativas; toda a turma teve oportunidade de frequentar aulas de 

preparação para as provas finais de Português e de Matemática.  

Globalmente, as estratégias implementadas surtiram efeito na melhoria dos resultados.  

Um aluno foi proposto para Quadro de Valor. 

Para além das duas visitas de estudo realizadas, as atividades realizadas na turma faziam 

parte das propostas dos diferentes grupos disciplinares, logo não eram exclusivas desta 

turma. Globalmente, a participação nessas atividades foi bastante satisfatória. 
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Na generalidade, as estratégias favoreceram a redução de episódios de conflito. 

Verificou-se uma melhoria na atitude do grupo/turma, validada pelo progresso do 

comportamento global da turma, ao longo do ano. 

O aproveitamento global da turma foi considerado bom desde o primeiro momento de 

avaliação sumativa. Não obstante, foi necessário aplicar medidas em função das 

dificuldades evidenciadas por alguns alunos, como a elaboração de quatro planos de 

acompanhamento e o acompanhamento pontual pelo serviço de psicologia. Todos os 

alunos da turma ficaram admitidos à primeira fase das provas finais de ciclo e duas alunas 

integraram o Quadro de Mérito. 

Nas aulas de Formação Cívica foi implementado o Programa de Promoção de 

Competências Sociais. O projeto decorreu no primeiro período e pretendeu melhorar a 

dinâmica de grupo instituída na turma. Os alunos participaram de forma organizada, 

empenhada e interessada nas diferentes atividades propostas. 

A Ilustração dos “Lusíadas”, atividade de articulação curricular entre as disciplinas de 

Educação Visual e Português, decorreu no terceiro período. Os alunos criaram trabalhos 

alusivos aos episódios da “Chegada à Índia” e à “Tempestade”, que ressaltaram pela sua 

qualidade. 

 

 

9ºE O aproveitamento da turma manteve-se sempre pouco satisfatório, dado que os alunos 

revelaram dificuldades de atenção/concentração e falta de hábitos de estudo e de 

trabalho, a que acresce o facto de nem sempre cumprirem de forma regular as tarefas 

solicitadas, o que denota o desinteresse em trabalhar efetivamente não só para a 

superação das suas dificuldades como para o acréscimo de capacidades. Esta situação 

deu origem a que apenas onze alunos não tenham nenhum nível inferior a três, sendo 

duas alunas propostas para integrarem o Quadro de Mérito, e que seis alunos estejam 

numa situação de possível não aprovação no terceiro ciclo. 

O comportamento manteve-se sempre pouco satisfatório, sendo menos satisfatórios os 

parâmetros “Entradas e saídas das aulas” e “Saber estar na aula”. As estratégias adotadas 

sustentaram-se no cumprimento do Regulamento Interno e do Plano de Ação para a 

Indisciplina, na folha de registo de ocorrências, na informação por caderneta e email, no 

ajustamento da planta de sala de aula no sentido de se promoverem tutorias e de se 

afastarem polos de conversa. Contudo estas estratégias nem sempre se revelaram 

frutíferas. Foram implementados momentos de reflexão e mantido contacto com os 

encarregados de educação, em resposta a dúvidas suscitadas, frequentemente 

relacionadas com o crescimento emocional dos educandos, com o intuito de regular 

situações comprometedoras do sucesso. O comportamento melhorou dada a apreensão 

pelo aproximar do final de ano letivo. Ao longo do ano letivo, treze alunos apresentaram 

sempre um bom comportamento.  

Na disciplina de Educação Visual foi feita a ilustração de alguns aspetos da obra Auto da 

Barca do Inferno de Gil Vicente, estudada na disciplina de Português, bem como de um 

texto de Harry Potter. 
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9ºF Para os alunos que revelavam maiores dificuldades de aprendizagem os docentes 

desenvolveram estratégias diferenciadas e adaptadas a esses alunos, nomeadamente o 

reforço positivo e um apoio mais individualizado em sala de aula. Considera-se que as 

estratégias resultaram, uma vez que todos os alunos realizaram com sucesso todos os 

módulos previstos nas diferentes disciplinas. 

Com o objetivo de melhorar o comportamento da turma, os docentes utilizaram algumas 

estratégias comuns de atuação. Recorreram frequentemente às chamadas de atenção, 

a conversas individuais e coletivas, a avisos aos encarregados de educação na 

caderneta 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. 

Também foram feitas 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 dois alunos, por atitudes problemáticas e de 

indisciplina dentro e fora da sala de aula. Um desses alunos foi sinalizado na Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), e o outro já se encontrava sinalizado desde o início 

do ano. 

Sempre que surgiram situações mais problemáticas, a diretora de turma também recorreu 

ao apoio da direção, psicólogos e técnicos que acompanhavam a turma que se 

mostraram sempre disponíveis e cooperantes na resolução dos problemas. 

Feito o balanço das estratégias implementadas, concluiu-se que apesar de todos os 

esforços envidados pelos professores, a maior parte dos alunos não revelou grande 

evolução relativamente à sua atitude perante a escola. 

Em relação às atividades desenvolvidas, destaca-se: a realização de três sessões em 

grupo sobre Orientação Profissional orientadas por uma Técnica da autarquia, que 

elaborou um relatório sobre a atividade desenvolvida nas sessões onde foram abordadas 

questões relativas à personalidade, percurso escolar, expectativas e as profissões que os 

alunos gostariam de vir a exercer; foram também avaliados os seus Interesses, através da 

realização do teste IPP-R (Interesses e Preferências Profissionais); Encadernação de um livro 

na área vocacional de Artesanato. Os alunos participaram ativamente, sendo o resultado 

bastante satisfatório. 

9ºPIE

F 

A turma PIEF integrou no total vinte e um alunos sendo que destes houve duas anulações 

e duas transferências de matrícula. O balanço é bastante positivo dadas as características 

do grupo turma. Pontos fortes a capacidade resiliente da equipa técnico-pedagógica que 

permitiu apesar dos constrangimentos dar a volta à questão.   

As atividades letivas iniciaram mais cedo e com acompanhamento do técnico, o que se 

revelou extremamente produtivo e integrante para os alunos que de outra forma ficariam 

em casa a aguardar o início da medida. 
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4.4. ENSINO SECUNDÁRIO 

4.4.1. Escola: Secundária de Sampaio 

 

É de realçar também o facto da existência de dois técnicos afetos à medida de formações 

diferentes/ género diferente, serviu o propósito de um melhor enquadramento no grupo 

turma. 

Nas diversas visitas realizadas foi possível enquadrar os conteúdos programados por 

projeto, nas diferentes disciplinas para além de trabalhar competências pessoais e sociais. 

Na visita à Base do Alfeite para além da visita a um navio que se encontra em atividade, 

foi também possível permitir aos alunos partilhar a experiência de uma refeição na messe. 

Foi ainda possível proporcionar aos alunos o batismo de mergulho. 

As visitas à ATEC e EPA permitiram sensibilizar os alunos para diferentes saídas 

profissionalizantes, de acordo com as preferências manifestadas pela maioria. 

A sensibilização para a preservação do meio ambiente foi possível através de várias 

iniciativas. Exemplo disso são as exposições com materiais reciclados, a prática de 

canoagem na baia de Sesimbra, a caminhada, a visita à DOCA e a atividade de BTT pela 

serra. 

Para as atividades relacionadas com a reciclagem foi envolvida toda a escola, na recolha 

de matéria-prima que servisse para a elaboração dos brinquedos, de instrumentos 

musicais, das árvores de natal e máscaras de carnaval. 

10ºA Os alunos desta turma foram considerados desde o início do ano letivo, muito 

conversadores, desatentos e desconcentrados nas várias disciplinas. Para ultrapassar esta 

situação foi aplicada uma planta de sala, desde o 1º período. Os alunos também 

manifestaram dificuldades, na organização das atividades em sala de aula, bem como 

em desenvolverem um estudo com mais regularidade e autonomia. Para ajudar nesta 

vertente foram propostos trabalhos de casa, fichas disponibilizadas por correio eletrónico 

e frequência da sala de estudo. Apesar destes aspetos pouco favoráveis para alunos que 

estão a iniciar o ensino secundário, o comportamento global ao longo do ano, foi 

considerado satisfatório, tendo sido o parâmetro do “saber estar em sala de aula” pouco 

satisfatório, mas que evoluiu para satisfatório no final do ano. O aproveitamento global, 

foi sempre considerado de razoável ao longo do ano, embora os alunos não tenham 

frequentado a sala de estudo, sobretudo na disciplina de Matemática, apesar existir 

horário compatível com o da turma. 

Todas as atividades mencionadas foram planificadas desde o início do ano e constavam 

no PAA. As atividades inseridas no Projeto de Educação Sexual, foram realizadas em 

tempos de aula, disponibilizados pelos professores das várias disciplinas. 

O maior envolvimento desta turma, foi para o “Dia da Saúde e das Ciências Físicas e 

Naturais”, onde os alunos se responsabilizaram por várias atividades experimentais, tendo 

oportunidade de as explicar aos seus pares. Este envolvimento deu oportunidade de rever 

e melhorar as aprendizagens de conteúdos já adquiridos. 
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10ºC Desde o início do ano que os alunos da turma eram interessados, participativos, mas muito 

conversadores, evidenciando alguma imaturidade. Esta postura criou frequentemente um 

ambiente de aula difícil de gerir, obrigando a solicitações frequentes de silêncio e 

chamadas de atenção. A imaturidade levou a que o ponto fraco da turma fosse o “saber 

estar na aula”. O comportamento global foi considerado, no entanto, satisfatório. Como 

estratégia os professores propuseram-se fazer um controlo rigoroso do cumprimento das 

regras definidas no Regulamento Interno e a alterações dos lugares, nas várias disciplinas, 

sempre que se justificasse. A Diretora de Turma manteve um contacto regular com os 

encarregados de educação. 

O ponto forte da turma foi o aproveitamento global. Ao longo do ano o insucesso das 

várias disciplinas foi muito reduzido. Em relação ao quadro de mérito foram propostos três 

alunos no primeiro período, seis alunos no segundo período e cinco alunos no terceiro 

período. Apesar destes resultados satisfatórios os professores reafirmavam 

constantemente, junto dos alunos, a importância da frequência regular da sala de estudo, 

especialmente para os alunos com classificações negativas. As professoras de Biologia e 

Geologia, de Filosofia e de Inglês apoiaram os alunos em horário de sala de estudo. A 

professora de Física e Química disponibilizou uma hora semanal para o mesmo efeito e a 

professora de Matemática esclareceu dúvidas pontuais em horário compatível. No 

terceiro período a análise global das classificações indicou que dos vinte e cinco alunos 

avaliados, vinte e três alunos transitaram para o décimo primeiro ano.  

As estratégias implementadas de gestão do comportamento e do aproveitamento da 

turma resultaram assim de um modo muito positivo. 

Embora inicialmente não estivesse contemplada no Plano de Trabalho de Turma e 

consequentemente no Plano Anual de Atividades, realizou-se, no primeiro período, após 

as aulas, uma ida ao Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, no âmbito da 

disciplina de Inglês, a afim de os alunos poderem assistir à peça Be Loved Sinner, sobre a 

10ºB Turma de comportamento muito bom, de aproveitamento bastante razoável, com sete 

alunos no quadro de mérito, porém, com dois grupos heterogéneos, tendo os alunos com 

mais dificuldades nas disciplinas das áreas específicas, manifestado interesse em mudar 

de escola/área. 

Na disciplina de Matemática houve 31,82% de insucesso, correspondente a sete 

classificações negativas, embora em quatro delas tenha havido progressão na disciplina, 

tendo o professor justificado com falta de trabalho e da frequência da sala de estudo.  

As atividades do PES foram concretizadas na totalidade, tendo apenas sido a visualização 

e debate de um filme inicialmente proposto em Educação Física, substituído por um 

workshop e debate com uma enfermeira e uma psicóloga sobre a temática da 

diversidade dos comportamentos sexuais ao longo da vida. 

No terceiro período ocorreu uma visita ao Museu Nacional de História Natural e Ciência, 

em Lisboa, com passagem pelo Museu Interativo de Física, organizado pelas disciplinas de 

Biologia e Geologia e de Física e Química A, com uma avaliação final muito positiva. 
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vida e obra de Oscar Wilde. Tratando-se de uma peça falada em língua inglesa permitiu 

aos alunos um momento de contacto direto com a língua, contribuindo assim para o 

aperfeiçoamento das competências linguísticas, sendo o balanço da atividade positivo. 

Também não estando contemplado inicialmente no Plano de Trabalho de Turma realizou-

se, no terceiro período, uma atividade com os alunos da turma, proposta por um 

encarregado de educação e posteriormente dinamizada pelo Dr. Renato Paiva, consultor 

pedagógico, com o objetivo de orientar os alunos no estudo das matérias curriculares 

com vista ao sucesso académico. Esta atividade, que teve um impacto muito positivo nos 

alunos, contribuiu para que os alunos refletissem sobre a organização do tempo dedicado 

ao estudo. 

 

10ºD Ao longo do ano letivo, foram implementadas várias estratégias com o objetivo de 

colmatar as dificuldades diagnosticadas, a saber, o reforço dos trabalhos de casa e a 

realização de fichas de apoio ao estudo como complemento das matérias lecionadas, 

sendo a correção das mesmas facultada pelos professores; o acompanhamento 

constante na realização das tarefas pedidas em aula, visto que se tratava de um grupo 

pouco empenhado e pouco participativo; disponibilização de uma aula de apoio nas 

disciplinas de Português e Física e Química e nas disciplinas de Inglês, Filosofia e Física e 

Química, os alunos foram encaminhados para a sala de estudo; a consciencialização dos 

alunos e dos encarregados de educação para o facto de o ensino secundário exigir um 

trabalho sistemático e contínuo. Os serviços de Psicologia acompanharam quatro alunos. 

Na opinião do conselho de turma, as estratégias implementadas não surtiram efeito, 

porque os alunos não colaboraram nas mesmas e o resultado final foi que doze alunos 

não transitaram para o décimo primeiro ano. Apesar de todos, alunos e EE, terem sido 

alertados para a necessidade dos discentes realizarem um estudo regular e não apenas 

na véspera dos testes, poucos foram os alunos que alteraram a postura face ao estudo. 

Poucos foram aqueles que aceitaram a ajuda dos professores, nomeadamente 

participando nos vários apoios oferecidos pela Escola e até ao nível individual por alguns 

professores.  

De salientar que os alunos nunca conseguiram reagir aos resultados negativos que foram 

obtendo, desistiram e não tentaram superar as suas dificuldades. Um número considerável 

de alunos desistiu inclusive das atividades realizadas em sala de aula e dos momentos 

formais de avaliação e assumiu que a melhor opção era mudar de curso e adiar para o 

ano seguinte a realização do décimo ano.  

O comportamento da turma foi considerado satisfatório. 

Por proposta de uma encarregada de educação, os alunos participaram numa sessão de 

Coaching. A sessão realizou-se no Clube Desportivo Azeitonense, num sábado de manhã, 

e implicava que os encarregados de educação transportassem os seus educandos. 

A proposta não teve muita recetividade por parte dos discentes, talvez por 

desconhecerem o que iria ser feito na sessão, por não acharem interessante ou por ser a 

um sábado. 



 
224 

Apenas sete alunos participaram na atividade, que se revelou interessante e que todos 

consideraram não ter sido tempo perdido.  

 

 

 

10ºE A turma teve dificuldade em adaptar-se ao ritmo de trabalho e ao nível de exigência dos 

programas do 10º ano. Para além de continuarem a insistir na frequência da sala de 

estudo e na necessidade de estudo em casa, os professores do conselho de turma 

intensificaram os trabalhos e os exercícios em sala de aula; concordaram também em ir 

fazendo mudanças nos lugares, dentro do espaço possível de uma turma com vinte e 

nove alunos, pois o comportamento dos alunos em sala de aula era de alguma conversa 

e distração fácil, situação que não permitia a rentabilização do tempo de aula. 

No segundo período, cerca de dez alunos já tinham decidido mudar de curso no ano 

seguinte e isso explicava o desinvestimento de alguns. Mesmo assim, as estratégias foram 

tendo alguns efeitos positivos nos que queriam continuar.  

Dos vinte e nove alunos transitaram dezanove. A não transição dos restantes resulta, em 

quase todos os casos, de anulações de matrícula em disciplinas específicas, pelo facto 

de quererem mudar de área ou curso e não de insucesso propriamente dito. 

 Dois alunos estiveram no quadro de mérito, um com PEI e um com acompanhamento do 

serviço de psicologia desde o início do ano. Um aluno foi a Estrasburgo, ao Parlamento 

Europeu no âmbito do projeto “Assembleia de Jovens” na qualidade de 1º Secretário. Pelo 

facto, foi proposto para integrar o Quadro de Valor. 

Considera-se, como pontos fortes, o progresso que se foi verificando ao longo do ano, o 

ambiente em sala de aula, a recetividade dos alunos em relação às orientações dos 

professores; o ponto fraco a destacar foi a falta de solidez em matérias/conteúdos 

importantes para um melhor desempenho desde o início do 10º ano.   

 

10ºF O aproveitamento global da turma foi considerado pouco satisfatório, dado o número 

elevado de níveis inferiores a dez e o facto de quase um terço da turma não transitar.  

Para colmatar o fraco aproveitamento foi proposto pelo Conselho de Turma a frequência 

da sala de estudo como reforço das aprendizagens e esclarecimento de dúvidas e o 

envio de material de apoio através de mail com fichas de correção. Muitos dos alunos 

propostos não compareceram nem realizaram as fichas propostas pelos professores.  

Relativamente ao comportamento também foi considerado pouco satisfatório, tendo sido 

proposto em Conselho de Turma a alteração da planta da sala; tolerância “zero” no caso 

de incumprimento do Regulamento Interno; discussão e análise do mesmo em sala de 

aula.  

10ºG O conselho de turma procurou delinear uma diversificação de estratégias para os alunos 

obterem um melhor aproveitamento: aulas de apoio dinamizadas pelos docentes; 
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frequência da sala de estudo; sistematizações e esquemas das matérias lecionadas; fichas 

de trabalho e respetivas correções; realização de mais testes para diminuir os conteúdos 

em cada um; questões de aula; incentivos à participação oral; formulação de atividades 

dirigidas de análise de texto em trabalho individual e de pares/grupo. Estas estratégias 

conduziram a uma melhoria dos resultados no terceiro período, em que apenas uma 

disciplina manteve uma percentagem de insucesso acima de 30%, e traduziu-se na não 

transição de quatro alunos, situação que não era previsível no final do segundo período. 

Para suprir as dificuldades resultantes da falta de concentração, e no sentido de melhorar 

o comportamento da turma, o conselho de turma adotou como estratégia a aplicação 

rigorosa das normas do Regulamento Interno e do Plano de Ação para a Indisciplina. O 

diretor de turma nos contactos que manteve com os encarregados de educação 

sensibilizou-os para a necessidade de os seus educandos terem atitudes conducentes a 

um bom ambiente de trabalho na sala de aula, e sempre que ocorreu qualquer incidente 

ou participação disciplinar, reportou-lhes esse comportamento incorreto. 

A turma participou com muito empenho na atividade do Dia dos Reis Magos e no 

Mercadillo del Día de los Reyes Magos, na escola. O balanço foi muito positivo. 

10ºH Ao longo do ano letivo, o conselho de turma constatou as seguintes principais 

dificuldades/potencialidades diagnosticadas da turma, ao nível da aprendizagem; 

organização pessoal; assiduidade/pontualidade; integração/problemas 

comportamentais: no que concerne às áreas fortes, a relação entre colegas, a maioria 

dos elementos da turma demonstra interesse pelos conteúdos programáticos e 

participação nas tarefas propostas; em relação às áreas fracas, tendência para a 

conversa prejudicando o normal funcionamento de algumas aulas que requerem mais 

atenção/concentração; pontualidade e assiduidade; a dimensão da turma e a entrada 

e saída da sala de aula desorganizada. O comportamento foi globalmente avaliado 

como pouco satisfatório. Foram implementadas as estratégias definidas, em algumas 

disciplinas, sendo que, por vezes, os resultados ficavam aquém do espectável. 

Os professores foram unânimes no que respeita aos seguintes aspetos: a generalidade dos 

alunos demonstra falta de empenho e de concentração nas aulas, falta de 

responsabilidade, dispersão e algumas conversas que nada têm a ver com os conteúdos 

a lecionar, falta de material necessário à concretização/proficiência das atividades da 

aula, falta de hábitos de trabalho, não realizam os trabalhos de casa, só estudam em 

vésperas dos testes, em suma, não têm por hábito sistematizar e organizar o estudo. 

Acresce o facto de os professores terem constantemente de chamar a atenção dos 

alunos para o uso indevido dos telemóveis ou pedir-lhes para tirar as mochilas de cima das 

secretárias.  

Apontaram-se as seguintes dificuldades reveladas pelos alunos: a falta de preparação 

prévia dos alunos para os momentos de avaliação escrita, a que acresceram as 

dificuldades de expressão escrita e de interpretação dos enunciados, assim como a 

assiduidade irregular de alguns alunos com classificações mais baixas. Estes alunos, para 

além das dificuldades evidentes na compreensão dos conteúdos, ‘acomodaram-se’ à 

sua situação de insucesso continuado, não se mobilizando para alterar este estado de 
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coisas. Alguns justificaram esta atitude com a intenção de mudar para um curso 

profissional. Para além do exposto, a maioria dos alunos da turma não frequentou a sala 

de estudo, apesar da compatibilidade de horário e os professores terem salientado a 

importância deste recurso para a melhoria dos seus resultados escolares. A acrescentar 

ao exposto, em virtude de uma parte significativa dos discentes ter persistido em não ter 

hábitos de estudo e metodologias de trabalho, possuir pré-requisitos deficitários, 

manifestar dificuldades de atenção e de concentração, sendo que alguns alunos são 

propensos à conversa e imaturos, o que obriga a interrupções do ritmo de trabalho e 

prejudica o normal funcionamento das aulas, sem descurar o facto de a turma ser 

composta por trinta alunos e ser assaz heterogénea. Assiste-se, assim, na turma a uma 

pontualidade e assiduidade irregulares; um índice de empenho, participação, iniciativa, 

autonomia, sentido de responsabilidade, curiosidade científica e criatividade algo 

diminutos; resistência à realização dos trabalhos de casa e à sua retificação, bem como 

à correção de fichas formativas; desorganização dos registos no caderno diário e/ou no 

manual; uso indevido e ilegítimo do telemóvel e interesses divergentes dos escolares. Por 

conseguinte, alguns alunos não atingiram as competências mínimas em algumas 

disciplinas, ficando comprometida a sua progressão no processo de ensino-

aprendizagem, no final do terceiro período. 

No entanto, o conselho de turma salientou o bom aproveitamento de alguns alunos. Uma 

das alunas reuniu as condições para entrar no Quadro de Mérito.  

Para ultrapassar as dificuldades diagnosticadas foram adotadas algumas estratégias 

fundamentais. Em primeiro lugar, os alunos deveriam ter mudado de atitude, face ao 

estudo, pontualidade e assiduidade, esclarecer dúvidas à medida que elas vão surgindo, 

não as deixando acumular nos conhecimentos lecionados, bem como deveriam ter 

realizado os TPCs., e incidir na responsabilização de alunos e encarregados de educação, 

bem como grande rigor na aplicação do PAI. Os professores sugeriram, ao longo do ano, 

ainda que os alunos passassem a frequentar as salas de estudo que a escola disponibiliza 

para o efeito, bem como inverter os comportamentos anteriormente mencionados, o que 

certamente também inverteria a questão do insucesso. A par disso o trabalho, o estudo e 

a concentração e empenhamento em sala de aula ser-se-ia fundamental, devendo os 

alunos ter uma postura mais adequada em sala de aula para que se possam concentrar 

e empenhar mais, fazendo-se acompanhar dos materiais necessários. 

Foram efetuados contactos telefónicos, presenciais e por mails informando os 

encarregados de educação sobre os problemas inerentes aos respetivos educandos, tais 

como comportamento, aproveitamento e assiduidade.  

Para além do que foi dito, superar as dificuldades diagnosticadas em termos 

comportamentais, o Conselho de Turma decidiu implementar outras estratégias: os 

professores deviam informar, de forma sistemática, a diretora de turma do 

comportamento e cumprimento das tarefas escolares dos discentes; os professores 

deviam continuar a ser ainda mais coesos e firmes no cumprimento das regras de 

funcionamento adequadas à sala de aula; apelou-se aos encarregados de educação no 

sentido de os respetivos educandos serem mais rigorosos no cumprimento do dever de 

pontualidade. Tal iniciativa foi infrutífera já que a maioria dos alunos continuou com a 

mesma postura. 
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10ºI Na elaboração do plano de trabalho da turma considerou-se como área forte a turma 

apresentar um bom comportamento, os alunos serem assíduos e pontuais, respondendo, 

na maioria, de forma positiva às tarefas que lhes eram propostas. No entanto, registaram-

se dificuldades na expressão escrita, na análise e interpretação de enunciados escritos e 

uma declarada falta de hábitos regulares de estudo, iniciativa e autonomia.  

No final do primeiro período, o aproveitamento global foi considerado pouco satisfatório, 

dado cinco disciplinas apresentarem uma taxa de insucesso superior a quarenta por 

cento.  

Dadas as dificuldades diagnosticadas, o conselho de turma estimulou uma participação 

mais interventiva através da formulação de questões, a formulação de atividades 

dirigidas de análise de texto, a resolução de fichas formativas, a realização de trabalhos 

de casa e propôs a frequência da sala de estudo. Recomendou-se, também, que os 

alunos melhorassem os hábitos de trabalho e se empenhassem na vida escolar. 

Do primeiro para o segundo período não se registou uma melhoria mantendo-se o 

aproveitamento pouco satisfatório, com oito alunos a apresentarem três ou mais 

classificações inferiores a dez valores. Apesar das estratégias implementadas nas 

diferentes disciplinas e das recomendações feitas, muitos alunos continuaram sem cumprir 

as atividades propostas em sala de aula e em casa, mantendo baixos níveis de 

concentração e de empenho e sem frequentarem a sala de estudo. 

No final do ano letivo verificou-se que o aproveitamento se manteve pouco satisfatório, 

com dois alunos a serem excluídos por excesso de faltas e quatro alunos a apresentarem 

três ou mais classificações inferiores a dez valores, o que implicou a sua retenção. Porém, 

considera-se ainda assim um resultado positivo, uma vez que se registou uma melhoria do 

aproveitamento na maioria das disciplinas e a falta de empenho e a ausência de hábitos 

de trabalho regular, inverteram-se neste período, embora tardiamente. 

O comportamento global da turma manteve-se no nível Bom, passando no terceiro 

período a registar-se como satisfatório, reflexo de uma maior agitação dos alunos. 

Uma aluna integrou o quadro de mérito nos três períodos e dez alunos beneficiaram do 

serviço de psicologia. 

Os alunos estiveram disponíveis e interessados em participar nas visitas de estudo e nas 

atividades propostas no Plano de Trabalho de Turma, nomeadamente nas atividades de 

Algumas das atividades realizadas no âmbito da direção de turma, em sede de sala de 

aula na disciplina de História A, passaram pela reflexão dos comportamentos pouco 

ajustados que os alunos tinham em sala de aula. Nas aulas foram lidos e analisados 

excertos do Estatuto do Aluno, do Regulamento Interno e do PAI. Contudo as estratégias 

não surtiram o efeito desejado, uma vez que alguns alunos demonstraram dificuldades em 

acatar as correções que lhes eram feitas, respondendo de forma displicente a alguns 

docentes, revelando uma falta de assertividade em sala de aula. 
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articulação curricular entre as disciplinas de Português e Desenho A, planificadas em 

conjunto.  

No primeiro período procedeu-se à produção de trabalhos individuais em formato de 

outdoor (maqueta) e jingle, no âmbito do concurso "LerPrazer". O jingle não foi realizado, 

visto que o aluno responsável não foi assíduo de forma a concretizar o projeto. 

No segundo período no âmbito do Sarau literário, "Duas xícaras de chá com poesia" 

propôs-se a produção de dois painéis sobre José Saramago e Bob Dylan para serem 

exibidos no Sarau. Adiada para o terceiro período ficou a participação no projeto 

“Ler+Mar” através da produção de ilustrações sobre os Lusíadas e também de ilustrações 

alusivas a todos os conteúdos do programa curricular de Português do 10.ºano, que 

estiveram em exposição. Sublinha-se que as três atividades planificadas foram feitas em 

articulação com a biblioteca escolar.  

Salienta-se o envolvimento de toda a turma nestas atividades, assim como nas exposições 

realizadas no espaço escolar.  

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 “Métodos Contracetivos” e “Violência no namoro”. Os alunos 

manifestaram interesse nas atividades em que participaram.  

 

11ºA O aproveitamento é bom e há seis alunos propostos para o Quadro de Mérito, sendo um 

excluído do mesmo por razões disciplinares. Verificou-se que, dos vinte e nove alunos 

inscritos, dezanove transitam, oito encontram-se em situação dependente dos resultados 

dos exames finais nacionais, havendo ainda dois alunos do décimo segundo com 

disciplinas em atraso. Não progride uma aluna, na disciplina de Matemática A. 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. 

Foram indicados quatro alunos para o Quadro de Valor, um por ter conseguido o primeiro 

lugar no campeonato regional e o terceiro no Campeonato Nacional de Xadrez 

(Desporto Escolar), e os outros três, por terem ficado em primeiro lugar no Campeonato 

Regional e em quarto no Campeonato Nacional de Basquetebol. 

 Relativamente ao comportamento, foi considerado pouco satisfatório (dois vírgula sete), 

salientando como pontos fracos da turma o “saber estar” em sala de aula e “as entradas 

e saídas da sala de aula”, pontos estes que foram trabalhados pelos vários professores, 

que aplicaram várias estratégias e, entre elas, alteração, quando possível, dos lugares dos 

alunos de acordo com as várias disciplinas, referência ao cumprimento do Regulamento 

Interno, e marcação de faltas por atraso, no sentido de melhorar esta situação. Porém, 

não se registaram alterações significativas. O comportamento foi sem dúvida um dos 

pontos fracos deste grupo turma, sempre numa tentativa de autogestão e 

desestabilização do ambiente da sala de aula. 
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Foram realizadas todas as atividades previstas, quer no Plano Anual de Atividades quer no 

projeto de Educação Sexual da Turma. O balanço global foi considerado bastante 

positivo.  

Devido ao comportamento da turma e face ao nervosismo em relação às avaliações, a 

diretora de turma propôs dar continuidade à atividade do “Clube da Ansiedade” 

desenvolvida no ano anterior e que não constava do Plano Anual de Atividades. A DT 

solicitou a intervenção da psicóloga, Dra. Cecília Almeida para a realização de algumas 

atividades no âmbito do controlo da ansiedade, tendo sido essa iniciativa apoiada pelos 

encarregados de educação. Dado que a inscrição dos alunos foi opcional, o programa 

de promoção da diminuição da ansiedade, “Clube da Ansiedade”, não se iniciou devido 

ao número reduzido de alunos inscritos (dois alunos), mesmo depois de todos os esforços 

por parte da psicóloga no intuito de agendar um horário compatível. 

 

 

11ºC As estratégias recomendadas ao longo do ano letivo que poderiam contribuir para a 

melhoria dos resultados, no geral não surtiram efeito, em grande medida pelo não 

cumprimento das mesmas por parte dos alunos. Verificou-se uma ligação muito estreita 

entre o Diretor de Turma e os encarregados de educação e alunos sensibilizando-os para 

a necessidade de existir um efetivo empenho destes últimos. As estratégias 

recomendadas: melhorar a atenção em sala de aula adotando uma atitude adequada 

à aprendizagem; métodos de estudo e hábitos de trabalho esforçando-se para frequentar 

a sala de estudo (claramente ineficaz pela ausência dos alunos); alteração da disposição 

em sala (resultou parcialmente); responsabilização face às exigências do trabalho escolar, 

melhorando também a concentração em sala de aula e os hábitos de estudo metódico 

dos conteúdos lecionados (pouco concretizada pela maioria dos alunos à exceção de 

uns poucos e essencialmente no final do 3º período – tarde demais). 

Por outro lado, a marcação de testes sumativos e provas globais concentrados (situações 

de três testes na mesma semana) não ajudaram em nada ao sucesso dos alunos. Apesar 

dos esforços dos professores a contingência de datas e realização de provas globais a 

Português e Matemática prejudicaram esta distribuição dos momentos de avaliação 

sumativa. 

A participação em duas atividades não previstas inicialmente tiveram desfechos 

diferentes: a participação na conferência (ING) com David Heiner – Australiano que viaja 

pelo mundo, acabou por ser extremamente aliciante para os alunos e proporcionou 

11ºB É uma turma com bom comportamento e aproveitamento. Apenas a uma disciplina a 

taxa de sucesso ficou abaixo dos 90%. Cinco alunos integraram o Quadro de Mérito. Um 

aluno não transitou, pois no final do 2º período anulou a matrícula em três disciplinas. 

Os alunos da turma para além das atividades previstas no Plano Anual de Atividades não 

desenvolveram qualquer atividade. Alguns dos alunos da turma participaram na 

organização do Dia da Biologia revelando bastante interesse e empenho.  
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intervenções interessantes. A participação na conferência sobre a GNR, integrada nas 

atividades promovidas pela BE-CRE foi satisfatória para os alunos. 

 

11ºD O aproveitamento da turma foi de algum insucesso. Verificou-se que dos dez alunos, 

inscritos em todas as disciplinas, um não transitou, quatro estão dependentes dos 

resultados dos exames nacionais e apenas cinco transitaram para o 12º ano. Verificou-se 

também que as disciplinas de Português, Matemática A e Economia A registaram um nível 

de insucesso superior a 30% e apenas as disciplinas de Espanhol de Iniciação, Geografia 

A e Inglês de Continuação não tiveram insucesso. 

Relativamente ao comportamento foram marcadas, ao longo do ano, um total de duas 

faltas disciplinares a dois alunos distintos. 

As principais dificuldades diagnosticadas ao longo do ano foram: dificuldades de 

aprendizagem reveladas por alguns alunos em algumas disciplinas; falta de empenho e 

de hábitos de trabalho reveladas por um número significativo de alunos; um número 

significativo de alunos revelou um grande desinteresse pela escola e pelas aprendizagens; 

alguns alunos tiveram, por vezes e em algumas disciplinas, comportamentos e reações 

pouco adequadas para este nível de ensino que tiveram como consequência várias 

advertências e até 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. Ao nível das aprendizagens foram sempre marcados trabalhos para casa, 

foram feitas resoluções orais e escritas de exercícios com a finalidade de melhorar o 

aproveitamento. 

Quatro alunos usufruíram dos serviços de Psicologia o que lhe permitiu melhorar os níveis 

de ansiedade e insegurança. 

 De um modo geral as estratégias implementadas, pelo conselho de turma ao longo do 

ano letivo, de forma a melhorar o comportamento e o aproveitamento da turma, face às 

situações diagnosticadas, tiveram um efeito relativamente limitado pois o insucesso 

manteve-se alto. 

Foi realizada uma aula de “Choi-Kwang-Do” em que os alunos participaram com bastante 

dinâmica e interesse na atividade desenvolvida. A avaliação é de Muito Bom. 

 

11ºE O Conselho de Turma considerou que as estratégias implementadas e o trabalho realizado 

ao longo do ano, foi satisfatório, embora considere o aproveitamento pouco satisfatório, 

uma vez que não existem alunos propostos para o Quadro de Mérito e os níveis atribuídos 

nas diferentes disciplinas se situam entre o dez e o catorze, ou seja a turma trabalhou para 

atingir o nível positivo e não para a excelência. Reforçou-se a necessidade de os alunos 

no próximo ano letivo melhorarem ao nível da concentração e participação nas 

atividades letivas e no estudo diário, aproveitando dessa forma a sala de estudo. 
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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 de civismo.  

Quanto ao PES, o conselho de turma considerou que os alunos cumpriram todos os 

objetivos propostos no seu projeto, sendo a sua avaliação final de Bom. 

Relativamente à plataforma Moodle a diretora de turma colocou sempre à disposição 

dos restantes membros do conselho de turma toda a informação essencial (atas, Pautas; 

grelhas do comportamento; PTT e Projeto de Educação Sexual). 

Foi realizada uma aula de “Choi-Kwang-Do” em que os alunos participaram com muita 

dinâmica e interesse pela atividade desenvolvida. A avaliação é de Muito Bom. 

 

11ºF Os alunos revelaram ligeiras melhorias no comportamento devido a ajustes que foram 

feitos na planta de sala de aula. No aproveitamento também se verificaram ligeiras 

melhorias, mas ao longo do ano letivo alguns alunos tiveram dificuldades no planeamento 

adequado do estudo, faltando por vezes a aulas para reforçar o estudo em testes no 

próprio dia. Apesar da existência de compatibilidade de horário com horas em sala de 

estudo raros foram os alunos que as utilizaram. 

Na maioria das disciplinas (com exceção de duas delas) os resultados dos alunos situam-

se entre os 10 e os 13 valores e apenas três alunos não progridem a uma disciplina por 

terem obtido menos de oito valores. Duas alunas da turma integraram o quadro de mérito 

no final do terceiro período. 

Relativamente aos alunos que estavam a frequentar apenas algumas disciplinas, vários 

revelaram fraca assiduidade e dois deles tiveram mesmo que realizar medidas de 

recuperação e de integração, acabando um deles por excluir por faltas uma vez que não 

o realizou com sucesso. 

 

11ºG No sentido de melhorar o aproveitamento global da turma, foram implementadas ao 

longo do ano letivo as seguintes estratégias: frequência da sala de estudo pelos alunos 

com dificuldades e o reforço dos trabalhos de casa, originando assim uma melhoria dos 

resultados finais. 

Essa melhoria deveu-se também a um maior empenho dos alunos nas tarefas que lhes 

eram propostas e à diminuição do número de alunos com dificuldades em algumas 

disciplinas, resultando, em alguns casos, em anulação de matrícula, propondo-se a exame 

como alunos externos. 

Três alunos reuniram as condições para entrarem no Quadro de Mérito, pois obtiveram 

respetivamente, as médias de dezasseis, dezasseis vírgula cinco e dezassete vírgula oito, 

no conjunto das várias disciplinas, não tendo tido nenhumas classificações inferiores a 

doze valores. Um dos alunos, com necessidades educativas especiais, obteve a inclusão 

no quadro de mérito no segundo período e um outro obteve no terceiro período.  
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O comportamento destes alunos foi considerado muito bom. A turma na sua totalidade 

apresentou um balanço de comportamento sendo o saber estar na aula o aspeto menos 

favorável. 

Quatro alunos beneficiaram de apoio psicológico.  

Oito alunos inscreveram-se no Projeto Embaixadores da Saúde – tema “Voluntariado” 

como agentes de mudança, dinamizado pela professora da disciplina de História da 

Cultura e das Artes. Os alunos supracitados implementaram ações e trabalhos que lhes 

foram propostos no âmbito do projeto, disseminando os valores do Voluntariado, não só 

entre os colegas como junto da instituição que foi visitada, a citar, Hospital Garcia da Orta. 

 

12ºA O comportamento da turma foi sempre considerado Bom ao longo do ano letivo.  

Relativamente ao sucesso obtido em cada uma das disciplinas: Educação Física 100%; 

Aplicações Informáticas 100%; Psicologia B 100% E Biologia 100%. Com algum insucesso: 

Português 24% E Matemática 56,5%. Integraram o Quadro de Mérito três alunos. 

Apesar de todas as estratégias desenvolvidas em sala de aula, em sala de estudo e ainda 

em termos de incentivo ao trabalho e de desenvolvimento de metodologias de estudo, 

não houve lugar a quaisquer melhorias, no presente período letivo, em virtude do elevado 

absentismo (quer nas aulas quer ao nível da frequência da sala de estudo), da falta de 

pontualidade, da fraca autonomia e perseverança na construção do saber, da ausência 

de hábitos de estudo metódicos e/ou eficazes, do ritmo de trabalho moroso e da falta de 

empenho. 

A turma participou na sessão de Acesso ao Ensino Superior promovida pela Yorn Inspiring 

Future, que foi acompanhada de expositores informativos e de múltiplos workshops, com 

o objetivo de dar a conhecer as várias instituições de ensino superior e respetivas 

estratégias promotoras do sucesso no mundo do trabalho. 

 

12ºB Considerou-se que o aproveitamento é bom, tendo em conta a média geral da turma, 

cerca de quinze vírgula um, valores (contabilizando apenas os alunos que estão inscritos 

em todas as disciplinas), sendo ainda de relevar que nove alunos integraram o Quadro de 

Mérito. O comportamento como muito bom. 

O Conselho de Turma agiu em conformidade e de forma coerente, adotando estratégias 

comuns de atuação e articulação de atividades a desenvolver. Acresce a isto a existência 

permanente de uma comunicação atempada e eficaz entre os vários intervenientes. Esta 

linha de atuação comum a todos os professores da turma foi percecionada de forma 

positiva também pelos alunos. 

Conclui-se que as estratégias definidas e implementadas durante o ano letivo, insistindo 

na participação ativa e no envolvimento dos alunos nas atividades desenvolvidas em sala 

de aula, assim como no trabalho que os mesmos deveriam efetuar fora dos tempos letivos, 

de forma a colmatar as suas dificuldades, mostraram-se frutíferas. 



 
233 

O professor de Química realizou a atividade para a turma que consistia em convidar 

profissionais da área das Ciências para falar da sua experiência profissional nesta área, 

assim como o seu percurso escolar, quer a nível universitário, quer a nível do ensino básico 

e secundário. Foram convidados uma engenheira química e um médico dentista, 

licenciado também em medicina. Durante as sessões com os alunos, foi possível 

apresentar por parte dos convidados a sua formação escolar, quer a nível de ensino 

secundário, quer a nível de ensino superior, as mais-valias que este ensino trouxe na sua 

formação profissional, as possibilidades que foram permitidas a este nível, a sua progressão 

e sucesso na carreira, entre outros. Os alunos puderam colocar diversas questões e 

dúvidas, que foram sendo esclarecidas de uma forma muito explícita e simples. O balanço 

desta ação foi muito positivo. 

Os alunos da turma também se envolveram na dinamização da atividade “Dia das 

Ciências”, atividade esta do departamento de Ciências Físicas e Naturais. O trabalho 

realizado, por todos os envolvidos, demonstrou esforço, empenho, interesse e dedicação. 

 

12ºC O comportamento da turma foi sempre considerado Bom ao longo do ano letivo.  

Relativamente ao sucesso obtido em cada uma das disciplinas: Educação Física 100%; 

Aplicações Informáticas 100%; Física 100%; Português 85,2% e Matemática 75%.  

Integraram o Quadro de Mérito cinco alunos. Apenas dois alunos não foram admitidos a 

exame nas disciplinas de Português e Matemática. 

Foram propostos para Integrar o Quadro de Valor dois alunos da turma por se terem 

destacado na representação da escola no Desporto Escolar. 

A turma participou na sessão de Acesso ao Ensino Superior promovida pela Yorn Inspiring 

Future, que foi acompanhada de expositores informativos e de múltiplos workshops, com 

o objetivo de dar a conhecer as várias instituições de ensino superior e respetivas 

estratégias promotoras do sucesso no mundo do trabalho. 

 

12ºD A única estratégia implementada relacionou-se com as situações de atraso, tendo sido os 

alunos penalizados de modo a melhorar a pontualidade da turma. 

Não foi considerado necessário o desenvolvimento de mais estratégias específicas, quer 

ao nível do desenvolvimento da aprendizagem, quer no que diz respeito ao 

comportamento ou assiduidade/pontualidade, uma vez que os Encarregados de 

Educação foram informados em reuniões de pais, através de contatos individualizados e 

por correio eletrónico, para a corresponsabilização dos mesmos na vida escolar dos seus 

educandos. Deste modo e apesar de alguns alunos não terem melhorado a sua postura 

em sala de aula, não influenciou o rendimento da turma. 

Participaram numa palestra, no âmbito do estudo do tema – Multiculturalismo – dirigida 

por um orador australiano, que decorreu no horário da aula de Português, avaliada como 

muito positiva. 
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Os alunos participaram ainda numa palestra com a autora, Isabela Figueiredo, que 

apresentou o seu novo livro “Caderno de memórias coloniais”, relativo às suas memórias 

em Moçambique e que foi igualmente muito importante para os alunos.  

 

12ºE A turma revelou ao longo do ano um bom comportamento. Quanto ao aproveitamento, 

os níveis de sucesso foram satisfatórios nos três períodos, sendo as classificações em geral 

baixas, situando-se sobretudo no intervalo entre dez e treze valores, com exceção das 

disciplinas de Educação Física e Inglês, com classificações mais elevadas. 

Nas disciplinas com algum insucesso e sujeitas a exame nacional, Português e História, os 

professores consideraram insuficiente o trabalho realizado pelos alunos, que também não 

procuraram a frequência da sala de estudo para ultrapassar as suas dificuldades. Foi 

proposta quer em aula quer como trabalho de casa a resolução de fichas de trabalho 

com questões com a tipologia das dos exames nacionais. Esta estratégia revelou alguma 

eficácia, havendo poucos alunos não admitidos a exame no final do ano: um a Português, 

e quatro a História, alunos que tinham nível negativo já em anos anteriores e não 

realizaram o trabalho necessário para subir a sua classificação.  

Um dos pontos mais fracos da turma foi a falta de assiduidade, que, apesar das constantes 

chamadas de atenção da diretora de turma e outros professores, não revelou melhorias 

significativas, uma vez que, dada a faixa etária dos alunos, se torna difícil influenciá-los 

para mudarem a sua atitude. A restrição na aceitação das justificações, com 

ponderação da pertinência do motivo apresentado e os contactos realizados com alguns 

encarregados de educação foram estratégias usadas para melhorar a assiduidade dos 

alunos e revelaram algum resultado, ainda que aquém do que seria desejável. Três alunos 

realizaram medidas de recuperação e integração por ultrapassarem o limite de faltas 

injustificadas, efetuando as atividades propostas com sucesso. 

A turma assistiu à peça teatral “A noite da liberdade” no teatro Joaquim Benite em 

Almada, no âmbito das disciplinas de História e Sociologia, tendo esta atividade sido 

avaliada com Muito Bom pelos alunos. 

Os alunos participaram também numa palestra na BE, no âmbito do estudo do tema 

“Multiculturalismo” na disciplina de Inglês, dirigida por um orador australiano, considerada 

muito interessante pela professora e alunos. 

A turma participou ainda em duas outras palestras, também organizadas pela BE: uma 

dinamizada pela Amnistia Internacional, abordando a questão das migrações e da 

liberdade de expressão no mundo atual e outra, na semana da leitura com a autora 

Isabela Figueiredo, que apresentou o seu novo livro “Caderno de memórias coloniais”, 

relativo às suas memórias em Moçambique. Em ambas as ocasiões, os alunos participaram 

ativamente, sendo o balanço das mesmas bastante positivo. 

 

12ºF O Conselho de turma considerou que as estratégias implementadas permitiram suprir 

parte das dificuldades detetadas ao longo do ano letivo, com exceção de Português 

(40%) e História (18,2%) de classificações inferiores a dez. O aproveitamento foi satisfatório, 
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uma vez que existe uma percentagem significativa de níveis inferiores a dez, devido à falta 

de empenho e método de estudo dos alunos da turma. Na turma apenas um aluno 

constou do quadro de mérito. 

O comportamento foi considerado de satisfatório, sendo o parâmetro “relação com 

colegas” o menos positivo, pois existiram vários problemas entre alunos da turma, os quais 

foram colmatados ao longo do ano letivo. 

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.  

Quanto ao PES, o conselho de turma considerou que os alunos cumpriram todos os 

objetivos propostos no seu projeto, sendo a sua avaliação final de Bom. 

12ºG O registo sistemático da pontualidade dos alunos e a penalização na classificação, por 

incumprimento dos prazos na entrega de trabalhos, teve algum impacto no 

comportamento dos alunos num primeiro momento, embora inferior ao esperado num 

segundo momento. Pois a penalização passou a ser normal, assumida como natural pelos 

alunos.  

Em relação ao aproveitamento a estratégia do uso do corretor de escrita, melhorou 

pontualmente alguns resultados nos trabalhos entregues. No entanto de uma forma 

global, não houve uma melhoria significativa dos resultados, uma vez que o trabalho 

realizado pelos alunos foi insuficiente para colmatar as dificuldades e atingir alguns dos 

objetivos traçados; mantiveram a dificuldade de concentração na realização das tarefas 

propostas, raramente realizaram os trabalhos de casa, não frequentaram a sala de estudo 

e não seguiram as orientações dadas pelos professores. 

Na colaboração com a UEE a falta de interesse em participar foi atribuída à dificuldade 

característica da adolescência de descentrar de si, e à dificuldade em sair da sua esfera 

de interesses e rotina na escola. 

Cumpriram-se os objetivos e as horas previstas no PES, embora as atividades previstas 

tenham sofrido alguns ajustes quanto aos recursos e suportes de mediação. 

Os alunos participaram com interesse nas atividades desenvolvidas embora não previstas 

no PAA, tendo considerado o encontro com a escritora e a ilustradora Sara Simões, muito 

bons. O workshop de pastel de óleo dado pela professora Lurdes Brites foi considerado 

como muito interessante e muito bom. Ouviram com interesse os relatos dos antigos alunos 

da escola e fizeram algumas perguntas que visavam esclarecer algumas dúvidas 

relacionadas com o seu futuro. 



 
236 

4.5. ENSINO PROFISSIONAL 

 

4.5.1. Escola: Secundária de Sampaio 

 

10ºPC Ao longo do ano letivo foram definidas estratégias com vista à melhoria do 

comportamento: controlo rigoroso do cumprimento das regras de conduta em sala de 

aula, nomeadamente das entradas e saídas; marcação de falta de presença sempre que 

aluno chegasse depois do segundo toque; não permissão que os alunos saíssem da sala 

no decorrer da aula sob qualquer pretexto; não permissão que os alunos utilizassem o 

telemóvel sem a expressa autorização do professor; discutir novamente com os alunos o 

regulamento interno, nomeadamente os direitos e deveres dos alunos.  

O comportamento da turma melhorou substancialmente no final do terceiro período, 

embora se tenha mantido alguma apatia perante as aprendizagens. Esta melhoria deveu-

se, essencialmente, à ausência do grupo de alunos que abandonou a escola e criava 

grandes dificuldades na gestão do bom clima de aprendizagem em sala de aula. 

Relativamente ao aproveitamento, e uma vez que 17 alunos pediram transferência ou 

abandonaram a escola no decorrer do ano letivo, os restantes 11 alunos obtiveram 

sucesso e transitaram de ano. Entre os alunos que transitaram, 5 deixaram módulos em 

atraso e apenas um deles foi devido a insucesso (não se encontrava excluído por faltas). 

As atividades onde os alunos mais se destacaram foram: a realização do vídeo alusivo à 

violência no namoro, onde todos participaram com bastante empenho e que mereceu 

destaque quer no jornal da escola quer numa sessão de esclarecimento sobre a mesma 

temática, no centro de Estudos Raio de Luz; a participação na venda do pirilampo 

mágico, no âmbito da disciplina de CV, onde foi elaborada uma escala com 

participação de todos os alunos; o empenho na elaboração de questionários e posterior 

tratamento estatístico articulado entre as disciplinas de Português e Matemática. 

10ºPI A turma registou sempre um comportamento pouco satisfatório, em grande parte devido 

a um grupo de alunos desmotivado e desinteressado dos assuntos escolares. O conselho 

de turma decidiu ser intransigente no cumprimento do PAI e foi solicitada a colaboração 

dos encarregados de educação, da Psicóloga e da Técnica de Serviço Social. Estas 

estratégias permitiram criar as condições para o aproveitamento ser considerado bom. 

Durante o segundo período foi solicitada a intervenção da Psicóloga e Técnica de Serviço 

Social para encaminhar e procurar soluções para situações complicadas criadas por 

alguns alunos. Estes serviços mostraram-se determinantes para o encaminhamento para 

outras vias de ensino assim como para o sucesso dos alunos. 

De referir que um aluno da turma reuniu as condições para integrar o quadro de mérito. 

Dos quatro alunos com PEI, um deles não transitou devido a problemas de assiduidade. 

De salientar que a assiduidade destes alunos aos apoios diretos foi muito reduzida. 

O aluno com CEI teve sucesso em grande parte devido ao apoio constante prestado pela 

equipa de educação especial e conselho de turma. 
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De realçar o envolvimento de alguns encarregados de educação que se dirigiram à 

escola por livre iniciativa e sempre que foi solicitada a sua presença. 

 O balanço global é positivo devido ao trabalho de todos, técnicos, Professores e 

Encarregados de Educação. 

10ºPM O comportamento da turma foi na sua generalidade considerado Bom. 

Quanto ao aproveitamento a média global da turma é de 14 valores, sendo que é 

considerado Bom. Na sua grande maioria, os alunos realizaram os módulos lecionados 

pelos docentes das diferentes disciplinas e apenas um dos alunos ficou com módulos por 

fazer, tanto da componente da Formação Técnica como da componente da Formação 

Socio Cultural e Científica. De salientar que duas alunas da turma integraram o Quadro 

de Mérito por obterem classificações superiores a 16 valores. 

As estratégias implementadas na turma por parte dos docentes da mesma foram: 

advertência aos alunos para o cumprimento do Regulamento Interno e das normativas 

do Curso, consciencialização e responsabilização dos alunos de forma a alterar 

comportamentos e atitudes para melhorar o seu desempenho e relembrar, sempre, a 

importância do saber escolar para a vida futura. Adicionalmente, também foram 

adotadas as seguintes tarefas de remediação/enriquecimento: 

apresentação/esclarecimento de dúvidas junto do professor, frequência das aulas de 

apoio, melhoria da assiduidade e pontualidade, postura correta, atenta e participativa 

na aula e reforço do trabalho individual, bem como o reforço positivo com vista ao 

sucesso das aprendizagens. Dos vinte e cinco alunos inscritos no início do ano, apenas 

cinco alunos não fazem parte da turma no final do ano letivo: três por anulação de 

matrícula, uma por transferência de turma e outro aluno por se encontrar excluído por 

faltas.  

A atividade, Sarau de Leitura - "Duas Xícaras de Chá com Poesia", foi dinamizada pelas 

docentes de Português e de Inglês homenageando dois escritores distinguidos com um 

Prémio Nobel da literatura/poesia, José saramago no ano de 1998 e Bob Dylan no ano 

de 2016. A atividade teve lugar na Biblioteca da Escola Secundária de Sampaio, no dia 

21 de março, foi garantidamente um sucesso e embora os alunos do 10º PM não tenham 

aderido à iniciativa, as Representantes dos Encarregados de Educação da turma 

aderiram em massa, o que permitiu que o produto final tenha sido um sucesso resultando 

numa parceria harmoniosa entre a comunidade escolar e a comunidade local, sendo 

que o Presidente da Fundação José Saramago enalteceu vivamente a atividade em 

causa. Para além disso houve interdisciplinaridade entre as disciplinas de Português e de 

Inglês. 

10ºPT Houve uma melhoria no aproveitamento global da turma em relação ao início do ano 

letivo, no entanto o Conselho de Turma considerou que os resultados obtidos podiam ter 

sido melhores se tivesse havido mais assiduidade, mais motivação, empenho, 

concentração nas atividades propostas a realizar em sala de aula, uma atitude mais 

proactiva e participativa por parte dos alunos. Foram implementadas as seguintes 
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estratégias de melhoria no comportamento e aproveitamento global; o rigoroso 

cumprimento das regras de conduta dentro da sala de aula, maior controlo das entradas 

e saídas; não permissão de saída da sala no decorrer da aula sob qualquer pretexto; 

marcação de falta de presença sempre que o aluno chegasse depois do segundo toque; 

reforço do consignado no Regulamento Interno, concretamente no que respeita aos 

direitos e deveres dos alunos; não autorização da utilização do telemóvel na sala de aula 

sob qualquer pretexto. Também foi elaborado um plano de sala de aula. 

A turma participou no Seminário sobre “O valor dos produtos locais para a economia e 

Turismo”, atividade que decorreu no 3º período dentro da normalidade, sem imprevistos. 

Foram interessados e participativos. Englobou as disciplinas de TIAT e OTET, com avaliação 

de Muito Bom.  

Duas alunas colaboraram com o grupo de alunos da unidade de ensino estruturado e 

respetiva equipa da Escola Secundária, no 10º concurso "Cores da Cidadania" promovida 

pela Assembleia de Jovens da Câmara Municipal de Sesimbra, no dia 20 de maio. As 

alunas demonstraram espírito de iniciativa e solidariedade para com este grupo de alunos, 

participando no concurso com empenho e distinção. A atividade desenvolvida na 

disciplina de OTET obteve a avaliação de excelente. Também colaboraram com 

empenho e distinção na comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 

promovida pela Unidade, também com avaliação de excelente. Alguns alunos do 10º PT 

com o 11º e 12 º PT colaboraram também na organização e realização da atividade da 

Unidade. 

11ºPC A turma era muito pequena, com apenas 8 alunos pelo que nunca apresentou problemas 

de comportamento a assinalar. 

O aproveitamento global foi satisfatório, embora todos os professores tenham 

considerado que os alunos foram pouco empenhados, quer nas tarefas propostas em 

contexto de sala de aula, quer fora desta. Nenhum aluno da turma entrou para o quadro 

de mérito ao longo do ano letivo. 

Metade dos alunos da turma foram pouco assíduos pelo que foram aplicadas muitas 

medidas de Recuperação e Integração.  

Três alunos da turma tiveram acompanhamento de psicologia ao longo do ano. 

Uma aluna anulou matrícula logo no início do ano. Um aluno (maior de idade) desistiu da 

escola no 3º período o que levou à sua reprovação nos módulos que se concluíram nesse 

período. Outra aluna (maior de idade) nunca compareceu às aulas pelo que reprovou a 

todos os módulos lecionados este ano letivo. 

Todos os alunos que concluíram o ano foram integrados em estágio. 

Os alunos assistiram ao evento realizado pelos alunos do 12.º PM subordinado ao tema 

“Exercício Físico e Alimentação”, tendo colaborado toda a turma com a avaliação de 

Bom. 



 
239 

 

11ºPI O comportamento da turma oscilou entre satisfatório e bom. No início do ano letivo os 

alunos revelaram-se conversadores e irrequietos, o que influenciou negativamente o seu 

rendimento ao nível da aprendizagem. Como estratégias, o Conselho de Turma fez 

cumprir o Regulamento Interno, foi elaborada uma planta de sala de aula, de forma a 

que os alunos alterassem a sua postura. Vários alunos adquiriram os manuais tardiamente, 

o que, consequentemente perturbou o normal funcionamento das atividades letivas, e 

levou à não consolidação das matérias lecionadas nalgumas disciplinas. 

O aproveitamento foi satisfatório, tendo em conta as classificações obtidas nas várias 

disciplinas. Não se registaram disciplinas com elevado insucesso.  

Existiu uma boa articulação com os professores, psicólogos e outros técnicos da 

educação especial, intervenientes no processo de ensino/aprendizagem no que 

concerne aos quatro alunos com NEE. Dois alunos foram acompanhados pelo serviço de 

Psicologia. 

Em vinte e cinco alunos, cinco não irão acompanhar o grupo turma tendo em conta o 

elevado número de módulos em atraso. Quatro alunos revelaram falta de assiduidade. 

Dois alunos foram propostos para o Quadro de Mérito no primeiro e segundo períodos.  

11ºPM O balanço final das estratégias implementadas é muito satisfatório. Constata-se que o 

comportamento bem como a dinâmica da turma melhorou, com os alunos mais 

empenhados e participativos. 

Como aspetos mais negativos salientam-se as dificuldades económicas de alguns alunos 

da turma e a falta de recursos na escola para assegurar os equipamentos e transportes 

necessários à persecução das atividades. 

Participaram num evento promocional do Cineteatro João Mota, realizado por alunos do 

décimo segundo ano do Curso de Comunicação, no âmbito da Prova de Aptidão 

Profissional, cujo propósito foi mostrar uma das atividades de final de curso que implica a 

manifestação de conhecimentos e competências da componente Técnica deste curso 

profissional e que serviu como demonstração e motivação dos alunos dos primeiros dois 

anos do curso.  

Participaram na realização e edição de um bloco de entrevistas a diversas 

personalidades da escola, um trabalho de interdisciplinaridade contextualizado nas 

disciplinas de Comunicação Gráfica e Audiovisual e Comunicação Publicitária e 

Criatividade, de forma articulada com o Projeto do Jornal Escolar. Este trabalho, realizado 

por todos os alunos da turma, surgiu em alternativa ao Safari Fotográfico previsto para o 

terceiro período.  

Participaram no Projeto “Embaixadores da Saúde”, dinamizado na disciplina de História 

da Cultura e das Artes com sete alunas voluntárias da turma, o qual, apesar de não ter 

sido possível realizar a exposição final inicialmente prevista, contou com diversas ações 

de leitura e de convívio nas instalações do Hospital São Bernardo, em Setúbal, no serviço 

de Oncologia.  

As atividades referidas tiveram uma avaliação global de Muito Bom. 
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12ºPC Em relação ao aproveitamento global da turma ao longo do curso, dos atuais dez alunos 

da turma, um aluno não concluiu dois módulos, três alunos não concluíram três módulos 

e um aluno não concluiu onze módulos, tendo este aluno excluído por faltas a nove 

módulos. Verificou-se que nenhum aluno reuniu as condições necessárias para integrar o 

Quadro de Mérito. 

O comportamento global da turma foi pouco satisfatório. O item “Organização” obteve 

a pontuação mais baixa e o item designado por “entradas e saídas das aulas” obteve a 

melhor classificação. Salienta-se que o comportamento apresentado pela turma foi um 

aspeto negativo que se refletiu no aproveitamento da turma, assim como a falta de 

empenho, de esforço e de concentração nas atividades propostas em sala de aula. Ao 

longo do ano letivo a Diretora de Turma alertou os alunos e os respetivos encarregados de 

educação para tal facto. 

Devido às estratégias implementadas pelo conselho de turma, no último período a 

assiduidade melhorou e o número de medidas de recuperação e de integração também 

diminuíram, no entanto, os alunos continuaram de modo geral a chegar ao segundo 

toque de entrada das aulas e por vezes não traziam o material necessário ou 

apresentavam os materiais desorganizados. 

Duas alunas foram acompanhadas pela professora de Educação Especial, e pela 

psicóloga, por estarem abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 3/2008. As alunas beneficiam da 

11ºPT Na análise do aproveitamento e comportamento global da turma, constata-se que não 

existem disciplinas com elevado insucesso nem alunos com problemas disciplinares 

graves, apesar de uma ocorrência entre duas alunas que levou a um dia de suspensão 

para ambas. Uma aluna integrou o quadro de mérito no 3º período. 

 As estratégias implementadas no comportamento e aproveitamento global da turma, 

tais como a recuperação da assiduidade através da realização de MRI por parte de 

alguns alunos, revelaram-se extremamente úteis. Alguns professores apostaram numa 

maior proximidade com os alunos de forma a envolvê-los nas atividades para motivá-los, 

e no diálogo como forma de ultrapassar situações de comportamentos e atitudes 

impróprias. Estratégias que se demostraram extremamente positivas. 

O envolvimento da turma no Workshop sob a temática “Países do Mundo” foi muito bom. 

Vários alunos destacaram-se na organização e dinamização do workshop de Turismo. 

Realça-se o empenho e dedicação da turma no geral na organização do evento e no 

particular, destacando o profissionalismo demonstrado por alguns alunos. Considerou-se 

mesmo como muito positivo e essencial para os alunos, a sua participação em mais 

eventos deste género, para que possam demonstrar as suas competências a públicos 

diferentes sem ser entre eles próprios e assim interagirem e ganharem novas experiências. 

O público participante no evento mostrou muito interesse nos trabalhos dos alunos e nas 

suas apresentações, o que contribuiu definitivamente para o sucesso do Workshop.  

A atividade Special Olympics Portugal com a Cercizimbra tornou-se uma experiência 

enriquecedora, segundo os alunos, por poderem contactar com um público diferente. 
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de Apoio Pedagógico Personalizado e Adequações no Processo e Avaliação. Também 

beneficiaram de apoio pedagógico acrescido nas disciplinas de Matemática e Inglês, 

tendo ambas concluído todos os módulos das respetivas disciplinas. 

Uma aluna usufruiu de sessões semanais de psicologia e de acompanhamento pela 

Técnica de Serviço Social ao longo do ano letivo, por apresentar dificuldades na gestão 

emocional de determinadas situações em contexto familiar/escolar, refletindo-se no seu 

comportamento, influenciando a motivação e o empenho escolar.  

No que diz respeito às atividades e às visitas de estudo realizadas no decorrer deste ano 

letivo o conselho de turma avaliou globalmente com Muito bom e Bom ao nível da 

aquisição de conhecimentos e das atitudes.  

Os alunos cumpriram todos os objetivos propostos no respetivo Projeto de Educação 

Sexual, sendo a sua avaliação final de Muito Bom. 

 

 

12ºPI O comportamento global da turma foi considerado bom. Os professores aplicaram com 

rigor o previsto no Regulamento Interno e no Plano de Ação para a Indisciplina; o 

cumprimento dos trabalhos e entrega dos mesmos nas datas estipuladas; foi feita a 

sensibilização de encarregados de educação e alunos para a necessidade de haver um 

maior empenhamento por parte dos alunos na realização das tarefas escolares. Através 

do diálogo, com os alunos e com os respetivos encarregados de educação, procurou-se 

que as atitudes fossem melhorando e que os comportamentos agitados diminuíssem. Esta 

estratégia evitou medidas sancionatórias e melhorou o comportamento da turma ao 

longo do ano.  

Foram acompanhados três alunos, pelo serviço de psicologia e beneficiaram de medidas 

educativas a) e d) os quais conseguiram recuperar as aprendizagens e ultrapassar as 

dificuldades evidenciadas, tendo um dos alunos (repetente) terminado o Curso. Dois 

destes alunos beneficiaram de apoio às disciplinas de Português e Matemática, os quais 

foram sempre assíduos. 

Dois alunos integraram o quadro de mérito. 

Um aluno destacou-se nas atividades desportivas com participação no corta-mato 

concelhio, obtendo o 2º lugar e no corta-mato distrital.  

A implementação do projeto de Educação Sexual, as metodologias usadas e 

desenvolvidas tiveram um bom impacto junto dos intervenientes, que mostraram grande 

motivação e vontade, desempenhando um papel ativo na procura do saber. Os 

professores tiveram o papel de apoiar, acompanhar e criar momentos que apelassem à 

reflexão dos alunos e ao desenvolvimento de comportamentos assertivos. Foi usada uma 

metodologia de caracter participativo. O tema respeitou a transversalidade inerente às 

várias áreas curriculares disciplinares, relacionando-se os conteúdos programáticos das 

diferentes disciplinas. 
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12ºPM O aproveitamento global da turma foi considerado Bom, com uma média entre noventa 

e cem por cento de módulos feitos. De vinte alunos catorze concluíram com êxito as 

disciplinas curriculares do curso, sendo que dois alunos não concluíram os módulos uma 

vez que excederam o limite de faltas. Dois alunos integraram o Quadro de Mérito. 

O comportamento global da turma foi considerado satisfatório. O Conselho de Turma 

considerou que os resultados obtidos podiam ser melhores se houvesse mais esforço, 

empenho, concentração nas atividades propostas a realizar em aula com uma atitude 

mais proactiva e participativa por parte dos alunos. Ao longo do ano letivo foram 

alertados, assim como os Encarregados de Educação, para melhorarem o 

comportamento uma vez que este se iria refletir no aproveitamento. 

Devido às estratégias implementadas pelo Conselho de Turma, no último período a 

assiduidade melhorou e o número de medidas de recuperação e de integração também 

diminuíram, apesar de alguns alunos serem desorganizados e chegarem ao segundo 

toque. 

Três alunos foram acompanhados pela equipa de Educação Especial, beneficiando da 

aplicação das seguintes medidas educativas: artigo 17.º - Apoio Pedagógico 

Personalizado e artigo 20.º - Adequações no Processo e Avaliação, previstas no Decreto-

Lei 3/2008. Os referidos alunos também beneficiaram de APA na disciplina de Português, 

tendo dois deles concluído todos os módulos das respetivas disciplinas. 

Um aluno usufruiu de sessões semanais de psicologia ao longo do ano letivo e registou 

evolução nas competências sociais. Foi efetuado o processo de orientação 

vocacional/profissional para prosseguimento de estudos. 

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 e de Bom ao nível da 

aquisição de conhecimentos e das atitudes. Os alunos cumpriram todos os objetivos 

propostos no respetivo projeto de educação sexual, sendo a sua avaliação final de Muito 

Bom. 

No que respeita às atividades desenvolvidas pela turma, podemos distinguir as seguintes:  

No primeiro período foi efetuada uma visita de estudo à Cinemateca Júnior, Museu das 

Comunicações e ao cinema de São Jorge e percurso pessoano – lugares e afetos de 

Fernando Pessoa, com uma avaliação de Muito Bom. Os alunos efetuaram trabalhos de 

grupo para consolidar os conhecimentos adquiridos. Realizou-se uma aula no exterior 

para assistir a uma palestra sobre marca registada e que serviu para caracterizar a 

empresa na PAP. Ainda neste período participaram em vários eventos, entre eles o corta-

mato escolar e o torneio interturmas, com avaliação de Bom. 

No segundo período foi efetuada uma visita de estudo à empresa Cuétara S.A. e à 

empresa Sumol + Compal S.A, com uma avaliação de Bom. Em trabalho de grupo para 

a consolidação dos conhecimentos adquiridos foram elaborados panfletos pelos alunos. 

No cineteatro João Mota foi realizado um evento promocional seguido de uma breve 

palestra e visita aos bastidores, com avaliação de Muito Bom. Este evento teve como 

base o trabalho a ser realizado para a PAP. Os alunos participaram também quer no 

corta-mato concelhio quer no corta-mato distrital, ambos com avaliação de Bom. 
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No terceiro período foi efetuada a visita de estudo ao Palácio Nacional de Mafra e ao 

teatro “Memorial do Convento”, com a avaliação de Muito Bom. No âmbito da semana 

das profissões os alunos participaram nas seguintes palestras: Centro qualifica da 

Arrábida, para trabalho a ser desenvolvido na PAP, Marinha e ainda na GNR, com 

avaliação de Bom.    

 

 

 

  

12ºPT Em final de curso e em síntese conclui-se que o resultado das estratégias implementadas 

no aproveitamento e comportamento global da turma foram considerados satisfatórios e 

em alguns casos bom. 

Como estratégias de atuação efetuou-se alterações na planta de sala de aula ao longo 

do ano por forma a quebrar os pares de conversa. O Diretor de Turma informou 

frequentemente os encarregados de educação acerca dos aspetos mais relevantes quer 

em relação ao comportamento quer ao aproveitamento. 

O conselho de turma decidiu que deveria sensibilizar os alunos para a importância da 

execução dos módulas na semana de recuperação e nas épocas de exames a fim dos 

referidos alunos tentarem resolver este problema durante este ano terminal. 

Quanto às atividades dinamizadas na turma, foram de uma forma geral classificadas de 

excelente. A saber: palestra “Violência no namoro”, cinco alunos; colaboração com o 

grupo da unidade de ensino estruturado e respetiva equipa da escola secundária, no 

espetáculo comemorativo alusivo ao dia internacional da pessoa com deficiência, um 

aluno; colaboração no décimo concurso “cores da cidadania”; visita ao Posto de Turismo, 

a um hotel e a uma Agência de Viagens em Sesimbra. Acrescenta-se também que um 

grupo de alunos teve um papel muito importante na dinamização de um Seminário, 

aberto ao público, realizada em Sesimbra, subordinada ao tema “Valor dos produtos 

locais na economia e no turismo”. Envolvimento de quatro alunos do sexo masculino nos 

torneios desportivos escolares e no corta mato concelhio. Por fim refira-se que uma aluna 

foi integrada no quadro de mérito ao longo dos três períodos deste ano letivo. 
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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% 3 12 

 

Realizaram-se 12 visitas de estudo, estando envolvidas 25 turmas, num total de 1365 alunos. Verifica-se que cada 

aluno participou em média em 2 visitas durante este ano letivo. 

 

Nº total de participações: 1365 Nº total de não participações: 113 
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Avaliação da Organização da Visita 
 

 

 
 

 

 

 

5.1.2. 2º CICLO 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas 
% Real. 
Prev. Extra-Plano Total 

5 4 0 1 100% 0 4 
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Nestas visitas de estudo participaram 493 alunos das turmas envolvidas; apenas 20 alunos não 

participaram. 
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5.1.3. 3º CICLO 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

14 8 2 2 100% 4 12 

 

 

 

Nestas visitas de estudo participaram 507 alunos das turmas envolvidas; apenas 31 alunos não 

participaram. 
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5.1.4. ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

19 13 0 6 100% 3 16 

 

 
 

Nestas visitas de estudo participaram 1249 alunos das turmas envolvidas; 222 alunos não 

participaram.  
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5.1.5. ENSINO PROFISSIONAL 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

12 9 0 3 100% 2 8 

 

 

 

Nestas visitas de estudo participaram 421 alunos das turmas envolvidas; 85 alunos não participaram.  
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6. PROJETOS 

 Atividades 

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

Desporto Escolar - Grupos 
Equipa 

24 21 3 88% 0 21 

Ass. Mun. de Jovens 7 7 0 100% 1 8 

Clube Proteção Civil 4 4 0 100% 0 4 

Jardins de Vidro (Estufa) 12 6 6 50% 4 10 

Jornal LOOKaes 11 10 1 91% 1 11 

ECO-ESCOLAS 8 5 0 63% 6 11 

AAAF 6 6 0 100% 0 6 

CBESS 3 3 0 100% 0 3 

Clube de Música 3 3 0 100% 1 4 

Clube de Pintura em Azulejo 1 1 0 100% 0 1 

Clube de Produção Artesanal 3 3 0 100% 1 4 

Viagem no Verde 3 3 0 100% 2 5 

Pais no Jardim 4 4 0 100% 0 4 

CO-LAB 3 3 0 100% 4 7 

Teachers TryScience 11 11 0 100% 1 12 

“O Natal é Onde as Escolas 
Quiserem” 

1 1 0 100% 0 1 

FGA – Feijão, Grão e Afins 10 9 1 90% 0 9 

Damos com as nossas mãos 4 3 0 75% 0 3 

“Histórias da Ajudaris`17”  2 2 0 100% 0 2 

Clube de Leitura 7 10 1 143% 0 10 

Clube de Robótica 4 4 0 100% 3 7 

Embaixadores da Saúde: 
Voluntariado 

6 2 0 33% 0 2 

Erasmus ”Quality: 3C Child  0 0 0 --- 13 13 

Clube de Dança 0 0 0 --- 5 5 

       

       

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

Projetos 137 121 12 88% 42 163 
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6.1. Ajudaris ’17 

 

Escola Básica da Cotovia – 117 alunos, pré-escolar – 45 crianças 

JI da Escola Básica de Sampaio – 79 crianças  

Toral: 241 crianças 

Tendo como tema a Família, as turmas envolvidas elaboraram histórias coletivas e/ou individuais, 

enviadas posteriormente para análise e seleção pelo júri da Instituição Ajudaris no Porto. 

A partir de janeiro e ao longo do ano letivo foi realizada a recolha de donativos com a venda de 

48 livros das Histórias Ajudaris’16, num total de 240 euros. 

As docentes envolvidas relatam momentos emotivos descritos nas histórias das crianças, bem como 

imaginação e criatividade que se revelaram na diversidade de elementos utilizados, tais como: 

animais descritos como parte da família, famílias de acolhimento, famílias de animais, crianças 

adotadas. 

Pontos fortes: 

A participação neste projeto foi uma mais valia para as docentes do 1º e 2º ano que desenvolveram 

este projeto no âmbito do projeto” Ler e Escrever +”. Um outro ponto forte foi a oportunidade de 

sensibilizar as crianças para a leitura e desenvolver o vocabulário trabalhando este projeto no 

domínio da linguagem e abordagem à escrita, no caso da educação pré-escolar e no português 

no caso do 1º ciclo bem como nas áreas da formação pessoal e social e educação para a 

cidadania pelo cariz solidário inerente ao projeto. Foi ainda mais uma ocasião de articulação 

horizontal e vertical entre o pré-escolar e 1ºciclo. 
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Foram selecionadas 3 histórias para publicação em livro que será lançado em novembro/dezembro 

de 2017: 

“Uma família para o Pedro” – Turma 2ºDC – 1ºciclo 

“A minha avó era uma heroína” – turma 1C – JI Cotovia 

“A aventura dos dois tigrinhos” – turma 2S – JI Sampaio. 

As histórias foram realizadas em contexto de sala de aula e a divulgação do projeto foi feita em 

reuniões de encarregados de educação. 

Como aspetos a melhorar, deverá ser feita uma divulgação antecipada dos objetivos do Projeto 

“Histórias Ajudaris” a toda a comunidade de forma a ter mais sucesso na recolha dos donativos, 

uma vez que tendo em conta a dimensão do agrupamento se assinala como ponto fraco a recolha 

dos donativos que ficou aquém das expectativas. 

 

6.2. Assembleia Municipal de Jovens 

Ao longo do ano letivo estiveram presentes, nas reuniões e atividades realizadas, 22 alunos, 15 da 

Escola Secundária de Sampaio e 7 da Escola Básica do Castelo. A existência de apenas um 

professor responsável e o facto de nenhum aluno ser discente deste, foram fatores que impediram 

a constituição de um grupo estável no projeto. 

As atividades previstas no início do ano letivo foram todas realizadas, nomeadamente: reuniões de 

trabalho com os membros da Assembleia Municipal de Sesimbra e com professores das outras 

escolas participantes, para a análise do projeto, decisão do tema e organização das atividades; 

sessões de trabalho com os alunos envolvidos na AMJ para prepararem as propostas da bancada 

escolar; sessão de esclarecimento com responsáveis da CRINABEL e eleição da Mesa da 

Assembleia Municipal de Jovens no Auditório do Instituto da Juventude, no Parque das Nações; a 

visita de estudo às instalações da Cercizimbra para preparar o tema em debate (“Direitos e deveres 

pela igualdade na deficiência!”); a participação na 14ª Assembleia Municipal de Jovens, que 

decorreu no dia 6 de maio; a atividade “Eleito por um dia”, na qual três alunos do Agrupamento 

tiveram a oportunidade de passar um dia com Vítor Antunes, Presidente da Junta de Freguesia da 

Quinta do Conde; a concretização do AMJ PROJETO de 2016, nomeadamente a adjudicação de 

um equipamento para a prática do desporto no recinto escolar; a participação no Fórum Mundial 

da Democracia, em Estrasburgo, entre 7 e 9 de novembro de 2016, subordinado ao tema 

“DEMOCRACIA E IGUALDADE – Que contributos pode dar a Educação?”. 

As ações desenvolvidas constituíram uma mais-valia na formação dos alunos participantes no 

projeto. Desde logo, o tema escolhido, “Direitos e deveres pela igualdade na deficiência!”, levou-

os a refletir sobre a problemática das pessoas com deficiência e a proporem soluções para a 

melhoria do seu bem-estar. As atividades do projeto propiciaram o aprofundamento do espírito de 

cidadania, a participação na comunidade local, a compreensão dos seus deveres e direitos de 

cidadão, o sentido crítico e a cooperação, bem como a compreensão do funcionamento dos 

órgãos do poder autárquico. A participação no Fórum Mundial da Democracia e a visita cultural a 

Estrasburgo constituíram um momento importante na vida dos alunos participantes, pelos 

conhecimentos alcançados, as experiências vividas, os valores adquiridos, as competências e 

capacidades evidenciadas.  
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O projeto fomentou uma estreita ligação entre vários intervenientes na escola: os alunos 

participantes; os diretores de turma que foram intermediários entre o professor responsável e os 

alunos; o coordenador do Departamento de Educação Física e Desporto que colaborou na 

concretização do AMJ Projeto. A sua natureza implica, necessariamente, uma ligação ao meio, 

nomeadamente aos órgãos do poder local (Assembleia Municipal, Câmara Municipal e Juntas de 

Freguesia), evidenciada nas reuniões, visitas e participação na reunião da Assembleia Municipal de 

Jovens.  

 

6.3. Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

As atividades de animação e apoio à família tiveram, no serviço de prolongamento de horário, o 

envolvimento de vinte cinco crianças no jardim-de-infância da Escola Básica da Cotovia e de 

cinquenta e cinco no Jardim-de-infância da Escola Básica de Sampaio, num total de oitenta 

crianças. Este número foi variando ao longo do ano, consoante a necessidade das famílias. 

Relativamente ao serviço de almoço apenas 2 crianças do jardim-de-infância de Cotovia e 1 do 

jardim-de-infância de Sampaio não usufruíram deste serviço, por opção familiar. 

As atividades desenvolvidas ao longo do ano, no âmbito das diferentes expressões e da jardinagem, 

foram planificadas e avaliadas em reunião de supervisão e dinamizadas pelas assistentes técnicas 

e operacionais da autarquia e as assistentes e monitores colocados através do protocolo entre a 

autarquia, a Casa do Povo e o Externato Santa Joana. 

As atividades decorreram de forma positiva, respeitando os interesses e ritmos das crianças, na 

participação destas nos diferentes momentos. Na execução destas atividades esteve sempre 

presente que o prolongamento de horário é um período que deve ser prazenteiro e essencialmente 

de escolha livre. 

O serviço de refeições decorreu sem problemas no jardim-de-infância de Sampaio, tendo sido 

respeitado a ritmo de cada criança e promovido a autonomia das mesmas. 

Relativamente ao jardim-de-infância de Cotovia, tal não aconteceu, dado a pressão constante 

exercida sobre as assistentes para apressar as crianças na toma da refeição. Os ajustes que foram 

sendo feitas não surtiram efeito, dado que rapidamente se voltava à prática inicial. 

Pontos fortes: 

Disponibilidade demonstrada pela equipa para colmatar a falta de colegas e/ou prolongar horário. 

A estabilidade da equipa e o facto de cada assistente assumir uma turma no acompanhamento 

das atividades, beneficiou em muito a estabilidade das crianças, bem como promoveu uma 

relação muito positiva com estas. Por outro lado, verificou-se também uma melhor continuidade do 

trabalho desenvolvido na sala, bem como maior eficácia na transmissão de informações e 

mensagens aos pais.  

A diversificação das atividades propostas em reunião de supervisão e dinamizadas ao longo do 

ano. 

A inserção da atividade de Capoeira dinamizada por técnicos especializados. 
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O facto de ter sido tirada a areia do espaço do recreio, no jardim-de-infância de Sampaio, 

promoveu maior segurança e higiene, quer na exploração livre do espaço, quer na dinamização 

de atividades orientadas. 

Pontos fracos: 

A não existência de espaços diferenciados para a realização das atividades de prolongamento de 

horário. 

A pouca diversificação de atividades e de utilização de outros espaços escolares durante os 

períodos de pausas letivas. 

As atividades de animação e apoio à família foram divulgadas pela autarquia em reunião tida no 

início do ano letivo, tendo sido afixadas, nas salas do pré-escolar, as normas de funcionamento das 

mesmas.  

Nas reuniões de encarregados de educação realizadas no final de cada período foi apresentada 

a avaliação dessas atividades e ouvidos os pais relativamente à execução e dinamização das 

mesmas. 

 

6.4. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – 1º Ciclo 

Anexo 2 

 

6.5. Clube da Proteção Civil 

O número de alunos envolvidos dependeu do tipo de ação desenvolvida e variou de uma turma a 

toda a comunidade escolar. 

As atividades desenvolvidas foram: 

Exercícios de evacuação realizados pelo menos uma vez durante o ano letivo;  

Ações de sensibilização sobre atuação em exercícios de evacuação para alunos professores e 

funcionários; 

Atualização da informação existente em cada sala de aula referente ao exercício de evacuação; 

O exercício A TERRA TREME promovido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

As atividades desenvolvidas pretenderam preparar os 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. Pretenderam informar a 

população escolar sobre riscos coletivos, envolver a comunidade educativa na construção de uma 

cultura de segurança e educar para a prevenção e minimização de riscos, através das diferentes 

atividades. Tudo isto nos parece ter sido atingido. 

A palestra “Segurança Rodoviária”, foi realizada e dinamizada pelos 41 alunos de 12º ano de Física, 

tendo como destinatários 125 alunos das turmas A, B, C, D e E do 9º ano de escolaridade. A nível do 

9º ano esta atividade contribuiu para a consolidação de conhecimentos da disciplina de Físico-

química, no âmbito do estudo dos Movimentos. Relativamente ao 12º ano, os alunos, além de 

consolidarem conhecimentos sobre conteúdos de mecânica, desenvolverem competências de 

comunicação oral e capacidade de interligar a ciência, a tecnologia e a sociedade, contribuindo 
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assim para a sua maturidade intelectual e aumento de aptidões que lhes permita desenvolver no 

futuro as suas atividades académicas e profissionais de forma competente, responsável e 

autónoma. É de salientar que esta atividade também contribuiu para atingir os objetivos do Clube 

de Proteção Civil, uma vez que ajudou a preparar os alunos para a vida ativa e para o exercício 

da cidadania, no que diz respeito à adoção de atitudes e comportamentos adequados face à 

segurança rodoviária. Os alunos mostraram-se, na sua maioria motivados e recetivos à atividade. O 

balanço final da atividade foi positivo, uma vez que todos os objetivos propostos foram atingidos. 

A participação ativa das Escolas do Agrupamento contribuiu eficazmente para o reforço de uma 

cidadania responsável, com a interiorização dos princípios da Proteção Civil.  

Considera-se que este tipo de sessões desempenha um papel essencial na sensibilização dos alunos 

para temáticas fundamentais da proteção civil e da cidadania, promovendo aprendizagens e 

atitudes importantes e adequadas para situações de emergência, e levando à aquisição de 

hábitos de segurança, no âmbito da prevenção e da autoproteção.  

O Agrupamento contou com a colaboração ativa do Gabinete Municipal de Proteção Civil de 

Sesimbra. 

A técnica responsável pelas sessões (Mónica Franco) estabeleceu empatia com os alunos, tendo 

conseguido captar a sua atenção de forma consistente e obter uma participação muito ativa. 

Muitos dos encarregados de educação apresentaram feedback muito positivo do testemunho dos 

seus educandos, tendo as ações sido avaliadas com menções de Bom e Muito Bom. 

 

6.6. Clube de Basquetebol da Escola Secundária de Sampaio (CBESS) 

A atividade do clube envolveu, ao longo de todo o ano letivo, na atividade de treino e competição 

um total de 85 alunos/jogadores, distribuídos pelos cinco escalões do clube, sub 10, 12, 14, 16 e 18. 

A atividade de treino foi de 547 unidades, distribuídos pelos diferentes escalões: Sub 10 - 67, Sub 12 

– 90, Sub 14 – 160, Sub 16 – 166 e sub 18 – 164. 

A atividade de jogo foi de 91 unidades, distribuídos pelos diferentes escalões: Sub 10 – 9, Sub – 9, 

Sub 14 – 30, Sub 16 – 23 e Sub 18 – 32. 

Foram realizadas ao longo do ano três reuniões com os encarregados de educação. 

Durante esta época desportiva tivemos sete a participar e aprovados no curso de árbitros e oficiais 

de mesa da Associação de Basquetebol de Setúbal. 

Um aluno que integrou a seleção Regional de Sub 14 da Associação de Basquetebol de Setúbal. 

A nossa equipa de sub 18 que se apurou para a final four do seu campeonato Regional. 

Quanto a estes aspetos podemos referir que:  

 Há, cada vez maior número de alunos/as a marcar presença e a apoiar as nossas equipas 

nos jogos.; 

 A colaboração dos pais/encarregados de educação, nas diferentes áreas de organização 

do clube é cada vez maior. Este ano com a colaboração dos mesmos o clube conseguiu a 

verba de 2200,00€ em donativos; 

 A autarquia através dos seus projetos de apoio ao movimento associativo e enquadramento 

técnico atribui ao clube uma verba mensal no valor de 360,00€; 
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 Pela atividade desenvolvida pelo clube e resultados obtidos tem sido diversas vezes solicitado 

para participar em ações de formação e/ou clinics para divulgar o seu projeto.  

 

6.7. Clube de Música 

Durante o ano letivo de 2016/17, o Clube da Música teve oito inscrições de alunos do quinto ano, 

seis do sexto ano, quatro alunos do sétimo ano e um do décimo primeiro 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 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.  

A prática vocal foi das que recebeu mais propostas da parte dos alunos e provou a sua enorme 

preferência por esta área. 

Atividades musicais desenvolvidas: 

 Seleção e planificação de peças de orquestra Orff a trabalhar pelos conjuntos; 

 Exercícios de reprodução rítmico/melódica em instrumentos de lâminas, e de percussão de 

altura indefinida; 

 Aprendizagem de acordes básicos em guitarra clássica; 

 Aprendizagem de acordes básicos em teclado; 

 Aprendizagem de melodias com a voz; 

 Aprendizagem de esquemas rítmicos de acompanhamento em bateria; 

 Conhecer e tocar todas as vozes integrantes das obras musicais em estudo; 

 Treino de passagens difíceis no que respeita à técnica vocal e instrumental; 

 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. 
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Os eventos previstos no PAA: “Audição de Natal”, “Audição de Primavera” e “Audição Final de 

Ano”, tiveram uma presença significativa de encarregados de educação e da restante 

comunidade escolar, ultrapassando as expectativas. 

Estas audições foram realizadas na Biblioteca da Escola e 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 à produção). Esse esforço 

foi notável na preparação e montagem dos eventos, onde revelaram um empenho, disponibilidade 

e sentimento solidário muito forte que se refletirá na sua formação pessoal e na relação futura com 

os colegas. 

 

6.8. Clube de Pintura em Azulejo 

 

Este ano letivo, inscreveram-se no clube 11 alunos. De um modo geral, os alunos foram assíduos e 

pontuais. O clube foi também frequentado assiduamente por todos os alunos do 9º F que o 

procuraram para concluírem os seus projetos, embora apenas 5 alunos da turma estivessem 

inscritos.  

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.  

 Projeto “SOS Azulejo 2017”. Esta iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Biblioteca da 

Escola Básica do Castelo e envolveu, os alunos do clube de pintura em azulejos, os alunos 

do 3º ciclo na disciplina de Educação Tecnológica e os alunos do 9º F na área Vocacional 

de Artesanato. O projeto, consistiu no desenho e pintura à mão de padrões azulejares de 

quatro módulos, de que resultou o Painel “Árvore - SOS Azulejo”;  

 Exposição dos projetos “SOS Azulejo 2017” e “Pássaros a voar” na BE do Castelo. 

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 

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 e participação na montagem da Exposição.  

Com o intuito de sensibilizar a Comunidade Escolar para a conservação, a prevenção e a 

valorização do Património Azulejar português, o Painel “Árvore - SOS Azulejo” foi apresentado à 

comunidade escolar através de uma Exposição que decorreu, de 3 a 12 de maio, na biblioteca da 

Escola Básica do Castelo. 

Foram igualmente expostos os quatro painéis intitulados ”Pássaros a voar”, elaborados no ano letivo 

2015/16, pelos alunos do Curso Vocacional de Informática e Artesanato, em parceria com o Clube 
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de Pintura em Azulejos, com o intuito de “embelezar” as fachadas da Escola Secundária de 

Sampaio.  

Foi também divulgado, no LOOKAES de Maio do Agrupamento de Escolas de Sampaio, um artigo 

acompanhado de registo fotográfico sobre os projetos e exposições dos painéis “Árvore - SOS 

Azulejo” e ”Pássaros a voar”. Foi ainda publicado no portal do Museu da Polícia Judiciária que 

agradeceu a participação do agrupamento no projeto. 

A colocação dos painéis nas paredes da Escola Básica do Castelo e da Escola Secundária de 

Sampaio vai ser feita em parceria com a Camara Municipal de Sesimbra. 

Os encarregados de educação manifestaram o seu contentamento com o envolvimento dos seus 

filhos neste tipo de atividades. 

 

6.9. Clube de Produção Artesanal 

Estiveram envolvidos 15 alunos e concretizaram-se os seguintes projetos: 

1. Apoiar projetos visando a produção de diversos materiais necessários ou resultantes de 

atividades pedagógicas realizadas no âmbito interdisciplinar dos PTT`s. 

 Conclusão da montagem de papagaio; 

 Montagem da Exposição final de ano do 7ºF e G; 

 Realização de máscaras e cartazes para o desfile de carnaval. 

2. Apoiar projetos visando a produção de diversos materiais ao longo do ano necessários aos 

grupos disciplinares /departamentos ou outras estruturas (PES) 

 Arte Final dos cartazes que assinalaram o “Dia Mundial da Pessoa com Deficiência”, “Dia 

Mundial da Luta contra A Sida” e “Dia Mundial do Não Fumador”. 

3. Trabalhos tais como materiais em cerâmica, materiais reciclados, cartazes, painéis e pinturas. 

 Foram realizadas peças de cerâmica que foram oferecidas a diversas personalidades 

convidadas a dar palestras na escola; 

 Foram realizadas peças em cerâmica para completar o presépio da Escola; 

 Foram restauradas e pintadas peças antigas; 

 Foi montado o presépio dentro da Aiola que se encontra na BE da EB Castelo e cuja imagem 

serviu de cartão de Boas Festas. 

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, constituindo por isso, um valioso auxiliar das aprendizagens. 
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As atividades desenvolvidas, como se pode verificar, são tanto, propostas de conselhos de turma, 

como 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, no grande auxílio que o clube 

prestou no desfile de carnaval sob o tema “Os músicos de Bremen” e que teve a participação das 

turmas 7ºF, 7ºG e 5ºC. 

A Exposição final das duas turmas PCA que esteve patente na EB Castelo e para a qual foram 

convidados todos os encarregados de educação, foi alvo de uma reportagem para o jornal 

LOOKAES, na qual se pode observar todo o trabalho realizado pelos alunos. 

 

6.10. Clube de Robótica 

Inicialmente, estavam inscritos 5 alunos que iriam participar no projeto Sincat. Como esse projeto 

não passou à fase seguinte os alunos deixaram de comparecer no clube. No entanto, realizaram-

se 4 sessões de esclarecimento onde estiveram 6 alunos, 2 do secundário e os restantes do 2º e 3º 

Ciclo, da Escola Básica do Castelo. Os alunos do 2º e 3º Ciclo demonstraram muito interesse em 

frequentar o clube no próximo ano letivo. Houve algumas solicitações por parte dos alunos do curso 

profissional de informática, mas estes ressalvam sempre que os seus horários são demasiadamente 

preenchidos impossibilitando-os de frequentarem o clube e assim desenvolverem projetos na área 

da robótica e programação:  

 Programação de microcontrolador Arduino, bread board com o acoplamento de diferentes 

sensores e leds; 

 Programação em linguagens de alto nível: Java e mySQL; 

 Criação um carro Robot e manipulação da informação gerada; 

 Criação de um sistema de alarme eletrónico na corrente 220 volts; 

 Criação de um protótipo de casa inteligente com manipulação via Bluetooth; 

 Refinamento do protótipo da Meteorologia de flores com automação; 

 Criação do logotipo e de um cartaz para a divulgação do clube no agrupamento. 

 Participação no dia das Ciências; 

 Participação no dia das Tecnologias; 

 Entrevista ao jornal da Escola. 

Dos dois alunos mais assíduos, um aluno do curso profissional de informática desenvolveu o seu 

projeto de PAP neste âmbito. Construiu um carro robot utilizando a placa Arduino com os diferentes 

componentes eletrónicos, a comunicação via serial e Bluetooth com monotorização e 

armazenamento de dados num aplicativo Java. 

Também do grupo de trabalho turma, houve outros alunos que estavam interessados na 

aprendizagem e na concretização de robôs mas refutaram com o argumento económico uma vez 

que, foram os seus elementos (professores e alunos) que no início do clube tiveram de suportar todos 

os custos de material e equipamento. Também, a falta de um alojamento fixo com requisitos 

mínimos foi um desafio que nos dois primeiros meses parecia difícil de superar. 

No decorrer do ano, concorreu-se aos clubes de programação e robótica particionado pela DGE 

– DSPE, com o qual se conseguiu uma verba de 225 euros, valor que foi aplicado em algum material 
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mas ficando ainda uma fatia para gastar no corrente ano, para comprar material no próximo ano 

letivo.  

No presente ano, a dinamização ficou aquém do esperado. Mas como o desafio é sempre um 

instrumento de aprendizagem pensa-se que no próximo ano, caso o clube seja continuado, e se 

possa colmatar as principais falhas de logística e material. 

No início do próximo ano letivo, tentar-se-á lançar um concurso para criação do logotipo, 

conjuntamente com um conjunto de cartazes que divulguem o clube para a comunidade escolar. 

Crê-se que será interessante para os alunos dos cursos profissionais assim como para os alunos de 

artes do curso Arte e Design. É uma atividade que é uma mais-valia para um vasto leque de alunos 

nas diferentes áreas. 

 

6.11. Co-Lab 

Neste projeto foram envolvidos inicialmente três docentes, indicadas pela Direção na sequência do 

convite da DGE: Cristina Paliotes (professora do 1º ciclo); Margarida Sousa (professora do 2º ciclo) e 

Paula Ornelas Marques (professora do 3º ciclo). 

Outros docentes inscreveram-se e realizaram a formação on-line: Ana Chambel, Teresa Pires, 

Salomé Pinhal, Paula Gomes e Jesus Leão (todas do grupo do 1º ciclo). 

 

Atividades desenvolvidas: 

 Formação e certificação de 7 professoras no MOOC (Massive Open Online Course) da 

European Schoolnet Academy; 

 Partilha de metodologias de cenários de ensino/aprendizagem colaborativa e diversos 

Recursos Educativos Abertos (MOOC; Facebook); 

 Integração da metodologia de ensino e de aprendizagem colaborativa nas escolas através 

das recomendações do projeto; 

 Participação de docentes envolvidos nos 3 Encontros Nacionais (Lisboa, Entroncamento e 

Coimbra); 

 Criação da disciplina do projeto (Co-Lab) no Moodle da ERTE para partilha de boas práticas 

entre os docentes envolvidos; 

 Utilização dos grupos do facebook “CO-LAB” e “Co-Lab em Portugal” para partilha de 

experiências e recursos; 

 Aplicação e desenvolvimento de planos de aula/cenários de aprendizagem 

criados/planificados durante a formação; 

 Parceria entre turmas de ciclos diferentes, onde se partilharam materiais, saberes e práticas 

(áreas disciplinares de estudo do meio, matemática, PLNM, português, inglês, formação 

cívica, educação visual, artes); 

 Participação no desfile de Carnaval de Sesimbra (ponto de partida “Os músicos de Bremen – 

Irmãos Grimm”). 

  

Impacte nas atitudes/aprendizagens: 

 Os alunos envolveram-se na aprendizagem, tornando o seu conhecimento mais efetivo; 
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 Regulação de atitudes e valores;  

 Desenvolvimento do trabalho em função do projeto (pesquisa, seleção, organização e 

apresentação/divulgação de informação); 

 Saber estar e saber partilhar; 

 Do texto narrativo à ação junto da comunidade. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros: 

 Envolvimento de encarregados de educação em alguns cenários de aprendizagem 

(identificar espécies animais e vegetais características da região no terreno; criação 

colaborativa de um dicionário bilingue – português/romeno; estudo de alguns aspetos 

interculturais; divulgação de atividades no blogue); 

 Ligação/parceria com a autarquia; 

 Promoção de comportamentos saudáveis/cidadania; 

 Trabalho colaborativo entre docentes de anos e escolas diferentes. 

 

6.12. Damos com as nossas mãos 

Neste projeto estiveram envolvidos os alunos e famílias dos jardins-de-infância de Cotovia e 

Sampaio, num total de 125 alunos e respetivas famílias. 

Foram realizadas atividades relacionadas com a importância de valores relativos à partilha, ajuda 

e respeito pelo outro. Despertar e motivar nas crianças valores de cidadania participativa (histórias, 

canções, poesias, recolha de bens usados, construção de decoração de caixas, doações dos bens 

recolhidos a instituições do concelho). 

Atividades com os avós, nomeadamente o conto de histórias, dramatizações e atividades de 

culinária. 

As crianças participaram ativamente nas atividades de recolha de bens com cariz solidário, 

demonstrando assim que adquiriram hábitos de cidadania participada. 

Pontos fortes: 

O envolvimento das famílias nas atividades mostrou que os valores saíram da sala e da escola e se 

estenderam às famílias e à comunidade. 

A participação dos avós nas atividades propostas transformou-se numa parceria efetiva 

Escola/família. Nestes encontros as crianças vivenciaram experiências com os avós que se tornaram 

importantes no seu desenvolvimento social. 

Pontos fracos: 

Dificuldade no contacto e dinamização de atividades com instituições e lares de idosos, para 

promoção de atividades conjuntas. 

As famílias tiveram um importante papel no desenrolar do projeto.  

A divulgação do projeto foi efetuada através das reuniões de pais e teve a colaboração da 

autarquia na recolha e entrega dos bens recolhidos às instituições. 
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6.13. Desporto Escolar – Grupos Equipa 

Anexo 3 

 

6.14. Eco Escolas 

Foram 28, os alunos envolvidos com atividades específicas.  

A pressão das múltiplas atividades curriculares das várias disciplinas, deixa pouco tempo para a 

concretização de atividades, por exemplo de carácter plástico. Por outro lado, a adesão dos alunos 

a concursos é condicionada pelo desejo dos mesmos em receberem prémios materiais ou saídas 

com atividades cujos custos, a Escola não tem meios para financiar. 

Foi solicitada à ABAE que tutoria o Projeto Eco Escolas a realização de uma ação de formação 

destinada ao Agrupamento de Escolas de Sampaio, a realizar no início do ano letivo 2017-18, a fim 

de colher ideias e orientações que permitam renovar e revitalizar o Projeto. 

Interiorizar práticas de controlo de desperdício de recursos. 

Interiorizar práticas de proteção do ambiente. 

A aquisição de conhecimento e a interiorização de práticas amigas do ambiente, por parte dos 

alunos, faz destes um veículo de consciencialização e de mudança de hábitos nocivos, por 

exemplo de desperdício, junto do seu meio familiar e social.  

 

6.15. Embaixadores da Saúde 

Número de alunos envolvidos: 11º G (9); 11º PT (10); 11º PM (6). 

No dia 15 de dezembro de 2017, os alunos do 11º G executaram um cenário para festa anual do 

Hospital Garcia da Orta, em Almada (Dr. Anselmo Costa, Diretor Clínico do Serviço de Pediatria - 

Sala de Brincar – Pediatria), alusivo ao Natal e ainda ao 25º aniversário da Pediatria. O cenário 

supracitado foi em papel cenário com a dimensão de 2 metros de altura por 5 metros de 

comprimento. Também realizaram sessões de canto e de audição musical utilizando o instrumento 

viola clássica. 

No dia 13 de dezembro, os alunos do 11º PT e 11º PM realizaram no Hospital de S. Bernardo – serviço 

de oncologia - atividades de animação. 

Estes 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. 

O voluntariado educativo foi uma proposta que visa estimular a cultura do voluntariado, com 

caráter pedagógico, a partir do desenvolvimento de projetos que potencializam a principal função 

da escola: promover a aprendizagem, preparando o aluno para a vida e para o trabalho. Atuações 

sociais integradas ao currículo escolar têm também o objetivo de melhorar a qualidade de vida da 

comunidade onde a escola está inserida, esperando que no próximo ano letivo tenha a 

oportunidade de dar continuidade ao projeto, angariando outros e mantendo os mesmos alunos. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) privilegia “processos formativos que se desenvolvem 

na vida familiar, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.”. Além disso, “a educação deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.” 

O voluntariado educativo possibilita que alunos, professores, funcionários, pais e demais agentes se 

envolvam com a escola, vivenciando valores tais como solidariedade, comprometimento, respeito 

às diferenças, por meio da atuação em projetos e ações articuladas com o currículo escolar; dá 

novos significados aos conteúdos curriculares e potencializa a formação de cidadãos envolvidos 

com a solução de problemas de suas realidades, sejam eles sociais, educacionais, de saúde, 

ambientais, entre outros. 

Neste contexto, a cidadania, entendida como efetiva participação social e política, observância 

de direitos e deveres, é exercida plenamente por meio de atuações voluntárias que assumem 

caráter educativo. Uma vez que estas experiências possam ser vivenciadas desde a infância, há 

enorme probabilidade que este tipo de atuação e compromisso social e político se perpetuem ao 

longo da vida dessas pessoas. Assim citam-se:  

 Promover uma organização pedagógica que favoreça o sucesso educativo; 

 Favorecer a integração de todos os alunos; 

 Tornar cada escola num local de socialização e de cultura promovendo os valores de 

cidadania e os estilos de vida saudável; 

 Envolver a comunidade educativa na vida do Agrupamento 

 

O Dr. Anselmo Costa, Diretor Clínico do Serviço de Pediatria, a educadora Margarida da sessão da 

Pediatria, a enfermeira chefe Duarte Costa e toda a sua equipa, do serviço de oncologia do 

hospital de S. Bernardo, demonstraram o seu agrado ao saber que a nossa escola solicitou a sua 

ajuda, para desenvolver nos nossos alunos competências sociais e humanas na vertente do 

Voluntariado. Tendo sempre enorme satisfação em receber a colaboração de instituições próximas, 

em particular quando realizadas por jovens que queiram reforçar as atividades de animação 

(Hospital Garcia da Orta - realizaram um painel alusivo ao Natal, e executaram algumas peças 

musicais; Hospital S. Bernardo – sessões de canto, convívio com os utentes que estavam em 

tratamento de ambulatório), contribuindo deste modo, como a experiência proporcionada 

demonstrou, para o desenvolvimento pessoal dos alunos com um impacto significativo em toda 

comunidade escolar. 

 

 

6.16. FGA- Feijão, Grão e Afins 

Este projeto proposto pela nutricionista Sancha Ferreira, destinou-se às crianças dos jardins de 

Infância das Escolas Básicas da Cotovia e de Sampaio, e teve o envolvimento das 125 crianças, 

tendo decorrido semanalmente durante os meses de outubro e novembro. Cada sessão teve a 

duração aproximada de uma hora. 

Foram abordadas sete leguminosas e as sessões tiveram uma parte teórica de apresentação da 

leguminosa e uma prática de manuseamento e confeção da mesma. 
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A implementação do projeto teve como objetivo o incentivo ao consumo de leguminosas na idade 

pré-escolar. Para a avaliação dessa mudança de hábitos alimentares foram aplicados inquéritos 

aos encarregados de educação no início e no final do projeto.  

Da avaliação global realizada, há a realçar o pouco consumo de leguminosas, abaixo das 

recomendações da Organização Mundial de Saúde.  

O projeto teve como ponto forte a participação e entusiasmo das crianças no decorrer das 

diferentes sessões, tendo despertado a curiosidade pelas leguminosas. 

Em futuras iniciativas no âmbito da alimentação saudável, deverão ser tidos em consideração, a 

diversidade na apresentação teórica das leguminosas/alimentos, bem como a duração das 

sessões. 

A divulgação deste projeto foi feita à comunidade na reunião de departamento, nas reuniões de 

encarregados de educação e através do jornal LOOKAES conjuntamente com atividades no 

âmbito de uma alimentação saudável. 

 

6.17. Formação Parental: “Pais no Jardim” 

Este projeto tinha como público-alvo os pais e encarregados de educação dos alunos da 

educação Pré-escolar, num total de 125 famílias. As sessões práticas envolviam famílias e respetivos 

descendentes. 

Foram desenvolvidas as quatro sessões inicialmente definidas em conselho de docentes, tendo por 

base a avaliação das famílias que participaram nas sessões realizadas no ano letivo transato, bem 

como a avaliação realizada pelas docentes. 

Para além das docentes, as sessões 3 e 4 tiveram a colaboração de convidados especializados nas 

temáticas abordadas, respetivamente a Psicóloga Cecília Almeida do Agrupamento de Escolas de 

Sampaio e o instrutor de yoga Paulo Carvalho, do Centro de Yoga de Sesimbra. 

As docentes consideraram ser importante a realização destas sessões, nas duas escolas, de forma 

alternada, para melhor responder às necessidades das famílias. 

As sessões práticas (“Importância da educação física no jardim de infância” e “Yoga para pais e 

filhos”) que permitiram a presença de pais e filhos foram as que tiveram maior adesão. 

Este projeto, inserido nas metas 4.7 e 4.8 do PEA, promoveu a colaboração escola-família, tendo 

proporcionado momentos de partilha e envolvimento fomentando uma cultura participativa das 

famílias no processo educativo dos filhos. 

A referir como ponto forte o envolvimento de todos os intervenientes que participaram nas sessões. 

Como ponto fraco a baixa adesão das famílias. 

A dificuldade na gestão dos horários familiares continuou a ser o motivo apresentado para esta 

baixa adesão.  

O projeto foi divulgado nas reuniões de pais e através de informações atempadas da realização 

das ações. De referir que nem todos os encarregados de educação que mostraram interesse em 

participar nas diversas sessões, compareceram às mesmas. 
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6.18. 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 mesmo; 

 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: 

 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, dinamizado pelos alunos do 12º ano do Curso de 

Comunicação, no âmbito dos conteúdos de um dos módulos, que incluiu a realização de 

workshops sobre o jornal e o jornalismo e que levou a voz do nosso jornal aos vários elementos da 

comunidade educativa; 

 a procura e a cobertura de diversas atividades realizadas nas escolas, incluindo as das 

Bibliotecas Escolares e do Projeto de Educação para a Saúde e também de acontecimentos no 

meio local, como algumas ações interescolares, nas quais se incluem espetáculos realizados no 
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Cineteatro João Mota, e atividades carnavalescas, estas em correlação com as Unidades de 

Ensino Estruturado; 

 o estreitamento das relações entre o LOOKaes e O Sesimbrense, através da divulgação de 

atividades da escola e de artigos de interesse local. 

 

6.19. Jardins de Vidro 

Estiveram inscritos e participaram neste projeto 20 alunos da turma 8ºE, ao longo de todo o ano 

letivo, com a categoria de “Estufinhas Júnior”. Foi realizada, no primeiro período, uma atividade 

destinada aos alunos da sala da Unidade de Ensino Estruturado da Escola Básica do Castelo, em 

que todos os alunos participaram, acompanhados pela docente Mª do Céu Bargado. 

A aluna Tatiana realizou o seu CEI, com a orientação do professor Ricardo Silva, na estufa e no 

espaço de horta (ETAR). 

Os 20 alunos do 8ºE já se inscreveram para continuação no projeto, tendo sido promovidos à 

categoria de “Estufinhas Sénior”.  

- Com os alunos da UEE foram recolhidas folhas e observada a sua diversidade de formas, tamanhos 

e cores, ao longo do espaço externo do recinto escolar. Foram secas em livros. 

- Ao longo de todo o 1º período efetuamos a recuperação de plantas e limpeza da estufa, pois 

esteve inativa durante dois anos. Procedeu-se a compostagem de diversas plantas mortas, 

procedeu-se à propagação de algumas e reenvasamento de quase todas. A produção de solo no 

compostor anexo à estufa permitiu após peneiração, a muda dos solos dos vasos. A estufa 

apresentava-se muito suja, desarrumada e cheia de aranhas e formigas (que foram colocados no 

exterior sem causar a sua morte). 

- No 2º período, alteramos a disposição de mesas, armários e bancadas de trabalho. Organizaram-

se as plantas segundo a sua classificação quanto aos fatores abióticos luz e humidade do solo. 

- No 3º período procedeu-se a sessões de formação diversas, referidas acima, aos alunos do 8ºE. 

Os alunos desenvolveram consciência de gestão ecológica e mostraram atitudes coerentes com 

princípios de Educação Ambiental. Praticaram diversos conteúdos de Ciências Naturais de 8ºano, 

nomeadamente Ciclo da Matéria (compostagem), classificação das plantas quanto ao fator 

humidade (xerófilas, mesófilas, …) e fator luz (umbrófilas, …), classificação de fatores bióticos 

(predação, mutualismo, …), tendo adquirido técnicas diversas de hortofloricultura no âmbito da 

reprodução vegetal. O projeto desenvolveu nestes alunos atitudes de responsabilidade, 

solidariedade e autonomia, assumidamente objetivos que promovo através das atividades 

propostas. 

Os alunos do 8ºE promoveram a publicidade das atividades junto dos alunos de 7ºano, tendo 

convidado alguns a integrar o projeto no próximo ano. Foi muito positiva a ligação aos alunos da 

UEE que proponho seja alargada no próximo ano letivo. 

Os familiares dos alunos ajudaram, fornecendo bolbos, sementes e plantas e apoiando sempre as 

nossas atividades. 
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6.20. “O Natal é onde as escolas quiserem” 

Nesta atividade foram envolvidos os alunos de todas as turmas do pré-escolar e 1º ciclo das escolas 

Básicas da Cotovia, Sampaio e Zambujal, num total de 610 crianças. 

Foram utilizadas decorações natalícias elaboradas com recurso a materiais recicláveis, sob a 

temática “Natal no mar”, para embelezar um espaço exterior público, com a construção de peixes 

diversos; restauro das estrelas construídas no ano letivo anterior; decoração da fachada e espaço 

exterior da Moagem de Sampaio. 

Estas atividades tiveram impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos, pela valorização do 

património e das tradições locais; promoção da importância da Reutilização de diversos materiais 

e Incentivo à reciclagem, associando também à proteção ambiental. 

O trabalho de construção e restauro das decorações natalícias foi dinamizado por diversas pessoas, 

de diversas formas, nas várias escolas e turmas: 

 pelas coordenadoras/ representante de estabelecimento; 

 por docentes titulares das turmas; 

 por técnicos de ALE, nas AEC; 

 por assistentes operacionais; 

 por encarregados de educação. 

Contou também com a colaboração de encarregados de educação na recolha dos materiais 

recicláveis e da CMS na montagem das decorações na Moagem de Sampaio. 

 

6.21. Projeto de Educação para a Saúde 

Anexo 4 

 

6.22. Qualidade: Crianças 3C 

Estiveram envolvidas neste projeto, 45 crianças do JI de Cotovia (duas turmas) e 60 do JI de Sampaio 

(três turmas).  

Os meninos dos grupos envolvidos, na Cotovia, prepararam a receção ao grupo Erasmus 

preparando as ofertas e a dança tradicional e fizeram a pesquisa sobre os diferentes países 

Europeus envolvidos. Também fizeram jogos do galo, para levarmos para os meninos dos JI da 

Grécia. 

Na escola da Cotovia todas as professoras de 1º ciclo falaram com os alunos sobre esta visita à 

escola e foram convidadas a participar no coffee break. As AO esmeraram-se na forma como 

prepararam os espaços e receberam as visitas. As colegas de ALE (AEC) colaboraram na 

elaboração de um postal da escola, da ilustração da receita da Farinha Torrada e deram ideias 

para o marcador de livros Cotovia. A direção ofereceu o lanche que decorreu nesta escola. 

Os encarregados de educação participaram todos no preenchimento dos questionários sobre a 

Qualidade no JI. 
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O projeto, que continua a decorrer, tem sido bastante formativo em diferentes vertentes, através 

da partilha de experiencias, sobretudo pelo conhecimento de novas formas de pensar e agir em 

educação. 

 

6.23. Teachers TryScience 

Nesta atividade foram envolvidas turmas do pré-escolar, 1º ciclo e 2º ciclo, das escolas Básicas da 

Cotovia, Sampaio e Castelo (1C, 2CC, 6ºB, 1S, 3IS e 5º A), num total de 146 alunos. 

Turma 1C- 20 alunos, Turma 2CC- 25 alunos, Turma 6ºB - 28 alunos, turma 5ºA - 26 alunos, 1S -24 alunos, 

3IS - 23 alunos. 

Atividades realizadas: 

 Saídas de campo para observação e registos sobre o ecossistema em estudo; 

 Trabalhos de grupo e colaborativos entre ciclos; 

 Visitas para articulação entre ciclos; 

 Atividades científicas em contexto de sala de aula; 

 Realização de atividades experimentais envolvendo materiais terrestres e material biológico: 

animais e plantas; 

 Exposições de escola e no Pavilhão do Conhecimento; 

 Utilização das TIC e Ferramentas Web 2.0; 

 Participação no concurso englobado no projeto; 

 Comparação de ecossistemas com visita à Lagoa Pequena; 

 Interdisciplinaridade com Expressão Plástica/ Artes visuais/ Português/ Estudo do Meio/ 

Matemática/ outras; 

 Divulgação do projeto e das atividades desenvolvidas, no LOOKAES. 

 Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos: 

 Desenvolvimento de conhecimentos científicos e de formas de comunicar utilizando 

vocabulário adequado aos temas explorados;  

 Maior organização individual e de grupo nas tarefas e o despertar da curiosidade para o meio 

envolvente fora dos momentos de execução de trabalhos;  

 Pesquisas mais complexas e precisas sobre a classificação de seres vivos e não vivos.; 

 Compreender que ao usar novas ferramentas Web ou de TIC adquirem novos conhecimentos 

e maior à vontade no domínio das mesmas;  

 Reforço das potencialidades criativas, do espírito crítico e da originalidade; 

 Desenvolver o gosto e a prática pela atividade experimental; 

 Despertar o gosto pela Ciência e pelo conhecimento científico; 

 Desenvolver a capacidade de comunicar em Ciência. 

Foram realizadas exposições frequentes do trabalho desenvolvido, em jornal de parede, registo 

destes no Padlet para divulgação; uma entrevista para a Rádio Sesimbra FM, fotos e elaboração 

de textos para o LookAES; houve a colaboração da Junta de Freguesia e Encarregados de 

Educação; solicitou-se uma visita a uma Associação de Apicultores. 
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6.24. Viagem no Verde 

Este Projeto envolveu 2 turmas do 4º ano do 1º Ciclo da Escola Básica de Sampaio.  

Ao longo do ano realizaram-se sessões/ateliês de expressões dramática, musical e plástica na sala 

de aula e no ginásio, tendo sido abordados temas relacionados com os recursos naturais e defesa 

e conservação do meio ambiente, através da exploração da obra literária “Uma Viagem no Verde” 

de José Jorge Letria. Os temas e os percursos didáticos selecionados integraram também as áreas 

de Português, Estudo do Meio e Expressões Artísticas e Físico-motoras (EAFM). 

As turmas desenvolveram ainda, atividades de estímulo à leitura com os professores titulares na sala 

de aula e com os professores do projeto “Viagem no Verde” na Biblioteca da EB Sampaio.  

Na sua montagem, o Projeto recorreu simultaneamente às atividades de expressão dramática, 

plástica e dança desenvolvidas nas horas semanais destinadas à EAFM. 

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. Nas suas propostas, 

a “Viagem no Verde” obteve 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 participação do projeto na “Mostra de Teatro Escolar” realizada 

no Cineteatro João Mota, onde os alunos envolvidos apresentaram a performance de teatro 

musical: “Viagem no Verde”.  

Os Encarregados de Educação dos alunos, associaram-se ao projeto, produzindo o guarda-roupa, 

apoiando na montagem e colaborando na preparação do evento. Na atividade que assinalou o 

“Dia Mundial da Criança”, todos os alunos da Escola Básica de Sampaio assistiram à representação 

da performance criada.  

O projeto concretizou a articulação entre a Escola e as famílias, assim como com as estruturas 

autárquicas garantindo a ponte entre o público e as instituições. 
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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 15 15 0 100% 1 16 

Orientação Vocacional 15 15 0 100% 1 16 

EPIS 8 7 1 88% 2 9 

       

       

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

Apoio ao Estudo 38 37 1 97% 4 41 

 

 

7.1. Apoios Educativos/Serviço de Psicologia 

Para este ano letivo foram aprovadas as seguintes horas de apoio do CRI: 

 

Fisioterapeuta 

 Nº Horas Mensais 

Psicologia 210 

Terapia da Fala 95 

Psicomotricista 86 

 

Foi colocada pelo AE uma psicóloga no Serviço de Psicologia: 

 

Ser   Serviço de Psicologia  
 Nº Horas Semanais 

Psicologia        35 

Foi colocada pelo AE um Técnico de Intervenção Local: 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

CRI/Serviço de Psicologia Orientação Vocacional EPIS

15 15

8

15 15

7

0 0

11 1

2

Previstas

Real. Prev.

Não Realizadas

Extra-Plano
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PIEF  
 Nº Horas Semanais 

TIL 35 

 

Foi colocada pelo AE uma Técnica de Serviço Social: 

 

Ser   AE 
 Nº Horas Semanais 

Serviço Social 35 

 
 
 

        Foram avaliados no âmbito da AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA, os alunos: 

 
 

Avaliações 
Pré-

escolar 
1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

Educação Especial 
(Psicologia+Terapia 
da Fala+Prof. EE) 

4 26 3 8 2 43 

 

CRI 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

Psicologia NEE 21 22 23 6 72 

Psicologia 
Sem 
NEE 

0 2 4 0 6 

Terapia da Fala 
 

23 10 6 6 45 

Psicomotricidade 
 

7 7 5 6 25 

 

 

Serviço de 
psicologia 

1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

Psicologia NEE 8 4 2 22 36 

Psicologia 
Sem 
NEE 

27 2 19 92 140 

 

Acompanhamentos/ encaminhamentos serviço Social: 

 
 

Serviço Social 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

 

NEE 0 0 6 3 9 

Sem 
NEE 

3 0 33 21 57 
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Acompanhamentos/ encaminhamentos/ TIL: 

 
 

TIL 1ºciclo 2ºciclo 3ºciclo Secundário Total 

 

 

NEE 
0 0 4 3 7 

Sem 
NEE 

0 0 32 10 42 

 

Os alunos referenciados para avaliação especializada foram avaliados e encaminhados para as 

respostas existentes. 

Dos 167 alunos com NEE do AE, 108 usufruíram de acompanhamento em psicologia (72 pelo CRI e 

36 pelo serviço de psicologia), usufruíram de apoios especializados de acordo com as suas 

necessidades (terapia da fala 45 alunos) e (psicomotricidade 25 alunos). 

Foram ainda apoiados 146 alunos sem necessidades educativas, em Psicologia. Foram apoiados 

e/ou encaminhados em Serviço Social 57 alunos sem necessidades educativas e 9 com 

necessidades educativas. Foram apoiados pelo TIL 42 alunos sem necessidades educativas e 7 com 

necessidades educativas. 

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, PIEF e Vocacional. 

Foram desenvolvidos projetos de intervenção nas turmas 9º A e 9º D e turmas de 4º ano das escolas 

de 1º ciclo pela psicóloga e técnica serviço social do agrupamento. 

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 de empresas locais e em 

diversos serviços de psicologia (desporto escolar, estufa, cozinha, biblioteca). Os alunos que têm um 

perfil de funcionalidade que permita o encaminhamento para a Formação Profissional (CRPC) 

tiveram o seu encaminhamento. Um aluno, que completou 18 anos, foi encaminhado para o CRPC, 

contudo, o facto da abertura de novos cursos só em janeiro de 2018, cria constrangimentos, pois o 

aluno poderá ficar sem resposta educativa até essa data. 

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 Colónia de Férias, atividade em parceria com o AE, com o objetivo de dar resposta 

as necessidades das famílias. Colaboração da psicomotricidade na preparação dos espetáculos 

com os alunos das UEE para o Dia Internacional da pessoa com deficiência; Cores da Cidadania e 

GISC. 

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: ”Meditar e educar” para os grupos disciplinares. 

Os aspetos a melhorar serão: Encaminhamento de jovens com NEE e mais de 18 anos e Criação de 

uma turma CEF no agrupamento. 
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7.2. Orientação Vocacional 

Número de alunos envolvidos: 9º ano regular – 107 alunos 

Atividades desenvolvidas: 

 Aplicação de testes psicotécnicos 

 Sessões de informação e esclarecimento sobre ofertas educativas e profissionais  

 Dinâmicas de grupo 

 Elaboração de trabalho em grupo, apresentado numa aula de Formação Cívica 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

 Intervenção em Turma – o facto de as sessões terem assumido um carater grupal revestiu-se 

de extrema importância, tendo gerado interações favoráveis entre os alunos, o que os fez 

despertar para a importância do autoconhecimento, respeito mútuo, aceitação da 

diferença e cooperação. 

 O investimento dos alunos no processo de Orientação comparecendo de forma assídua e 

pontual nas sessões (que tiveram lugar em horário extracurricular), denotou a necessidade 

por eles sentida em receber mais informações sobre Prosseguimento de Estudos; 

mantiveram-se atentos e interessados nas informações recebidas, o que contribuiu para que 

o processo se tornasse favoravelmente interativo. 

 É de salientar que a grande maioria dos alunos inscritos inicialmente no processo de 

Orientação Vocacional acabou por concluí-lo, tendo realizado todas as avaliações 

propostas e atividades solicitadas. 

Melhorias que poderão ser implementadas: 

 Pelo segundo ano consecutivo, a Técnica constatou algumas dificuldades em dinamizar as 

sessões de Orientação Vocacional em turmas com elevado número de alunos. 

 Desta forma propõe, que no próximo ano letivo, as turmas sejam divididas em dois turnos, 

resultando daí uma maior proximidade e relação de ajuda. 

 Dada a afluência de alunos do Secundário, nos dois dias disponibilizados para atendimento, 

no âmbito da Orientação Vocacional, na Semana das Profissões, surgiu a ideia de se 

elaborar um pequeno folheto informativo, onde será disponibilizado, sob solicitação dos 

interessados, o Serviço de Orientação Vocacional, em qualquer altura do ano letivo. O 

Folheto poderá ser colocado em locais como a Secretaria, Biblioteca e Papelaria. 

 

 

7.3. EPIS - Empresários Pela Inclusão Social  

Na intervenção seletiva foram acompanhados 26 alunos em carteira de proximidade; 

Na intervenção universal (seminários), forma envolvidos os alunos de 2º ciclo (5º ano) 

aproximadamente 125 alunos; 

No Grupo de Competências Psicossociais 28 alunos; 

Na ação de sensibilização forma envolvidos 12 alunos do 2º ciclo; 
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No acompanhamento dos alunos sinalizados com risco de insucesso escolar e respetivas famílias, 26 

alunos; 

Realizaram-se seminários para envolver os pais na escola e no apoio às aprendizagens; 

Realizaram-se seminários sobre Bullying e Métodos e Técnicas de Estudo, em sala de aula destinado 

aos alunos de 2º ciclo; 

Programa de Treino de Competências Psicossociais; 

Os alunos acompanhados em proximidade, de um modo geral fizeram uma evolução positiva, 

conseguindo alcançar a grande maioria dos objetivos definidos nos compromissos de trabalho; 

Apesar das várias tentativas os encarregados de educação dos alunos em acompanhamento, de 

um modo geral não se envolvem nos planos de intervenção o que por vezes dificulta o processo de 

motivação dos alunos para as tarefas escolares. 

A intervenção universal apesar de não envolver o número de pais desejável, correu bem na medida 

em que se criou um grupo de pais interessados em debater temas relacionados com o percurso 

escolar dos filhos e em ter um papel ativo nas aprendizagens dos mesmos. 

As ações realizadas em sala de aula tiveram um impacto muito positivo, os alunos revelaram 

interesse nos temas apresentados e tiveram uma postura de interesse, colocando questões 

pertinente e dando exemplos de situações pelas quais já passaram. 

O Grupo de Competências Psicossociais envolveu 28 alunos três mediadores e o diretor de turma. 

Embora o comportamento da turma não tivesse atingido o nível satisfatório, considera-se que 

existiram evoluções positivas nas competências trabalhadas.  

A ação de sensibilização correu bem apesar de termos sentido que por uma questão de 

maturidade, o impacto tivesse sido maior com alunos de 3º ciclo. 

A escola esteve envolvida em todas as atividades realizadas, nomeadamente os professores de 2º 

ciclo, mais concretamente os diretores de turma. Existiu uma articulação muito positiva com o 

mediador o que permitiu uma intervenção mais eficaz com os alunos.  
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8. ANEXOS 

  



 

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 2016/2017 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 10 dias durante o ano, sendo um único critério 5 dias em que o prato 
principal foi carne e 5 dias em que o prato foi peixe num total de 175 utentes inquiridos.  

 
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, 37% avaliou este parâmetro como Muito Bom e 51% Bom, é possível concluir que 88% dos 
inquiridos está satisfeito com a apresentação da sopa.  

No que diz respeito ao prato principal, 41% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 
recaíram no Bom 45% e apenas 10% no Satisfaz. É possível concluir que 85% dos inquiridos está satisfeito com a 
apresentação do prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 41% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram no 
44% no Bom e 10% no Satisfaz. É possível concluir que 86% dos inquiridos está satisfeito com a apresentação da 
sobremesa.  

 

Gráfico 1 – Apresentação do prato 

 

 

Analisando o gráfico 2 referente à quantidade de comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 53% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 35% no Bom e 
8%  no Satisfaz. É possível concluir que 88% dos inquiridos está satisfeito com a quantidade de sopa servida.  

No que diz respeito ao prato principal, 47% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 
recaíram 29% no Bom e 16% no Satisfaz. É possível concluir que 75% dos inquiridos está satisfeito com a 
quantidade servida. 
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No que concerne à sobremesa, 44% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 39% 
no Bom e 11% no Satisfaz. É possível concluir que 83% dos inquiridos está satisfeito com a quantidade de sopa 
servida. com a quantidade de sobremesa servida.  

 

Gráfico 2 – Quantidade servida 

Analisando o gráfico 3 referente ao sabor da comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 48% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 42% no Bom e 
11%  no Satisfaz. É possível concluir que 89% dos inquiridos com o sabor da sopa.  

No que diz respeito ao prato principal, 47% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 
recaíram 40% no Bom e 10%  no Satisfaz. É possível concluir que 87% dos alunos inquiridos está satisfeito com o 
sabor do prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 47% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 43% 
no Bom e 8% no Satisfaz. É possível concluir que 90% dos inquiridos está satisfeito com o sabor da sobremesa.  

 

Gráfico 3 - Sabor 
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Pela análise do gráfico 4, 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, 71% consideram-no Muito 
Bom e Bom.  

    De realçar que 61% dos utentes dizem 
esperar penas 5 minutos ou menos para serem 
atendidos. 

                     

Gráfico 4 – Tempo de espera                                                                                                                        

 

 

                                                        

Na tabela seguinte e no gráfico 5 é feita a comparação do grau de satisfação deste ano letivo com o do ano 
letivo anterior, foram consideradas as respostas com bom e muito bom. 

% 
Grau de 

satisfação 
(MB e Bom) 

Apresentação Quantidade Servida Sabor 

15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 

Sopa 89 88 97 88 90 89 

Prato 90 85 82 75 92 87 

Sobremesa 92 86 85 83 95 90 

    

 

Gráfico 5 – Grau de satisfação (MB e Bom) 

Analisando estes resultados concluímos que os alunos nesta escola estão satisfeitos com o serviço 
prestado no refeitório, no entanto, verifica-se em termos globais um decréscimo do grau de satisfação 
relativamente ao do ano letivo anterior, assim como o número de refeições servidas também diminuiu de 
19248 para 15236 este ano letivo. 
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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.  
Em média, o refeitório serviu 170 refeições por dia. 

 
 
Metodologia 
 

Foi elaborado um questionário para ser preenchido anonimamente, pelos utentes, de forma voluntaria, à saída do 
refeitório. Para este questionário foram escolhidos 8 dias durante o ano, sem o conhecimento da empresa que 
explora o refeitório, seguindo um único critério: 4 dias em que o prato principal foi carne e 4 dias em que o prato foi 
peixe.  

No total foram inqueridos 160 utentes. Há a referir que alguns dos questionários não se encontram preenchidos na 
sua globalidade, contudo todos os inquéritos foram considerados válidos. 

Após a aplicação do questionário, seguiu-se a realização do tratamento estatístico dos dados e a consequente 
reflexão, espelhada neste relatório, para conhecimento dos seus utentes e dos Encarregados de Educação dos 
alunos. 

 

 
Apresentação e análise dos dados 
 
Após aplicação dos questionários elaborou-se uma tabela com os dados e realizou-se o tratamento estatístico que se 
segue.  
 

Analisando o gráfico 1 referente à apresentação do prato, observa-se o seguinte: 

Em relação à sopa, 35% avaliou este parâmetro como Satisfaz, as outras respostas recaíram principalmente no Bom 
32%, e no Muito Bom, 13%. É possível concluir que 80% dos utentes inquiridos estão satisfeitos com a apresentação 
da sopa, embora 11% considere, de forma reincidente, que este sabor não é agradável.  

No que diz respeito ao prato principal, 38% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram 
principalmente no Satisfatório 33% e no Muito Bom 21%. É possível concluir que 92% dos utentes inquiridos estão 
satisfeitos com a apresentação do prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 45% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram principalmente 
no Muito Bom 34% e no Satisfaz 14%. É possível concluir que 93% dos utentes inquiridos estão satisfeitos com a 
apresentação da sobremesa.  



 
Gráfico 1 

 

Analisando o gráfico 2 referente à quantidade de comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 33% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram principalmente no Muito 
Bom 31% e no Satisfaz 23%. É possível concluir que 87% dos alunos inquiridos estão satisfeitos com a quantidade de 
sopa servida.  

No que diz respeito ao prato principal, 33% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram 
principalmente no Muito Bom 23% e no Satisfaz 22%. É possível concluir que 78% dos alunos inquiridos estão 
satisfeitos com a quantidade de comida servida no prato principal. Contudo, 13% considera que, esporadicamente, a 
quantidade servida não é satisfatória, enquanto que 9% considera que tal acontece de forma reincidente. 

No que concerne à sobremesa, 39% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram principalmente 
no Muito Bom 27% e no Satisfaz 18%. É possível concluir que 84% dos alunos inquiridos estão satisfeitos 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, 36% avaliou este parâmetro como Satisfatório, as outras respostas recaíram principalmente no 
Bom 19% e no Muito Bom 12%. É possível concluir que apenas 67% dos alunos inquiridos estão satisfeitos com o 
sabor da sopa, embora 21% refira que o sabor, esporadicamente, não é satisfatório, 21%, e 13% considera que tal 
acontece de forma reincidente.  

No que diz respeito ao prato principal, 40% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram no 
Satisfaz 23% e Muito Bom 21% É possível concluir que 84% dos alunos inquiridos estão satisfeitos com o sabor do 
prato principal, embora 12% refira que, esporadicamente, o sabor não é satisfatório.  

No que concerne à sobremesa, 50% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 
principalmente no Bom 34% e no Satisfaz 12%. É possível concluir que 96% dos alunos inquiridos estão satisfeitos 
com o sabor da sobremesa.  

 

Gráfico 3 

 

Conclusão 

Analisando estes resultados concluímos que os alunos nesta escola estão satisfeitos com a apresentação, a 
quantidade e o sabor da comida servida, independentemente de ser a sopa, prato principal ou sobremesa. No 
entanto há ainda uma percentagem de alunos que reconhecem que, quer esporadicamente, quer de forma 
reincidente, referem que a apresentação da sopa e o seu sabor não são satisfatórios. Tal situação repete-se no que 
respeita ao sabor e à quantidade de comida servida que, esporadicamente, não é satisfatória.  

Estes últimos aspetos, apesar de terem sido alvo de várias intervenções, requerem uma maior e continuada 
vigilância, por parte da Direção do Agrupamento.  

Não foram apresentadas críticas, no entanto houve situações pontuais que surgiram ao longo do ano e que foram 
prontamente esclarecidas e resolvidas.  
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1. Introdução 

 
 

No presente ano letivo, a entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC) manteve-se a Associação de Pais da Escola Básica de Sampaio (APEBS), 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 486 alunos inscritos, frequentaram estas atividades 354 alunos (72,8%). 

As Atividades de Enriquecimento Curricular oferecidas foram: Atividade Física e Desportiva 

(AFD) e Atividades Lúdico-Expressivas (ALE). As turmas das AEC foram organizadas em função 

do número de alunos inscritos, não correspondendo na totalidade às turmas da atividade 

curricular, funcionando no 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 15 técnicos, sendo 8 para a Atividade Física e Desportiva e 7 para 

Atividades Lúdico-Expressivas.  

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) 

 105 encarregados de educação - 5 de cada uma das turmas (amostra) 

 15 técnicos das AEC (população) 

 21 professoras titulares de turma (população) 

Responderam: 

 89 alunos 

 33 encarregados de educação 

 11 técnicos das AEC 

 21 professoras titulares de turma 

 

   

   

99%

1%

Nível de participação
- amostra de 90 alunos -

respondidos

não respondidos

31%

69%

Nível de participação
- amostra de 105 encarregados de 

educação -

respondidos

não respondidos

73%

27%

Nível de participação
- universo de 15 técnicos de AEC -

respondidos

não respondidos

100%

0%

Nível de participação
- universo de 21 professoras titulares 

de turma -

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 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? 
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8 - Nas Atividades Lúdico-Expressivas (ALE), o que mais gostas de fazer? 

Cantar 

 

Dramatizar 

Desenhar/pintar 

Fazer trabalhos manuais 

Fazer experiências 

Tocar flauta 

Jogos 
 

9 - Como é o comportamento dos alunos nas Atividades Lúdico-Expressivas? 

 

10 - Escolhe outra(s) atividade(s) que gostasses de ter nas AEC. 

Expressão Dramática 

 

Música 

Dança 

Informática 

Xadrez 

11 - Se tens alguma sugestão para melhorar o funcionamento das AEC, escreve-a aqui. 

            “ 

” 
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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 

 
Yoga (2) 
Inglês 
Ciência 

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. 

“ 

” 
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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. 

Enc. de educação 

 

Coord. de estabelecimento 

Coordenação de ano 

Professores das AEC 

Grupo disciplinar 
 

11 - Considera que o seu trabalho, no âmbito das AEC, contribuiu para a qualidade do serviço 

prestado pela escola? 
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12 - Utilize este espaço para deixar alguma sugestão para a melhoria do funcionamento das 

AEC. 

“ 

”  
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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 

“ 

”  
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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 maioria dos Encarregados de Educação inscreveu os seus educandos com o objetivo de 

enriquecimento de conhecimentos (57,6%). Os restantes (39,4%) utilizam as AEC como forma de facilitar 

a organização familiar (impossibilidade de ir buscar no fim das atividades letivas) e (3%) para 

acompanhar os colegas. Não há referência à inscrição para ocupação dos tempos livres. 

O horário de funcionamento corresponde às necessidades da generalidade das famílias (93,9%) e a 

maioria continua satisfeita com as AEC oferecidas. Os alunos mantêm a AFD como a sua preferida 

(71,9%). 

Relativamente ao comportamento, a opinião da maioria dos alunos é de que apenas às vezes cumprem 

as regras na aula, estão calmos/atentos, respeitam colegas e professores e são assíduos e pontuais.  

Tal como nos anos anteriores, a maioria dos encarregados de educação acha que os educandos 

demonstram uma atitude de interesse pelas atividades de enriquecimento curricular, tendo estas um 

impacto positivo na sua vida escolar. Todos consideram importante conhecer o programa anual a 

desenvolver em cada uma delas. De um modo geral, estão satisfeitos (66,7%) ou muito satisfeitos 

(27,3%) com o funcionamento das AEC no presente ano letivo. 

Ao solicitar a indicação de outras atividades que considerassem pertinente incluir nas AEC, os alunos 

continuam a sugerir primeiro dança, depois música, seguida de xadrez, informática e expressão 

dramática. Os encarregados de educação optaram primeiro por música, depois dança, seguida de 

expressão dramática, xadrez, sugerindo ainda yoga, inglês e ciência. 

De acordo com a opinião das professoras titulares de turma e técnicos das AEC, mantém-se o número 

elevado de encarregados de educação que nem sempre valoriza o trabalho desenvolvido nestas 

atividades. Referem também que os alunos nem sempre estão motivados para as AEC.  

A maioria dos profissionais (professoras das turmas e técnicos das AEC) considera que se mantém a 

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 diverge, pois a maioria dos técnicos considera que é o adequado, mas as PTT consideram 

adequado para ALE, mas nem sempre para a Atividade Física e Desportiva. 

Quanto ao horário em que decorrem as AEC, a maioria dos técnicos (63,6%) e PTT (90,5%) considera-o 

adequado. No que respeita à carga horária atribuída a cada atividade, a opinião diverge. A maioria das 

professoras titulares (85,7%) concorda, mas os técnicos (54,5%) não concorda. 

No que concerne às reuniões onde se considera importante a presença dos técnicos das AEC, foi 

referido pelas PTT, primeiro nas de encarregados de educação, depois nas de coordenação de 

estabelecimento, seguidas nas de técnicos das AEC e por fim nas de coordenação de ano. Relativamente 

aos técnicos, a tendência mantém-se, considerando importante a sua presença, primeiro nas de 

técnicos das AEC, seguidas nas de coordenação de estabelecimento, depois nas de encarregados de 

educação e por fim nas de coordenação de ano. De salientar a pouca importância dada à 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.  



 
17 

 

8. Algumas considerações 

 

Apesar da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Sampaio ser a entidade 

promotora das AEC, em parceria com a empresa Vitamina, a direcção do agrupamento continuou a 

colaborar na organização e funcionamento do programa, articulando com a APEBS e a Vitamina, 

acompanhando a sua implementação e desenvolvimento, mantendo as coordenadoras de 

estabelecimento como responsáveis pela supervisão do seu funcionamento.  

Com o funcionamento das AEC no final do dia, e tendo em conta que todas as escolas funcionam em 

regime normal, manteve-se alguma dificuldade no seu funcionamento, devido a: 

 Reduzidos horários semanais (5h) dos técnicos; 

 Dificuldade na contratação/manutenção de técnicos. 

No que respeita ao número de alunos inscritos (354), ao longo do ano não se sentiram flutuações. 

Apesar da 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), a assiduidade de alguns 

alunos foi irregular. 

O processo de avaliação das AEC manteve-se, contando 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 99% dos alunos (apoiados pelas respetivas 

professoras titulares de turma), 73% dos técnicos das AEC (ficando a participação abaixo do esperado), 

100% das PTT e 31% dos encarregados de educação (mantendo-se 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, para a 

promoção da igualdade de oportunidades, a redução das assimetrias sociais e o sucesso escolar. 



                                     AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO                        

RELATÓRIO DO DESPORTO ESCOLAR, ATIVIDADE EXTERNA – 2016/2017 

 

QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS 18 GRUPOS EQUIPA DO AGRUPAMENTO 

NOMENCLATURA 
e Nº de Grupos  
Equipa - GE 

Prof. 
Responsáv./ 
Escalões GE 

Nº 
alunos 
inscritos 

Média 
alunos 
treino 

Seman. 
de  
Treino 

Participações 
Competições do D.E. 

Outras 
participações: 
Clubes, CMS,. 

Classificações   
de destaque 

ATIVIDADES 
RÍTM. 
EXPRESSIVAS 
2 ge -  (1 NEE) 

Cristina 
Martins 

 
18 
12 

 
15 
10 

 
34 
33 

 
2 
- 

3  
 
Nada a assinalar 

BADMINTON 
1 grupo-equipa 
 
 

Pedro 
Godinho 
Vários Misto 

 
22 

 
14 
 

 
33 
 

 
5 

 
 
- 
- 

Fase local :  Infantis B Masc. – 
1º lugar ; Juvenis Masc. – 3º 
lugar  ;  
 
Fase Distrital :  Juvenis Masc. – 
3º lugar Juniores Masc. – 1º e 
3ºugar 
 
Participação no Regional de 
Juvenis masculinos (12º lugar). 

BASQUETEBOL 
2 grupos-equipa 
 

Sandra 
Ribeiro 
Inf. A mistos 
 
Inf. B masc. 

 
 
a)23 
 
b)18 

 
 
13 
 
10 

 
 
35 
 
35 

 
 
6 
 
3 + 6 

Participação dos 
Encontros dos 
Sub10 e Sub12 
na competição 
federada. 

a)- Participação da competição 
federada 
 
b)fase Local – 2ºlugar 
apuramento Desporto Escolar 



BASQUETEB. 
2 grupos-equipa 
a) 
 
b) 

José Sá 
Iniciad. Masc. 
 
 
Juvenis Masc. 

a)14FED
+3 não 
FED. 
 
b)22FED 

14 
 
 
 
18 

44 
 

 

 

44 

3+1 
 
 
3+1+1+1 (Desporto 
Escolar) + Fed.  

Jogos do Futuro 
 
G. Eq. Juvenis 
Competição 
Federada da 
ABS, 36 jogos 

JUVENIS 
b) 1º -  Campeões Distritais D. 
Esc. 
1º - Campeões Regionais D. Esc. 
 4º Classificados Nacional D. Esc 
4º classif Camp. Reg. ABSetúbal 
– Federado 

BTT 
 
 
1 grupo-equipa 
 

José Cardeira 
 
 
Pedro 
Godinho 
Vários misto 

22 
 
 
30 

12 
 
 
15 

34 
 
 
33 
 

3 (2 provas locais e 1 
prova regional)-D.E. 
1 (deslocação ao 
Festival Bike). 
Passeio na Serra da 
Arriba com a 
partiicipação de 70 
alunos e vários 
encarregados de 
educação 
representando os 
vários G/E da região 

 Fase Local: Infantis A Masc. - 1º 
e 3º lugar   
Infantis B Masc. – 3º lugar 
 
Regional: 
Infantis A - 2º e 4º lugar   
Infantis B – 3ºlugar e 1º lugar 
por equipas. 
Iniciados Masc. – 1º, 2º e 3º 
lugares 
1º lugar por equipas 
Juvenis Masc.– 1º lugar 

DESPORTOS 
GÍMNICOS 
2 grupos equipa 

Cristina Silva 
Vários Misto 
INFANTIS 

 
18 
18 

 
15 
15 

 
34 
34 

 
2 Encontros de DG – 
D.E.;  
 

 Estes 2 grupos equipa não 
puderam ser inscritos no DE por 
não ser permitido a cada 
professor ser responsável por 
mais do que 2.  Continuaram 
contudo a trabalhar e 
participaram nas apresentações 
do DE. 

DESPORTOS 
GÍMNICOS 
2 grupos equipa: 
Gin. De Grupo 
Gin. Acrobática 

Cristina Silva 
Vários Misto 
Vários 
Femini. 

18 
18 

15 
12 

 4 Encontros de DG – 
D.E. + 1Campeonato 
Distrital; D.E;Formação 
de Juízes/árbitros 

Festa do 
GISC/CMS;4ºSar
au Gímnico do 
Grupo Desp. de 
Alfarim. Treinos 
férias c/ Grupo 
Desp. ALfarim 

3º lugar no campeonato Distrital 
de ginástica acrobática do 
Desporto Escolar, em trios 
feminino  



MULTIATIVIDAD. 
1 grupo-equipa 

JoséCardeira 
Vários misto 

19 
 
 

12 33 1 prova DE; Passeio na 
Serra da Arrábida; 
1 (deslocação ao 
Festival Bike). 
Passeio na Serra da 
Arriba com a 
partiicipação de 70 
alunos e vários 
encarregados de 
educação 
representando os 
vários G/E da região 

  

VOLEIBOL  
2 grupos equipa 

Nuno Brites 
Infantis A 
femini. 
Infantis B 
femini. 

 
18 
18 
 

 
10 
11 

 
34 
34 

Fase Distrital e Jogos de 
praia 

Jogos de praia 
da CMS 

 
Campeão Distrital em Infantis A 

XADREZ 
2 grupos-equipa 
  

Rosária Silva 
Infantis A 
Vários Misto 

 
a)29 
b)28 

 
15 
10 

 
31 
31 

Participações: 
Torneios do DE 

 3 torneios 
organizados pela 
equipa da Península 
de Setúbal. 

 Campeonato Regional 
da DRLVT(organizado 
na EB Castelo) 

 Campeonato 
Nacional do DE, em 
Gondomar 

Outros Torneios: 

 Torneio dos Jogos 
Desportivos 
Escolares, na EB da 
Boa Água. 

 Por equipas:  
Campeão Distrital em Infantis 
B. 
Vice-Campeão 
Distrital em Infantis A. 
Individuais: 

Juvenis Femininos:  
Campeã Regional e 3ª 
classificada nos Camp. 
Nacionais do DE: Silvana 
Augusto, 11ºA 
Juvenis Masculinos: 
Campeão Regional e Campeão 
Nacional de Xadrez do DE: 
André Fidalgo, 12ºB,  



 Torneio dos Jogos do 
Futuro, no Barreiro 

 
 

Sandra Ribeiro – BASQUETEBOL –> INFANTIS A (MISTOS) - 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). INFANTIS B (MASC.) - os objectivos pretendidos foram atingidos 

pela maioria dos alunos, os treinos decorreram sempre de forma bastante saudável e cooperante, no entanto alguns alunos demonstraram uma assiduidade 

pouco regular. A avaliação do trabalho realizado por este grupo/equipa é de Bom. 

Pedro Godinho – BADMINTON (VÁRIOS MISTOS) e BTT (VÁRIOS MISTOS) – as atividades previstas decorreram normalmente ao longo do ano letivo, havendo 

por parte dos alunos envolvidos bastante empenho durante os treinos e competições. No BTT é de destacar a participação ativa e cooperante dos Encarregados 

de Educação. A avaliação dos dois Grupos/Equipas é de Muito Bom. 

José Cardeira – BTT/MULTIATIVIDADES (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. 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. O passeio à Serra da Arrábida a 14 de Janeiro, envolveu E.E e alunos de 6 Escolas num total de cerca de 90 pessoas. 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 respectivos encarregados de educação na organização e preparação da prova de BTT organizada na Escola Básica do Castelo no dia 4 
de Fevereiro. 

 Este grupo equipa, tendo em conta os bons resultados competitivos e a adesão dos alunos, têm todas as condições para continuar. 

Cristina Silva – DESPORTOS GÍMNICOS – 2 grupos equipa – sentimos maior dificuldade no presente ano na participação no Distrital do DE, não conseguindo 
obter os bons resultados do ano letivo anterior. A exigência técnica na ginástica subiu consideravelmente e optámos por correr um risco maior na competição 
distrital que não correu tão bem. Não desistimos e trabalharemos para ganhar no próximo ano. Gostaria de ter garantido o seguro escolar a partir de 4 de 
Setembro. 

 
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 57 alunos inscritos no Clube de Xadrez, 25 participaram assiduamente nos treinos e nas atividades 
que lhes foram oferecidas. 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. O mesmo aconteceu com os alunos do 6º ano da Escola Básica do Castelo, ainda que o seu 
horário escolar tenha dificultado a marcação de treinos. 



Na vertente competitiva obtivemos excelentes resultados, quer a nível da competição do Desporto Escolar, quer nos Jogos Desportivos Escolares, 

salientando-se a participação de dois alunos nos Campeonatos Nacionais do DE, que alcançaram o 3º lugar em femininos e o 1º em masculinos. Todas as 

atividades planeadas se realizaram e participámos ainda nos Jogos Desportivos do Futuro da Península de Setúbal. Os alunos participantes desenvolveram 

competências essenciais, nomeadamente: a atenção, concentração, raciocínio lógico-matemático, autonomia e responsabilidade. 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. 

 

 

Sampaio, 21 Julho 2017 

 

Cristina Conceição Silva 



BALANÇO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

2016/2017 

 

Agrupamento de Escolas de Sampaio 

Projeto de Educação para a Saúde 

Responsável: Marília Sequeira 

 
 

Custo total 
previsto 

Custo total 
efetivo 
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Educação Alimentar e Atividade Física, 

314€ 305,20 € 

Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências 

Afetos e Educação para a Sexualidade 

Saúde Mental e Prevenção da Violência em Meio Escolar 

 Promoção da Saúde e Prevenção da Doença 

Higiene 
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 Afetos e Educação para a Sexualidade 

- Estendal dos Afetos 

Sem 
custos 

Sem 
custos 

Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências: 
- Sessão com os alunos da UEE da Escola Secundária de Sampaio 

Promoção da Saúde e Prevenção da Doença:  
- Congresso do GISC; 
- Peça de teatro: “Vanessa vem à Escola” 
- Apoio e dinamização do concurso: “Liberdade de Expressão e Redes Sociais”, 
sobre a temática da “Violência no Namoro”;  
- Apoio e dinamização do concurso: ”I concurso de Criatividade do projeto 
Geração Saudável”, sobre a temática do ”Uso Responsável do Medicamento”. 
- Caminhadas pela saúde. 
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 Afetos e Educação para a Sexualidade: 
- Sessão sobre “Afetos”, dirigida aos alunos do 5º ano. 

Sem 
custos 

Sem 
custos 

Promoção da Saúde e Prevenção da Doença 
- Workshop (s) com docentes. 

Higiene 

- Projeto: “Mãos Limpas” 

 Motivos da não realização:  

As entidades parceiras (CSS, IAC e ASAE) que se haviam disponibilizado para colaborar na realização destas 

Ações, por motivos de agenda não lhes foi possível colaborar, ficando as mesmas calendarizadas para o próximo 

ano letivo. 

 Nº de atividades previstas no PAA 49 

Nº de atividades previstas realizadas 46 

 % de concretização 94% 

Atividades não previstas 7 

 
 
 
 



Balanço 
A promoção da Educação para a Saúde nas escolas deve contribuir para a aquisição de competências por parte das 

crianças e dos jovens, que lhes permitiam construir um projeto de vida e os capacite para fazer escolhas individuais 

conscientes, tornando-os, deste modo, mais aptos para uma cidadania ativa e responsável.  

Tal como nos anos letivos anteriores, o Projeto de Educação para a Saúde (PES) do Agrupamento, desenvolveu 

atividades em que participaram a quase totalidade dos alunos do Agrupamento, em todos os ciclos e anos de 

escolaridade, através de iniciativas específicas e dirigidos aos diferentes públicos-alvo. 

Estas atividades, uma vez mais, focaram-se não só nas 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 em outras consideradas de interesse pela Equipa 

do Projeto, no âmbito da Higiene, Promoção da Saúde e Prevenção da Doença. 

A abordagem das temáticas atrás referidas, teve em conta o nível de desenvolvimento global do público-alvo a que se 

destinavam. Só desta forma, a equipa do PES julga estar a contribuir para o desenvolvimento integral das crianças e 

jovens, na área da saúde, ao longo da sua escolaridade. 

Para o desenvolvimento das iniciativas e o atingir dos objetivos fixados, foi determinante o recurso à realização de 

Candidaturas a Projetos e ao estabelecimento de Parcerias, com diversas entidades, Públicas e Privadas, especialistas em 

diversas áreas. O apoio realizado pelos diferentes técnicos que colaboraram com o Projeto, foi 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 prestada revelou-se fundamental para alcançar o êxito de grande parte destas iniciativas. Deste modo, 

consideramos que as candidaturas a Projetos e o estabelecimento de Parcerias, constituem um ponto forte deste 

Projeto, testemunhando a forte ligação ao meio, espelhando o envolvimento da comunidade local com a comunidade 

educativa. 

Assim, realçamos a candidatura ao Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde, apresentado à Direção 

Geral de Educação (DGE) em Outubro de 2014, válido por três anos letivos e do qual resultou um subsídio para suporte a 

despesas inerentes ao Projeto. Foram, igualmente, apresentadas duas candidaturas ao Programa “Cuida-te”, medida 1 e 

medida 3, da responsabilidade do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), que teve como resultado a 

realização da Peça de Teatro “O teu corpo é que paga” onde participaram cinco turmas do 7º ano de escolaridade e 

ainda a realização de Sessões de Sensibilização no âmbito da Prevenção dos Consumos, contemplando os alunos das sete 

turmas do 9ºano de escolaridade. Estas duas candidaturas contemplaram atividades para um total de cerca de trezentos 

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 (DICAD). Da assinatura deste protocolo, resultou a realização de Ações de Sensibilização no âmbito da 

prevenção dos consumos e dependências, a cerca de vinte e quatro turmas do terceiro ciclo e secundário e ainda os 

alunos integrados nas Unidades de Ensino Estruturado do Espetro do Autismo, da EB do Castelo e ES de Sampaio, 

aproximadamente setecentos alunos. Para além datas sessões, dinamizaram também a atividade “Tasca da Saúde”, que 

decorreu durante a “Feira da Saúde. 

Dando continuidade ao Projeto de “Educação pelos Pares”, um ex-aluno (atualmente a frequentar o ensino superior) 

deu continuidade ao projeto que já havia integrado como voluntário em anos anteriores, na sequência do qual havia 

usufruído de Formação pelo grupo de formadores do Centro de Aconselhamento e Orientação de Jovens (CAOJ) de 

Setúbal, integrando as Brigadas Estudantis de Intervenção (BEI). Uma vez mais, este projeto contemplou as turmas do 

7º ano de escolaridade, cerca de cento e vinte e cinco alunos. Foram realizadas Sessões de Sensibilização, por turma, 

num total de vinte horas, sobre “Sexualidade”. Esta atividade de voluntariado, tal como nos anos anteriores, recolheu 

elogios por parte de todos os alunos e professores que nela participaram. Assim, é objetivo da equipa do PES dar 

continuidade a esta iniciativa no próximo ano letivo, formando mais voluntários o que irá permitir contemplar outras 

turmas do ensino básico, para que a Educação pelos Pares, seja um ponto forte do PES do Agrupamento. Contudo, o 

envolvimento de outros alunos do ensino secundário nesta iniciativa, tem sido algo difícil de conseguir. No entanto, a 

Equipa do PES irá continuar a sensibilizar e a motivar os alunos deste nível de escolaridade. 



Tal como nos anos anteriores, continuámos a investir na parceria com outras Instituições como a Ordem dos 

Farmacêuticos, através do Projeto Geração Saudável que, para além de terem colaborado na realização de Ações de 

Sensibilização sobre o “Uso Responsável do Medicamento” e sobre “A Diabetes”, direcionadas às turmas dos 5º, 6º anos 

e, ainda 7ºF e 7ºG, num total de cerca de trezentos alunos., também aderiram à iniciativa - Feira da Saúde, incentivando 

todos os que nela participaram a adoção de Hábitos de Vida Saudável.  

O trabalho de parceria estabelecida com a Associação Abraço resultou, uma vez mais, na realização de Ações de 

Prevenção da Infeção pelo VIH/SIDA aos alunos das cinco turmas do 9ºano, aquando da comemoração do Dia Mundial 

de Luta Contra a SIDA assim como a duas turmas de Educação e Formação de Adultos (EFA), para além da intervenção 

junto de, pelo menos quatro turmas do ensino secundário, durante a Feira da Saúde.  

Uma vez mais, a colaboração prestada pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, concretizada também através da 

dinamização de Ações de Sensibilização sobre a “Prevenção do Cancro”, na sequência da realização da Feira da Saúde, 

dando lugar à participação dos alunos das cinco turmas de 6º ano, num total de cento e quarenta alunos. 

 Para além destas instituições, há ainda a destacar, a par do que aconteceu em anos anteriores, a colaboração prestada 

pelos Profissionais de Saúde do Centro de Saúde de Sesimbra (CSS). Estas sessões, na área da Educação Sexual – O 

Despertar da Sexualidade, Orientação Sexual, Violência no Namoro, Planeamento Familiar, Métodos Contracetivos, 

Gravidez e Aborto, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Higiene, entre outros temas, contemplando um total de trinta 

e sete turmas do ensino básico e secundário, servindo de apoio técnico aos conselhos de Turma, no cumprindo do 

previsto nos Projetos de Educação Sexual das respetivas Turmas. Para além destas sessões os técnicos do CSS, 

dinamizaram ainda Sessões de Sensibilização sobre os “Malefícios do Tabaco” junto dos alunos das cinco turmas do 6º 

ano de escolaridade e sobre “Suporte Básico de Vida junto dos alunos de onze turmas do Agrupamento, cinco turmas de 

6º ano, cinco de 9º ano e uma de EFA. 

A parceria estabelecida com a Câmara Municipal de Sesimbra (CMS) continuou a ser muito importante para a 

consecução do Projeto de Promoção e de Educação para a Saúde do Agrupamento. Os vários Projetos dinamizados pela 

Autarquia, entre eles o Projeto Empresários para a Inclusão Social (EPIS), através da realização de Sessões de 

Sensibilização direcionadas aos alunos das turmas do 5º ano, sobre a Prevenção do Bullying – “Bullying não é 

brincadeira”, para um total de cerca de cento e vinte e cinco alunos, bem como a aplicação do Projeto de 

Desenvolvimento de Competências Sociais, à turma D do 6º ano de escolaridade, que constituiu uma mais-valia para 

todos os envolvidos. Para além desta colaboração destaque-se também o apoio prestado na realização de Sessões para 

pais e Encarregados de Educação sobre “A Chegada a uma nova Escola” e também “Como ensinar os alunos a estudar”, 

que constituíram oportunidades de fortalecimento da ligação Escola – Família. 

Os alunos das turmas do 5º ano de escolaridade, participaram ainda numa Sessão de Sensibilização sobre “A 

importância do pão na nossa alimentação”, aquando da Comemoração do Dia Mundial da Alimentação dinamizada 

pela Nutricionista em serviço na autarquia, no sentido de promover a divulgação e valorização deste produto junto dos 

mais jovens. 

Deu-se continuidade ao 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, “À 

Descoberta do Ser”, para os alunos das seis turmas do 9ºano, num total de dezoito sessões, dando assim oportunidade 

ao cumprimento do previsto nos Projetos de Educação Sexual das respetivas turmas. Esta mesma Instituição 

proporcionou ainda aos alunos das turmas 7ºF e 7ºG uma sessão sobre Bullying, a qual inicialmente não se encontrava 

prevista. 

Os Agentes da Guarda Nacional Republicana pertencentes à Escola Segura, uma vez mais, colaboraram com a Equipa do 

PES na realização de Sessões de Prevenção e Informação sobre o Ciberbulling, para turmas do 3º ciclo e,  em colaboração 

com os agentes do Núcleo de Intervenção e Apoio à Vítima Específica (NIAVE), na realização de uma Sessão sobre “A 

Violência no Namoro”, para os alunos de quatro turmas do ensino profissional, com a colaboração na sua dinamização da 

turma 12ºPT. 



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 prestado 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, através da realização de Sessões sobre “Os Direitos Humanos e a intervenção da Amnistia internacional”, aos alunos 

de três das turmas do ensino secundário, no sentido de ampliar os seus conhecimentos sobre esta temática. 

A todas estas instituições parceiras acrescente-se ainda a colaboração prestada pela 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 de seis turmas do ensino básico (7ºF e 

turmas do 8º ano). 

Também a colaboração prestada 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 três turmas dos 2º e 3º ciclos.  

Realce-se também a participação de uma Encarregada de Educação que no âmbito da sua atividade profissional 

contribuiu com o seu saber para a promoção de uma atividade conjunta 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 e B do 12º ano.  

Destaco ainda a participação de uma professora aposentada, Drª Alda Gago que deu testemunho da sua prática de 

Voluntariado, no Dia Escolar da Não Violência e da Paz, aos alunos de duas turmas do 8º ano de escolaridade. 

O gráfico seguinte pretende mostrar a importância do apoio prestado por cada uma das Instituições que colaboraram 

com a equipa do PES, realçando ainda o número de turmas envolvidas nessas iniciativas.
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Ao nível das temáticas atrás mencionadas, destacamos algumas das atividades realizadas, nos 2º, 3º ciclos e ensino 

secundário, ao longo do ano letivo: 

 Educação Alimentar e Atividade Física:  

 Comemoração do Dia Mundial da Alimentação- na Escola Básica do Castelo (EB do Castelo): Fabrico de 

Alimentos Saudáveis, como o pão, o queijo, o iogurte, marmelada e ainda “gomas de agar e fruta”, pelos alunos 

das turmas do 6º ano de escolaridade que culminou com a realização de uma merenda saudável, que envolveu 

toda a comunidade escolar da Escola Básica do Castelo (EB do Castelo). Na Escola Secundaria de Sampaio (ESS 

de Sampaio) realizou-se a atividade “Lanche Saudável” dinamizado pelos alunos das turmas do 9º ano, com a 

colaboração dos respetivos professores de Ciências Naturais, envolvendo igualmente a comunidade educativa 

desta Escola. 

 Ação de Sensibilização e Degustação, para os alunos das turmas do 5º ano de escolaridade, sobre “A 

Importância do Pão na nossa Alimentação”. 

 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 Ciências Naturais e da 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 do 12º ano de escolaridade. 

 

 Realização da peça de teatro “O teu corpo é que paga” promovida pela companhia de teatro USINA destinada 

aos alunos das cinco turmas de 7º ano. 

 

 Apoio, supervisão e acompanhamento ao serviço de bufete e refeitório da EB do Castelo, pela coordenadora do 

projeto. 

 
 

 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, na qual participaram os alunos das 

turmas do 6º ano de escolaridade. 

 Sessões de esclarecimento e sensibilização no âmbito do consumo de Substâncias Psicoativas, onde 

participaram os alunos de dezasseis turmas do 3º ciclo e ensino secundário. 

 Sessões de informação e prevenção do consumo de Álcool na Adolescência, resultado da candidatura ao 

projeto “Cuida-te”, promovidas para os alunos das seis turmas do 9º ano de escolaridade e turmas dos 

Percurso Curricular Alternativo. 

 

 Afetos e Educação para a Sexualidade: 

 Comemoração do “Dia Mundial de Luta Contra a SIDA”- assinalou-se o Dia através da 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. Foram ainda realizadas Ações sobre a mesma temática para algumas turmas 

do ensino secundário e de educação e formação de adultos. Todas estas sessões foram dinamizadas pelo 

Técnico da Associação Abraço, Sérgio Luís, que uma vez mais recolheu elogios por parte dos que nelas 

participaram. 

 Realização de workshop(s)/Ações de Sensibilização no âmbito da Ed. Sexual: “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”, “Prevenção da Infeção pelo VIH”. 

Estas Sessões, foram dinamizadas por Técnicos de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Sesimbra, e 

contemplaram cerca de trinta e oito turmas do ensino básico e secundário. 

 Projeto do Instituto de Apoio à Criança “À Descoberta do Ser”, no âmbito da Educação Sexual e direcionado 

aos alunos das seis turmas do 9º ano de escolaridade, num total de dezoito sessões. 

 Continuação da aplicação do Projeto de “Educação pelos Pares”, com apoio de um ex-aluno (que se encontra 

a frequentar o ensino universitário) já voluntário em anos anteriores, foi dada continuidade a este Projeto onde 

participaram os alunos de cinco turmas do 7º ano de escolaridade. 

 Realização de uma sessão dinamizada pelos Agentes da Escola Segura e do Núcleo de Intervenção e apoio à 

Vítima Específica, com a colaboração no planeamento da sessão pelos alunos do 12ºPT, para quatro turmas do 

ensino profissional. 

 Divulgação e incentivo à participação no concurso de vídeos “Liberdade de Expressão e Redes Sociais”, sobre a 

temática da “Violência no Namoro no qual participaram as turmas 10ºPC e 12ºPC. 

 Divulgação e incentivo à participação no projeto promovido pela CPCJ – “Estendal de Afetos”- vários alunos 

das turmas dos 2º e 3º ciclos, realizaram as atividades nele previstas, tais como 6ºC, 8ºE, 9ºA e 9ºC. 

 Apoio à aplicação dos Projetos de Educação Sexual das Turmas do Agrupamento, pela Equipa do PES, que se 

traduziu, em grande parte, na dinamização de Ações com a colaboração das entidades parceiras, 

imprescindíveis à consecução de muitas das atividades previstas 

 Saúde Mental e Prevenção da Violência em Meio Escolar: 

 Comemoração do “Dia Escolar da Não Violência e da Paz”- assinalou-se este Dia com a divulgação de trabalhos    

        realizados pelos alunos, no âmbito desta temática, durante a Oferta Complementar de Formação Cívica. Na EB 

do  

       Castelo, realizaram-se sessões sobre “Voluntariado” direcionadas a duas turmas do 8º ano de escolaridade, 

       dinamizadas  pela professora Alda Gago. Na ES de Sampaio, realizou-se uma Sessão sobre os “Direitos 

Humanos”,   

       com o apoio de um voluntário da Amnistia Internacional, para os alunos de três turmas do ensino secundário. 

 Projeto de combate ao Bullying - ”Bullying não é brincadeira”, dinamizado pelas técnicas do projeto EPIS, para 

os alunos de cinco turmas do 5º ano. As turmas 7ºF e 7ºG, participaram em Sessões sobre a mesma temática, 

mas 

dinamizadas pelas técnicas do Instituto de Apoio à Criança. Os agentes da Escola Segura também realizaram 

Ações sobre Ciberbullying para as turmas 9ºB e PIEF. 

 

 Projeto de Desenvolvimento de Competências Motivacionais e de auto-estima: desenvolvido pela psicóloga 

Cecília Almeida, junto dos alunos da turma A do 9º ano. 

 Projeto de Desenvolvimento de “Competências Sociais”, aplicado aos alunos da turma D do 6º ano, pelos 

técnicos do projeto EPIS; aplicado igualmente aos alunos da turma D do 9º ano, pela psicóloga do 

Agrupamento, Cecília Almeida, as quais foram do agrado dos alunos que nelas participaram. 

 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. Apesar do convite ter sido feito a 

todas as turmas do Agrupamento, apenas  três turmas dos 2º e 3º ciclos manifestaram a sua vontade em 

participar. 

 



 Higiene: 

 Sessões de Sensibilização sobre “A Acne”, proporcionada aos alunos das cinco turmas do 8º ano e à turma do 

F do 7º ano pelas farmacêuticas da Farmácia da Cotovia. 

 Sessões de Informação/esclarecimento sobre “Higiene”, dirigidas aos alunos das turmas 7ºF e 7ºG e aos 

alunos pertencentes às UEE, dinamizada pelas enfermeiras de Saúde Escolar. 

 Rastreio de Saúde Oral/Entrega do Cheque Dentista ou Higienista – realizado aos alunos das turmas dos 5º e 

8º anos de escolaridade, dinamizada pelo Higienista Oral do Centro de Saúde de Sesimbra. 

 Dinamização da atividade de recolha/reciclagem de Escovas de Dentes – “O Eco-Escovão”, onde participaram 

os alunos dos ensinos básico e secundário.  

 

 Promoção da Saúde e Prevenção da Doença: 

 Comemoração do Dia Mundial da Saúde – através da realização da “Feira da Saúde” onde se cruzaram várias 

temáticas, no âmbito da saúde, com 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 nove turmas do ensino básico e 

secundário. 

 Participação no Congresso do Grupo de Intervenção em Saúde Comunitária (GISC): participaram nesta 

atividade os alunos das turmas de Percurso Curricular Alternativo, 7º F e 7ºG, os alunos das UEE da EB do 

Castelo e da ES de Sampaio e os alunos afetos à atividade “Gímnicas” de Desporto Escolar. A intervenção dos 

alunos neste projeto constituiu uma mais-valia, na medida em que lhes proporcionou a melhoria da sua 

literacia em Saúde, bem como o desenvolvimento de outras competências pessoais e socias e, por outro lado, 

permitiu a divulgação dos seus trabalhos, e, consequentemente o reconhecimento e valorização pela 

comunidade. Para além da participação direta destas turmas no Congresso do GISC, os alunos das turmas de 9º 

ano. Na disciplina de Educação Visual,  envolveram-se na criação do logotipo de divulgação do Congresso, 

tendo sido o trabalho da aluna Joana Bernardo, da turma D, o escolhido entre os apresentados a concurso. 

 Apoio logístico à realização da peça de teatro “Vanessa vem à Escola”, em colaboração com os professores da 

disciplina de Português, onde participaram os alunos das turmas do 8º ano de escolaridade. 

 Divulgação e incentivo à participação no concurso promovido pelo projeto Geração Saudável, da 

responsabilidade da Ordem dos Farmacêuticos- as turmas C do 5º ano e B do 7º ano de escolaridade, 

aceitaram o repto lançado pela coordenadora do PES e participaram neste concurso, na modalidade de 

Narrativa, tenho sido atribuído ao trabalho da turma C do  5º ano o primeiro lugar e ao da turma B do 7º ano, 

uma Menção Honrosa. 

 Apoio logístico à realização das Caminhadas realizadas pelas turmas A do 9º ano e F e G do 7º ano, na 

sequência do trabalho a apresentar no congresso do GISC. 

 Apoio e dinamização dos “Gabinetes de Apoio aos Jovens” da EB do Castelo e ES de Sampaio - continuou a 

verificar-se uma escassa procura deste recurso, apesar da divulgação da existência destes Gabinetes. No 

entanto, houve ao longo do ano letivo vários alunos que recorreram ao apoio/acompanhamento por parte da 

Enfermeira coordenadora da Saúde Escolar do Centro de Saúde, através dos diretores de turma, das psicólogas 

e da coordenadora do PES. 



Os gráficos seguintes retratam a informação anteriormente referida, em termos de número de turmas dos 2º, 3º ciclos e 

ensino secundário que participaram no conjunto das Ações desenvolvidas, dentro de cada temática.  

 

 

Em relação ao pré escolar e ao 1ºciclo a reflexão abaixo representa apenas um breve sumário dos aspetos mais 

significativos das atividades realizadas. 

Segundo as coordenadoras de ano, “envolveram-se no programa de educação para a saúde seiscentos alunos de pré-

escolar e primeiro ciclo, nas três escolas do agrupamento. 

As avaliações das atividades foram realizadas em formulário próprio, dentro dos prazos previstos. 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. 

As atividades deram continuidade a 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. 

 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. 

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. 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. 
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Todas estas questões conduzem ao sucesso escolar dado que uma criança feliz está mais predisposta às aprendizagens.” 

No que respeita à intervenção do Projeto de Educação para a Saúde, junto dos outros membros da Comunidade 

Educativa, com 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” e também de orientar o apoio escolar “Como Ensinar os Filhos a Estudar”. Qualquer uma destas sessões 

contou com uma participação reduzida por parte dos destinatários, apesar de todo o investimento 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. No 

entanto, os pais e encarregados de educação que nelas participaram, fizeram-no de uma forma muito entusiasta, tendo-

as avaliado de uma forma muito positiva.  

Uma outra sessão sobre “Comportamentos Aditivos e Dependências” dirigida aos pais e encarregados de educação, 

dinamizada pelos Técnicos do DICAD, esteve agendada. Contudo, por razões de ordem logística, a mesma não se veio a 

concretizar. 

A maior participação dos pais e encarregados de educação nas Sessões, dinamizadas pela equipa do Projeto, constitui 

algo com que nos temos debatido ao longo do tempo constituindo, ainda, uma meta a atingir. 

No que respeita à intervenção do projeto junto dos Assistentes Operacionais, a coordenadora promoveu a participação 

de um grupo de assistentes numa Sessão de Formação sobre “Cuidados às crianças e jovens com Diabetes" com 

apoio da Associação protetora dos Diabéticos de Portugal. 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. Esta Formação veio ao encontro da necessidade de dotar as Assistentes de conhecimentos nesta área, na 

medida em que uma das alunas do Agrupamento possui um dispositivo de dispensa automática de insulina e, até ao 

momento, nenhum elemento da comunidade escolar possuía conhecimentos a este nível. 

Quanto à realização de Momentos de Formação para docentes, este ano letivo não houve oportunidade de os realizar 

por motivo de indisponibilidade dos Técnicos convidados, quer no caso das Técnicas do IAC – Ação sobre Educação 

Sexual, quer da Fisioterapeuta do Centro de saúde de Sesimbra – Ação sobre Postura Correta. 

No que se refere à dinamização/apoio a eventos no âmbito da solidariedade, apenas a destacar o poio às iniciativas do 

Banco Alimentar Contra a Fome levadas a cabo pelos alunos da turma F do 7º ano, bem como por outros de diversas 

turmas do 3º ciclo.  

Ainda no âmbito do desempenho das suas funções, a coordenadora do PES, reuniu 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 por via e-mail no sentido de divulgar e ainda auscultar sobre o seu interesse na realização de determinadas 

atividades. No entanto, verifica-se ainda uma articulação deficiente entre a equipa do PES e as docentes destes níveis de 

ensino, algo que constitui, um aspeto a melhorar. 

Para além do apoio e da comunicação presencial e por via e-mail que foi estabelecida entre a coordenadora do PES e os 

professores, em especial, os diretores de turma, houve ainda comunicação através da disciplina PES, da plataforma 

MOODLE. Esta ferramenta constitui-se como um instrumento de trabalho colaborativo e depositório de materiais de 

apoio, mas apenas foi utilizado por alguns docentes, não tendo tal acontecido de forma generalizada. Contudo, este 

recurso constitui-se como uma mais-valia do Projeto. 

Ao longo do ano, a equipa do PES reuniu de forma sistemática, semanalmente, 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 no “Dia Mundial da Alimentação”, “Dia Mundial do Não Fumador”, 

“Dia Escolar da Não-violência e da Paz”, 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 tais como o Instituto 

Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), através da participação na iniciativa sobre “Saúde Juvenil- problemas e 



estratégias de intervenção”, realizada em 27 de Setembro nas instalações do IPDJ quer com a equipa de Saúde Escolar, 

quer com a os Técnicos de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida, onde tem vindo a participar na 

elaboração do Plano de Saúde Local.  

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 agradou a todos os que nele participaram. 

Ao nível de todos os ciclos de escolaridade, os alunos foram muito recetivos às atividades promovidas no âmbito do 

Projeto, tendo nelas participado de forma entusiasta, com um elevado grau de satisfação, tal como revelam as 

avaliações realizadas junto dos respetivos públicos-alvo. Contudo, continuam a existir atividades que não foram avaliadas 

pelos seus participantes, na medida em que os professores acompanhantes das turmas ainda “não interiorizaram” esta 

prática. No entanto, salienta-se o facto de existir uma grande percentagem de atividades realizadas em que as turmas 

concretizaram a sua avaliação, comparativamente ao que se verificou no ano anterior, o que pode ser observado através 

dos gráficos seguintes e que constitui, a este nível, uma melhoria nas práticas dos docentes.  

Saliente-se que, existem ainda 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 do rastreio de saúde oral e entrega de cheque dentista, entre outras atividades. 

 

Apesar de terem surgido alguns constrangimentos, a Equipa do PES promoveu o apoio e o acompanhamento 

necessários à concretização dos Projetos de Educação Sexual das Turmas dos 2º, 3º ciclos e secundário. Há a destacar, 

na grande maioria destes projetos, o maior envolvimento das disciplinas dos Conselhos de Turma na sua concretização, 

abordando o tema da Sexualidade numa perspetiva transversal e transdisciplinar, o que os torna mais ricos e profícuos. 

Acrescento ainda, o facto dos Responsáveis por estes Projetos realçarem o envolvimento, a participação entusiástica e 

assertiva manifestada pelos alunos no desenvolvimento dos Projetos de Educação Sexual das várias turmas, o que 

evidencia o seu agrado e a importância que lhes reconhecem. Saliento também a criatividade ao nível das estratégias 

utilizadas pelos Conselhos de Turma, bem como a riqueza  nas abordagens dos vários temas constantes nos Projetos, que 

em muito os enobreceram. Também a este nível, é notória uma certa evolução em termos de envolvimento e 

investimento dos professores dos conselhos de turma, relativamente aos anos anteriores. 

Destacamos o facto das iniciativas 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, reforçando a forte ligação da Escola ao Meio, o que consideramos ser uma mais-valia deste Projeto. 

A calendarização de algumas atividades, em final dos períodos letivos e em simultâneo com o Dia das Ciências, como 

aconteceu com a Feira da Saúde, contribuiu para o quebrar da rotina escolar, sem comprometer o cumprimento das 

planificações das várias disciplinas, o que consideramos ser igualmente um ponto forte do Projeto. 
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Aumentar a literacia dos nossos alunos no âmbito da Promoção da Saúde e desenvolver competências de Prevenção 

da Doença, de forma a torná-los jovens adultos mais responsáveis com a sua saúde e com o seu bem-estar é, na 

realidade, o objetivo para o qual têm trabalhado não só os professores desta Equipa mas também, todos os professores 

e assistentes operacionais deste Agrupamento.  

 


