
 

  



 
2 

Ministério da Educação 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares de Lisboa e Vale do Tejo 

Agrupamento de Escolas de Sampaio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Anual de Atividades 
2019/2020 

 

 

Equipa do PAA 
Ângela Bandeira 

Elisa Graça 

Fernando Tavares 

José Coutinho 

Luís Varela 

Mª de Jesus Leão 

Mª João Cordeiro 

 

Em colaboração com: 
Núcleo de Avaliação Interna 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sampaio 

novembro.2020

Relatório Final de Execução do  
 



 
3 

ABREVIATURAS 
 

AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família  

AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular  

AMJ – Assembleia Municipal de Jovens  

APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima  

AVD – Atividades da Vida Diária  

BE – Biblioteca Escolar  

BVS – Bombeiros Voluntários de Sesimbra  

CAF – Common Assessment Framework   

CAI –Centro de Apoio à Infância IAVE - Instituto de Avaliação Educativa 

CCB – Centro Cultural de Belém GCDE – Gabinete Coordenador de Desporto Escolar 

CCH – Cursos Científico-Humanísticos 

CEF – Curso de Educação e Formação 

GIAE – Gestão Integrada de Administração Escolar 

CET – Curso de Especialização Tecnológica GISC – Grupo de Intervenção de Saúde Comunitária 

CIF – Classificação Internacional da Funcionalidade HACCP – Hazard Analysis Critical Points 

CME – Conselho Municipal de Educação IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

CMS – Câmara Municipal de Sesimbra IPS – Instituto Politécnico de Setúbal 

CNO – Centro Novas Oportunidades IST – Instituto Superior Técnico 

COPA – CP de Acompanhamento LP – Língua Portuguesa 

CP – Conselho Pedagógico MACS – Matemática Aplicada às Ciências Sociais 

CPC - Comunicação Publicitária e Criatividade MEC – Ministério da Educação  

CPCF – Comissão Pedagógica do Centro de Formação NAI – Núcleo de Avaliação Interna 

CT – Conselho de Turma NECA – Núcleo de Espeleologia da Costa Azul 

DC - Diretores de Curso NEE – Necessidades Educativas Especiais 

DE – Desporto Escolar NFC – Núcleo de Formação Contínua 

DGE – Direção Geral de Educação OG – Órgão de Gestão 

DT – Diretor de Turma PAA – Plano Anual de Atividades 

EBC – Escola Básica do Castelo PB – Professor Bibliotecário 

EBS – Escola Básica de Sampaio PAP – Prova de Aptidão Profissional 

EE – Encarregado de Educação PCA – Percurso Curricular Alternativo 

EF – Educação Física PIT – Plano Individual de Transição 

EPE – Educação Pré-escolar PTT – Plano de Trabalho de Turma 

EFA – Educação e Formação de Adultos PEE – Projeto Educativo de Escola 

EPIS - Empresários Pela Inclusão Social PEI – Programa Educativo Individual 

ESS – Escola Secundária de Sampaio PES – Projeto de Educação para a Saúde 

ET – Educação Tecnológica  PIEF – Programa Integrado de Educação e Formação 

FC – Formação Cívica PTE – Plano Tecnológico da Educação 

FCT/UNL - Faculdade de Ciências e Tecnologias da Faculdade Nova de Lisboa QI – Quadro Interativo 

FCT – Formação em Contexto de Trabalho RBE – Rede de Bibliotecas Escolares 

FIL – Feira Internacional de Lisboa SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 

SADD – Secção de Avaliação de Desempenho Docente 

FQ – Física e Química TTAR - Técnico de Turismo Ambiental e Rural 

FPA – Federação Portuguesa de Atletismo TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 

FPB – Federação Portuguesa de Basquetebol UEEA – Unidade de Ensino Estruturado 

GAD – Gabinete de Apoio à Disciplina  UL – Universidade de Lisboa 

 UFCD – Unidades de Formação de Curta-Duração 

 UNL – Universidade Nova de Lisboa 

 



 



 
4 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO................................................................................................................................................... 8 

2. ATIVIDADE LETIVA ........................................................................................................................................... 9 

2.1. AULAS PREVISTAS E DADAS ............................................................................................................................................. 9 

2.1.2. 1.º Ciclo ....................................................................................................................................................... 9 

2.1.3. 2.ºCiclo ........................................................................................................................................................ 9 

2.1.4. 3.ºCiclo ...................................................................................................................................................... 10 

2.1.5. Secundário ................................................................................................................................................ 10 

2.1.6. Cursos Profissionais ................................................................................................................................... 10 

2.2. RESULTADOS ESCOLARES E METAS ................................................................................................................................. 11 

2.2.1. Ensino Básico - 1º Ciclo ............................................................................................................................. 11 
2.2.1.1. Avaliação Interna - Taxa de Transição/Aprovação ..................................................................................................11 

2.2.2. Ensino Básico - 2º Ciclo ............................................................................................................................. 18 
2.2.2.1. Avaliação Interna - Taxa de Transição/Aprovação ..................................................................................................18 
2.2.2.2. Avaliação Interna por disciplina ..............................................................................................................................18 

2.2.3. Ensino Básico – 3º Ciclo ............................................................................................................................. 19 
2.2.3.1. Avaliação interna – Taxas de Transição/Aprovação ................................................................................................19 
2.2.3.2. Avaliação Interna por Disciplina .............................................................................................................................21 

2.2.4. Ensino Secundário - Cursos Científicos ou Humanísticos .......................................................................... 23 
2.2.4.1. Avaliação interna – taxas de transição ...................................................................................................................23 
2.2.4.2. Avaliação Interna por Disciplina .............................................................................................................................27 
2.2.4.3. Avaliação Externa....................................................................................................................................................29 

2.2.5. Ensino Secundário - Cursos Profissionais .................................................................................................. 31 

2.2.6. Aproveitamento dos alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão ............................... 35 
2.2.6.1. TAXAS GLOBAIS DE SUCESSO entre alunos com medidas seletivas e adicionais ....................................................35 
2.2.6.2. TAXAS GLOBAIS DE SUCESSO entre alunos com medidas seletivas e adicionais ....................................................35 
2.2.6.3. Taxas de sucesso dos alunos com MEDIDAS SELETIVAS - 1º Ciclo ..........................................................................36 
2.2.6.4. Taxas de sucesso dos alunos com medidas seletivas -2.º Ciclo ..............................................................................37 
2.2.6.5. Taxas de sucesso dos alunos com medidas seletivas - 3º Ciclo...............................................................................38 
2.2.6.6. Taxas de Sucesso dos alunos com medidas seletivas no Ensino Secundário ..........................................................39 
2.2.6.7. Alunos que beneficiam de medidas adicionais (PEI) ...............................................................................................40 
2.2.6.8. Reflexão sobre os resultados obtidos pelos alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão .........42 
2.2.6.9. Estratégias a adotar ................................................................................................................................................43 

2.3. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR ...................................................................................................................................... 43 

2.4. TAXAS DE ABANDONO E DESISTÊNCIA ............................................................................................................................. 45 

2.5. SALA DE ESTUDO ........................................................................................................................................................ 45 

2.6. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DOS ALUNOS ................................................................................................................... 46 

2.7. GABINETE DE ACOMPANHAMENTO DISCIPLINAR (GAD)..................................................................................................... 48 

3. ATIVIDADES/ESTRUTURAS DO AGRUPAMENTO..............................................................................................51 

3.1. DIREÇÃO/CONSELHO PEDAGÓGICO ................................................................................................................................ 51 

3.2. SERVIÇOS .................................................................................................................................................................. 51 

3.2.1. Refeitórios ................................................................................................................................................. 51 
3.2.1.1. Utentes do Refeitório da EB do Castelo ..................................................................................................................51 
3.2.1.2. Utentes do Refeitório da Es de sampaio .................................................................................................................54 

3.3. DEPARTAMENTOS CURRICULARES .................................................................................................................................. 58 

3.3.1. Artes e Tecnologias ................................................................................................................................... 58 
3.3.1.1. Artes Visuais (3º Ciclo e secundário) .......................................................................................................................58 
3.3.1.2. Educação Musical ...................................................................................................................................................59 
3.3.1.3. Educação visual e educação tecnológica (2º ciclo) .................................................................................................59 
3.3.1.4. Educação Tecnológica (3º ciclo) ..............................................................................................................................60 
3.3.1.5. Informática .............................................................................................................................................................62 

3.3.2. Ciências Físicas e Naturais ........................................................................................................................ 64 



 
5 

3.3.2.1. Ciências Naturais 2º ciclo ........................................................................................................................................64 
3.3.2.2. Ciências Naturais e Biologia ....................................................................................................................................65 
3.3.2.3. Ciências Físico-Químicas .........................................................................................................................................67 

3.3.3. Ciências Sociais e Humanas ...................................................................................................................... 69 
3.3.3.1. Economia e Contabilidade ......................................................................................................................................69 
3.3.3.2. Filosofia ...................................................................................................................................................................70 
3.3.3.3. História e Geografia de Portugal .............................................................................................................................71 
3.3.3.4. Geografia ................................................................................................................................................................73 
3.3.3.5. História....................................................................................................................................................................74 
3.3.3.6. Turismo ...................................................................................................................................................................76 

3.3.4. Educação Especial ..................................................................................................................................... 77 

3.3.5. Educação Física e Desporto ....................................................................................................................... 79 

3.3.6. Educação Pré-escolar e 1º Ciclo ................................................................................................................ 80 
3.3.6.1. Pré-Escolar ..............................................................................................................................................................80 
3.3.6.2. 1.º Ciclo ...................................................................................................................................................................81 

3.3.7. Línguas Estrangeiras ................................................................................................................................. 83 
3.3.7.1. Espanhol .................................................................................................................................................................83 
3.3.7.2. Francês ....................................................................................................................................................................84 
3.3.7.3. Inglês (2º Ciclo) .......................................................................................................................................................85 
3.3.7.4. Inglês (3º Ciclo e Secundário) .................................................................................................................................86 

3.3.8. Matemática .............................................................................................................................................. 88 
3.3.8.1. 2º Ciclo, 3º Ciclo e secundário ................................................................................................................................88 

3.3.9. Português .................................................................................................................................................. 90 
3.3.9.1. 2º Ciclo ....................................................................................................................................................................90 
3.3.9.2. 3º Ciclo ....................................................................................................................................................................91 
3.3.9.3. Secundário ..............................................................................................................................................................92 

3.4. ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA ................................................................................................................... 93 

3.4.1. Coordenadores de Estabelecimento.......................................................................................................... 93 
3.4.1.1. escola básica do 1º ciclo do zambujal .....................................................................................................................94 
3.4.1.2. escola básica do 1º ciclo e jardim de infância da cotovia .......................................................................................95 
3.4.1.3. escola básica do 1º ciclo e jardim de infância de sampaio .....................................................................................96 

3.4.2. Coordenação de Diretores de Turma ........................................................................................................ 97 
3.4.2.1. 2º e 3 ciclos .............................................................................................................................................................97 
3.4.2.2. Ensino Secundário (CCH) .........................................................................................................................................98 
3.4.2.3. Cursos Profissionais ................................................................................................................................................99 
3.4.2.4. CURSOS EFA ............................................................................................................................................................99 

3.5. OUTRAS ESTRUTURAS ................................................................................................................................................ 101 

3.5.1. Núcleo de Formação Contínua ................................................................................................................ 101 

3.5.3. Núcleo de Avaliação Interna ................................................................................................................... 101 

3.5.4. Coordenação do Centro de Recursos Educativos (Bibliotecas Escolares) ................................................ 102 
3.5.4.1. 1º Ciclo ..................................................................................................................................................................102 
3.5.4.2. 2º e 3º Ciclos .........................................................................................................................................................103 
3.5.4.3. Secundário ............................................................................................................................................................104 

3.5.5. Equipa PTE .............................................................................................................................................. 106 

3.5.6. EMAEI ...................................................................................................................................................... 106 

3.5.7. Coordenação de Cidadania e Desenvolvimento - Ensino Básico - 2º e 3º ciclos ..................................... 108 

3.5.8. Coordenação de Cidadania e Desenvolvimento - Ensino Secundário...................................................... 109 

3.6. ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO E@D ............................................................................................... 113 

4. CONSELHOS DE ANO / TURMA (PLANOS DE TRABALHO) .............................................................................. 114 

4.1. PRÉ- ESCOLAR ...................................................................................................................................................... 114 

4.2. 1º CICLO ............................................................................................................................................................... 119 

4.3. 2º CICLO ............................................................................................................................................................... 136 

4.4. 3º CICLO ............................................................................................................................................................... 148 

4.5. ENSINO SECUNDÁRIO .......................................................................................................................................... 166 



 
6 

4.6. ENSINO PROFISSIONAL ........................................................................................................................................ 183 

5. VISITAS DE ESTUDO ...................................................................................................................................... 194 

5.1. VISITAS DE ESTUDO ................................................................................................................................................... 194 

5.1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR e 1º CICLO...................................................................................................... 194 

5.1.2. 2º CICLO .................................................................................................................................................. 195 

5.1.3. 3º CICLO .................................................................................................................................................. 196 

5.1.4. ENSINO SECUNDÁRIO ............................................................................................................................. 197 

5.1.5. ENSINO PROFISSIONAL ............................................................................................................................ 198 

6. PROJETOS ..................................................................................................................................................... 200 

6.1. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) .................................................................................................. 200 

6.2. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) – 1º CICLO .................................................................................... 201 

6.3. AFC 1 - “A ARTE NA NATUREZA” ................................................................................................................................. 201 

6.4. AFC 2 - “CUIDA DO PLANETA” ................................................................................................................................... 203 

6.5. ARTES E OFÍCIOS ...................................................................................................................................................... 204 

6.6. ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS (AMJ)................................................................................................................... 205 

6.7. CLUBE DE BASQUETEBOL DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO (CBESS) ........................................................................... 205 

6.8. CLUBE DE MÚSICA .................................................................................................................................................... 206 

6.9. (DES)DRAMATIZAR ................................................................................................................................................... 207 

6.10. DANÇA .......................................................................................................................................................... 208 

6.11. CEA MULTIATIVIDADES .................................................................................................................................... 209 

6.12. EXPRESSÃO PLÁSTICA E TECNOLÓGICA .................................................................................................................. 210 

6.13. CLUBE DE PRODUÇÃO ARTESANAL ....................................................................................................................... 211 

6.14. CLUBE DA PROTEÇÃO CIVIL ................................................................................................................................ 212 

6.15. CLUBE DE ROBÓTICA......................................................................................................................................... 213 

6.16. CONVERSAS COM PAIS ...................................................................................................................................... 215 

6.17. DESPORTO ESCOLAR – GRUPOS EQUIPA ............................................................................................................... 216 

6.18. ECO-ESCOLAS ................................................................................................................................................. 216 

6.19. EMOJIS ........................................................................................................................................................ 223 

6.20. ERASMUS +.................................................................................................................................................. 223 

6.21. JORNAL ESCOLAR LOOKAES ............................................................................................................................... 225 

6.22. “O NATAL É ONDE AS ESCOLAS QUISEREM” ......................................................................................................... 226 

6.23. OUVIR O SOM DAS LETRAS ................................................................................................................................. 227 

6.24. PROGRAMA DE COMPETÊNCIAS SOCIAIS E GESTÃO DE CONFLITOS ............................................................................... 227 

6.25. PROGRAMA DE COMPETÊNCIAS SOCIAIS E GESTÃO DE CONFLITOS (PIEF) ..................................................................... 228 

6.26. PROJETO + ..................................................................................................................................................... 228 

6.27. PROJETO BAPAE ............................................................................................................................................. 229 

6.28. (PES) PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE ....................................................................................................... 229 

6.29. PROJETO R.I.C.A. (REDUZ, INVENTA, COZINHA, APROVEITA) ................................................................................... 229 

6.30. REGIME ESCOLAR DE FRUTA, PRODUTOS HORTÍCOLAS E BANANAS, LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS ........................................ 230 

6.31. TCPS ............................................................................................................................................................ 231 

7. APOIO AO ESTUDO ....................................................................................................................................... 232 

7.1. APOIOS EDUCATIVOS/SERVIÇO DE PSICOLOGIA .............................................................................................................. 232 

7.2. ORIENTAÇÃO VOCACIONAL ......................................................................................................................................... 233 

7.3. PROJETO EPIS ......................................................................................................................................................... 234 

8. ANEXO 1 ....................................................................................................................................................... 235 

9. ANEXO 2 ....................................................................................................................................................... 236 

10. ANEXO 3 ....................................................................................................................................................... 237 

11. ANEXO 4 ....................................................................................................................................................... 238 



 
7 

 

  



 
8 

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 

Nível 

Aulas/dias 
Aulas não 
lecionadas 

Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND % 

Pré-escolar 1044 975 69 60 6,61 

 

 

2.1.2. 1.º Ciclo 

Ano 

Aulas/dias 
Aulas não 
lecionadas 

Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND % 

1º ano 870 808 62 50 7,13 

2º ano 870 815 55 50 6,32 

3º ano 1044 972 72 60 6,90 

4º ano 1044 981 63 60 6,03 

Totais 4872 4551 321 280  6,59 

 

2.1.3. 2.ºCiclo 

Ano 

Aulas Aulas não 

lecionadas 

% Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND 

5º 5806 5194 612 440 10,5 

6º 7060 6333 727 490 10,3 

Totais 12866 11527 1339 930 10,4 

 

 

Num total de 12866 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 1339, das quais 930 por 

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

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

Ano 

Aulas Aulas não 
lecionadas 

% Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND 

7º 7833 7073 760 574 9,7 

8º 6753 5820 933 370 13,8 

9º 7875 7002 873 642 11,1 

Totais 22461 19895 2566 1586 11,4 
 

 

 

Num total de 22461 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 2566, 1586 das quais por 

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

resultam do processo de substituição de professores.  

 

2.1.5. Secundário 

Cursos 

Aulas Aulas não 
lecionadas 

% Previstas Dadas 
Diferença 

(P-D) 
ND 

CT 10998 9990 1008 765 9,2 

LH 5285 4653 632 362 12,0 

Artes 3682 3289 393 244 10,7 

CSE 3297 2874 423 249 12,8 

Totais 23262 20806 2456 1620 11,2 

 

 

Num total de 23262 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 2456, 1620 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 

PAE 1256 1177 79 54 6,3 

PD 3762 3707 55 145 1,5 

PI 3820 3744 76 128 6,3 

PM 2393 2157 236 89 9,9 

PPC 1251 1221 30 18 2,4 

PT 3525 3242 283 107 8,0 

Totais 16007 15248 759 541 4,7 
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Num total de 16007 aulas inicialmente previstas, não foram lecionadas 759, 541 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. Resultados Escolares e Metas 

 

As tabelas que se seguem permitem verificar se as metas definidas para o ano letivo 2019/2020 

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. Ensino Básico - 1º Ciclo 

2.2.1.1. AVALIAÇÃO INTERNA - TAXA DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO  

 

      
Ano de 

escolaridade 

Taxa de transição/aprovação 
Média 

Nacional 

Meta 

definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 2019/20 

1ºAno 100% 100% 99,13% 100% 100% 

2ºAno 95,6% 98,3% 100% 97% 99% 

3ºAno 100% 100% 100% 99% 100% 

4ºAno 99,2% 100% 100% 98,6% 100% 

 

No 1º ano de escolaridade as metas definidas a nível nacional e no PAA para este ano não foi 

atingida.   Nos restantes anos de escolaridade as metas foram atingidas.  

 

 
 

Relativamente ao 1º ano verificou-se uma não transição devido ao excesso de faltas injustificadas. 
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Relativamente aos 2º, 3º e 4º ano não se verificaram retenções.  

Assim, dos 455 alunos, apenas ficou em situação de não transição 1 aluno que frequentou o 1º 

ano de escolaridade. 

 

 

Aproveitamento Global do 1º Ano por Disciplinas 

 

Segue-se a apresentação da percentagem de sucesso e de insucesso no 1º ano de escolaridade 

por disciplinas, obtida durante o presente ano letivo. 

Frequentaram o 1º ano 115 alunos, sendo que um não foi avaliado devido ao excesso de faltas 

injustificadas. 

 

 

No 1º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de 

faltas injustificadas, o que aconteceu com um aluno. Deste modo, a taxa de transição foi de 

99,13%. Por este motivo houve um decréscimo de 0,87% relativamente ao ano letivo transato. 

 

 

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.  
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Frequentaram o 2ºano 112 alunos, todos transitaram. 

Houve uma melhoria de 1,7% relativamente ao ano letivo anterior.  

 

 

 

 

Aproveitamento Global do 3º Ano por Disciplinas 

 

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

 

Dos 120 alunos que frequentaram o 3º ano de escolaridade, nenhum ficou retido, sendo a taxa de 

transição de 100%, à semelhança do ano letivo anterior. 

 

 

Aproveitamento Global do 4º Ano por disciplina 

 

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



 
14 

 

Todos os 108 alunos que frequentaram o 4º ano de escolaridade foram aprovados, sendo por isso 

a taxa de transição de 100%, igual à do ano letivo anterior. 

 

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

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1º 
Ano 

Português 93,1% 91,3% 96,83% 91,00% 99,00% 98,25% 

Matemática 94,7% 96,8% 97,83% 97,71% 99,00% 100,00% 

2º 
Ano 

Português 84,7% 78,9% 93,17% 85,13% 95,80% 100,00% 

Matemática 80,3% 82,6% 91,50% 87,50% 98,32% 100,00% 

3º 
Ano 

Português 96,60% 98,4% 98,67% 100,00% 100,00% 97,50% 

Matemática 90,40% 88,4% 99,17% 100,00% 100,00% 100,00% 

4º 
Ano 

Português 100,0% 98,4% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 

Matemática 93,1% 91,3% 96,83% 91,00% 99,00% 98,25% 

 

Após a análise da tabela pode ser feita uma leitura por anos de escolaridade: 
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Verifica-se que as taxas de sucesso em ambas as disciplinas, situam-se acima dos 91 % nos últimos 

6 anos, sendo que este ano letivo a taxa de sucesso para as mesmas disciplinas situa-se acima dos 

98%. 
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No segundo ano de escolaridade verifica-se, nos últimos três anos, um aumento significativo da 

taxa de sucesso de 14,87% a português e 12,5% a matemática. Mais uma vez este último ano é 

aquele onde encontramos o sucesso mais elevado.  

 

 

 

 

 

 Relativamente ao terceiro ano, este mantém um sucesso elevado nos últimos três anos. No 

entanto, este ano letivo verificou-se uma descida de 2,5% na disciplina de português. 

 

 

 

 

 

 

O 4º ano manteve o sucesso elevado desde há três anos, tendo-se verificado um aumento de 1% 

a matemática este ano letivo. 
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Sucesso dos alunos, por ano, com Medidas Universais (MU) de Suporte à Aprendizagem e 

Inclusão 

 

Turma Ano Nº de Alunos Sucesso Insucesso 
Taxa de Sucesso 

MU 

AC 1º 4 4 0 100% 

BC 1º 12 12 0 100% 

AS 1º 2 2 0 100% 

CS 1º 7 7 0 100% 

AZ 1º 1 1 0 100% 

 

Turma Ano Nº de Alunos Sucesso Insucesso 
Taxa de Sucesso 

MU 

CC 2º 5 5 0 100% 

DC 2º 4 4 0 100% 

DS 2º 2 2 0 100% 

ES 2º 4 4 0 100% 

FS 2º 7 7 0 100% 

BZ 2º 2 2 0 100% 

 

Quanto aos alunos que usufruíram de um plano para a implementação de medidas de suporte à 

aprendizagem e inclusão, todos transitaram.  

 

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

 

Turma Ano Nº de Alunos Sucesso Insucesso 
Taxa de Sucesso 

PAP 

EC 3º 5 5 0 100% 

FC 3º 3 3 0 100% 

HS 3º 3 3 0 100% 

BZ 3º 2 2 0 100% 

 

Turma Ano Nº de Alunos Sucesso Insucesso 
Taxa de Sucesso 

PAP 

IS 4º 3 3 0 100% 

JS 4º 2 2 0 100% 

KS 4º 3 3 0 100% 

AZ 4º 1 1 0 100% 
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Todos os alunos de 3º e 4º ano obtiveram sucesso nos Planos de Acompanhamento Pedagógico.  

Estes ficaram todos aprovados.  

 

2.2.2. Ensino Básico - 2º Ciclo 

2.2.2.1. AVALIAÇÃO INTERNA - TAXA DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO 

 

Ano de escolaridade 
Taxa de transição/aprovação 

Média 
Nacional 

Meta 
definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 2019/20 

5º Ano 98,0% 100,0% 100% 97,5% 100,0% 

6º Ano 97,7% 100,0% 100% 97,6% 99,0% 

 

No 5º e 6º anos, as metas definidas para a taxa de transição foram atingidas, tal como nos anos 

letivos anteriores. Todos os alunos transitaram. 

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, no 5º ano 90,4% fizeram-no sem níveis 

negativos e, no 6º ano, 84,8%. É muito residual o número de alunos que transitou com 3 ou mais 

níveis negativos. 

 

2.2.2.2. AVALIAÇÃO INTERNA POR DISCIPLINA 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida  

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 

5ºAno 

PTG 89,1% 98,1% 100,0% 94,0% 

ING 90,5% 95,6% 96,8% 90,9% 

HGP 94,6% 91,1% 97,4% 91,9% 

MAT 83,0% 92,4% 94,2% 88,4% 

CN 99,3% 95,6% 98,7% 97,7% 

EV 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% 

ET 98,0% 99,4% 100,0% 99,9% 

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

EF 96,6% 100,0% 100,0% 99,9% 

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

TIC   99,4% 99,4% 100,0% 

 

 

No 5º ano, quase todas as metas foram atingidas e, nas duas disciplinas em que tal não 

aconteceu (EV e TIC), a percentagem ficou muito próxima. 

NºAL NT TRANS S/N 1 N 2 N 3 N 4 N
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DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida  

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 

6ºAno 

PTG 91,5% 92,5% 97,6% 93,4% 

ING 81,4% 88,4% 97,6% 85,6% 

HGP 89,9% 97,3% 93,3% 92,3% 

MAT 95,4% 89,8% 95,1% 90,9% 

CN 95,4% 97,3% 96,3% 96,8% 

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

ET 96,7% 100,0% 100,0% 99,4% 

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

EF 99,2% 99,3% 99,4% 99,7% 

CD   100,0% Não definida 

TIC   98,8% Não definida 

 

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

aconteceu (CN e EF), a percentagem ficou muito próxima. 

 

2.2.3. Ensino Básico – 3º Ciclo 

2.2.3.1. AVALIAÇÃO INTERNA – TAXAS DE TRANSIÇÃO/APROVAÇÃO 

 

Ano de escolaridade 
Taxa de transição/aprovação Média Nacional 

Meta 
definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 2019/20 

7ºAno 96,5% 91,55% 98,2% 95,7% 93,6% 

8ºAno 96,5% 91,55% 99,3% 97,2% 96,6% 

9ºAno 91,6% 100,0% 99,4% 97,5% 95,7% 

 

No 3º ciclo, as metas foram atingidas em todos os anos de escolaridade. Superamos a média 

nacional em todos os anos de escolaridade. 
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No 7º ano, num conjunto de 166 alunos, apenas 3 não transitaram. A grande maioria dos alunos 

transitou sem níveis negativos.  

 

 

No 8º ano, a taxa de transição foi de 100%, tal como a do ano letivo passado. Dos 133 alunos que 

foram classificados e transitaram, 77,4% fizeram-no sem nenhum nível negativo.  

 

1,8

98,2

76,1

9,8 6,7 4,3 3,1

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

Condições de transição no 7º ano

0,0

100,0

77,4

9,8
6,0 6,8

NT TRANS S/NEG 1 NEG  2 NG  3 NG

Condições de transição no 8º ano
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Dos 169 alunos apenas um não aprovou e 69% dos aprovados fizeram-no sem nenhum nível 

negativo. 

 

 

2.2.3.2. AVALIAÇÃO INTERNA POR DISCIPLINA 

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

disciplina/ano assim como os resultados obtidos. 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 

7ºAno 

PTG 90,5% 94,2% 95,1% 88,2% 

ING 86,3% 81,3% 90,2% 81,0% 

FRC 90,2% 91,3% 99,0% 92,5% 

ESP 100,0% 87,2% 98,5% 94,9% 

MAT 75,0% 74,8% 89,6% 73,0% 

FQ 94,1% 87,8% 86,6% 90,1% 

CN 96,5% 93,5% 93,9% 96,0% 

HST 93,4% 89,2% 90,2% 92,7% 

GGF 95,7% 84,2% 98,2% 90,0% 

EV 97,8% 95,7% 99,4% 98,3% 

TIC 99,3% 99,3% 97,5% 99,1% 

ET 100,0% 98,6% 100,0% 100,0% 

EF 99,3% 98,6% 98,8% 99,4% 

CD   95,7% 98,2% 96,7% 

 

0
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0
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0
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0
,0

0
,0

0
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0

0
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0
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Na maioria das disciplinas as metas foram atingidas e, nas restantes, a percentagem de sucesso 

ficou muito próxima daquela que foi definida para o Agrupamento. 

 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 

8ºAno 

PTG 91,2% 97,2% 99,2% 92,9% 

ING 87,6% 97,3% 87,9% 85,7% 

FRC 82,2% 95,4% 93,5% 91,5% 

ESP 100,0% 96,4% 100,0% 98,5% 

MAT 63,7% 60,4% 85,6% 64,9% 

FQ 77,9% 95,8% 93,9% 88,8% 

1`CN 93,0% 93,9% 99,2% 96,1% 

HST 89.5% 97,9% 100,0% 95,2% 

GGF 80,5% 92,5% 99,2% 88,3% 

FC 98,3% 100,0% 100,0% 100,0% 

EV 96,5% 100,0% 97,0% 99,8% 

TIC 99,1% 98,6% 100,0% 100,0% 

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

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

 

No 8º ano, apenas a EV a meta não foi atingida.  

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 

9ºAno 

PTG 82,0% 91,6% 97,6% 88,6% 

ING 88,2% 95,0% 100,0% 89,3% 

FRC 62,6% 91,8% 91,4% 81,2% 

ESP 100,0% 89,1% 100,0% 97,4% 

MAT 70,6% 52,9% 80,2% 65,1% 

FQ 94,9% 92,4% 95,2% 95,9% 

CN 100,0% 96,7% 96,5% 98,3% 

HST 89,7% 90,8% 97,0% 94,5% 

GGF 97,8% 98,3% 95,9% 94,5% 

FC 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% 

EV 97,7% 99,2% 95,3% 98,9% 

EF 100,0% 98,3% 100,0% 100,0% 
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No 9º ano as metas, ao contrário do ano letivo anterior, as metas foram atingidas na maioria das 

disciplinas. De realçar a evolução do resultado a Matemática. 

 

 

2.2.4. Ensino Secundário - Cursos Científicos ou Humanísticos 

2.2.4.1. AVALIAÇÃO INTERNA – TAXAS DE TRANSIÇÃO 

 

 

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

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 2019/20 

Cursos Científicos ou Humanísticos do Ensino Secundário 

10º Ano 83,7% 91,5% 88,1 % 90,8% 87,2% 

11ºAno 90,1% 88,5% 96,3% 96,8% 92,3% 

12º Ano 58,8% 67,2% 74,6% 80,9% 72,0% 

 

No 10º ano, a percentagem de alunos que transitaram é inferior à média nacional, ao contrário 

do 11º e 12º anos. As metas definidas pelo Agrupamento foram atingidas em todos os anos de 

escolaridade.  

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

 

 

 

 

 

Podemos observar que a turma F se destaca pelo número de alunos que não transitaram (23,1%). 

 

A B C D E F G Ano

85,2

100,0

92,3

84,6

92,9

76,9

90,3 88,8

Taxa de transição por Turma - 10º ano
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De entre os alunos que transitaram, 99,4% progrediram a todas as disciplinas (mesmo que com 

algumas classificações negativas). Esta taxa é bastante superior às dos anos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

De entre os alunos que transitaram 76,6% fizeram-no sem nenhuma classificação negativa Este 

valor é superior ao do ano letivo anterior. 

 

 

 

 

No 10º ano, não há nenhuma disciplina com uma taxa de progressão inferior a 80%. 

Sem
disciplinas
em atraso

Com 1
disciplina
em atraso

Com 2
disciplinas
em atraso

99,4

0,0
0,6

Condições de transição- 10º ano

Trans 0 neg Trans 1 neg Trans 2 neg

76,6

14,4
9,0

Qualidade da transição - 10º ano

89,6
98,3 95,2 91,7

97,8 96,5 93,2
97,3

87,5
91,3

100,0 100,0

87,0

100,0 100,0

80,0

Taxa de Progressão por disciplina (%) - 10º ano 
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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. 

A disciplina em que mais alunos anularam a matrícula foi GDS.  

No gráfico seguinte pode observar-se a taxa de transição no 11º ano, por ano e turma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise por turma permite-nos concluir que que não há grandes discrepâncias entre as turmas. 

1,6

3,3 3,1 2,7 2,7

0,9
0,0 0,0

11,1

4,2
3,6

2,4 1,8

0,0 0,0 0,0

10º ano % AM

Ano A B C D E F G H

96,3
87,0

100,0
95,0 96,0 92,9

100,0 100,0 100,0
Taxa de transição por ano e turma  - 11º ano
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De entre os alunos que transitaram, 90,7% 

progrediram e/ou aprovaram em todas as disciplinas 

(a percentagem de alunos que progrediram a todas 

as 

disciplinas é superior às dos anos anteriores).  

De entre os alunos que transitaram, 85,2% fizeram-no 

sem nenhuma classificação inferior a 10.  

 

 

 

No 11º ano, a disciplina com taxa de progressão mais baixa foi Matemática com 88.2%. 

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 em que mais alunos anularam a matrícula foram GDS e Espanhol. 

Trans 0 neg Trans 1 neg Trans 2 neg

85,2

12,6
2,2

Qualidade da transição - 11º ano

93,4 97,6 100,0 99,4

88,2
96,5 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1 100,0

0,0

100,0 100,0 100,0 100,0

Progressão por disciplina (%) - 11º ano 

1,6 2,3

7,1

1,7 1,6
3,1

0,9 1,1

17,9

1,8 2,4

0,0 0,0

1,9

0,0 0,0

11º ano %AM
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Ano A B C D E F G

74,6 76,9 80,0
92,3

54,3

78,3

65,2
70,8

Taxa de Conclusão do Secundário

No 12º ano, a taxa de conclusão (74,6%) é inferior à nacional (80,9%). No entanto a meta definida 

pelo Agrupamento foi atingida (72,0%).  

 

 

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. De 

realçar, no entanto, que frequentemente os alunos anulam a matrícula porque já tinham obtido 

aprovação na disciplina. As razões que justificam o facto de os alunos se matricularem 

novamente são: concluíram o secundário, mas necessitam de estar inscritos numa disciplina para 

poderem frequentar a escola e assistirem às aulas das disciplinas com exames nacionais; não 

concluíram o 12º ano e pretenderem melhorar a classificação.   

 

2.2.4.2. AVALIAÇÃO INTERNA POR DISCIPLINA 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 

10º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 76,2% 82,1% 81,3% 81,3% 

3,1
2,0

4,2 4,5

0

7,7
8,7

4,2

1,6

11,1

7,4

0 0 0

12º ano  %AM
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ING 94,6% 96,2% 94,1% 94,8% 

ESPinic 100,0% 98,3% 93,7% 99,0% 

FIL 79,9% 96,9% 89,4% 83,0% 

EF 100,0% 100,0% 97,2% 100,0% 

MAT A 69,0% 72,9% 87,8% 68,9% 

HST A 69,2% 74,6% 75,9% 78,9% 

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

BG 89,0% 99,0% 97,3% 93,8% 

FQ A 77,4% 78,6% 88,2% 77,9% 

GDS A 94,1% 67,9% 83,3% 80,4% 

ECN  82,4% 100,0% 100,0% 82,0% 

GGF 89,4% 98,2% 84,1% 92,2% 

ESP esp 100,0% 96,0% 100,0% 99,7% 

HCA 100,0% 100,0% 80,0% 92,1% 

MACS 66,7% 83,3% 100,0% 76,0% 

PTG 76,2% 82,1% 81,3% 81,3% 

 

No 10º ano, as metas foram atingidas na maioria das disciplinas (no do ano letivo anterior apenas 

uma disciplina não tinha atingido a meta definida). Realce-se a evolução nas seguintes 

disciplinas: MAT A, FQ A e GDS. Em HCA a meta ficou bastante aquém da definida. 

 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 

11º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 83,2% 87,7% 89,6% 87,4% 

ING 97,9% 96,3% 95,3% 98,5% 

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

FIL 89,7% 92,5% 97,8% 89,7% 

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

MAT A 77,1% 77,7% 81,5% 76,5% 

HST A 90,0% 81,5% 95,9% 89,2% 

DES A 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

BG 94,3% 94,6% 95,6% 94,8% 

FQ A 85,4% 90,9% 92,1% 90,3% 

GDS A 80,0% 82,9% 95,7% 85,7% 

ECN  80,0% 71,4% 100,0% 72,7% 

GGF 89,7% 83,6% 100,0% 90,4% 

ESP esp 88,9% 92,6% 100,0% 94,8% 

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

MACS 75,0% 64,7% 100,0% 74,2% 
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No 11º ano, as metas foram atingidas em todas as disciplinas exceto Inglês. Estes resultados foram 

melhores do que no ano letivo anterior (em que 50% das disciplinas não atingiu as metas). 

 

DISCIPLINAS 
Taxa de Sucesso por Disciplina Meta definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 

12º Ano dos Cursos Científicos ou Humanísticos 

PTG 89,7% 84,0% 96,8% 85,3% 

EF 98,4% 98,1% 100,0% 99,8% 

MAT A 59,2% 80,6% 78,9% 71,3% 

HST A 85,7% 89,4% 97,9% 84,8% 

DES A 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

BIO 100,0% 97,8% 100,0% 100,0% 

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

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

PSI 100,0% 95,7% 89,1% 98,4% 

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

GGF C 100,0% 97,8% 90,5% 66,9% 

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

MTM 100,0% 95,0% 100,0% 99,3% 

QUI 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 

ING   95,7% 100% 

 

 

No 12º ano, as metas foram atingidas na maioria das disciplinas ao contrário do ano letivo anterior 

(50% apesar das taxas ficarem muito próximas). A meta de Psicologia ficou bastante aquém da 

definida. De realçar a evolução na disciplina de Português.  

 

 

 

 

2.2.4.3. AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 RESULTADOS NACIONAIS DOS EXAMES NA ESS NO ANO LETIVO 2019-2020 

 

 

 

1ª FASE 

 
2019/2020 
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Media 

Nacional 
Media 

ESS 
Nº Al. 

BG 14,0 14,0 110  

Desenho  14,7 16,2 14  

Economia  12,6 12,2  17 

Espanhol 16,0 16,7  4 

Filosofia 13,0 14,3  14 

FQ A 13,2 12,1 82 

GDS A 11,2 11,8 25 

Geografia  13,6 12,5 42 

HCA 13,9 15,0 9 

História A 13,4 12,7 27 

MACS 9,5 8,1 19 

Matemática A 13,3 12,5 92 

Matemática B 12,0 10,2 11 

Português 12,0 11,5 95 

 

Neste ano letivo não é possível comparar com os anos letivos anteriores uma vez que as regras 

aplicadas aos exames foram totalmente diferentes, nomeadamente:   

 só realizaram exames os alunos que elegeram os mesmos como provas de ingresso ou 

para aprovação da disciplina;  

 existência de perguntas opcionais onde foram consideradas apenas as questões com 

melhor classificação. 

 

Disciplina 

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

Media 
Nacional 

Meta definida 

2019/20 2019/20 

11º Ano do Ensino Secundário 

FIL 1,3 13,0  0,9 

BG 0 14,0 MN 

FQ -1,1 13,2 MN 

GDS 0,6 11,2 MN 

ECN -0,4 12,6 MN 

GGF -1,1 13,6 MN 

ESP 0,7  16,0 MN 

MACS -1,4 9,5 1,0 

 HCA 1,1 13,9 0,3 

MAT B  -1,8 12,0   MN 

12º Ano do Ensino Secundário 

Português -0,5 12,0 MN 

Matemática A -0,8  13,3 MN 
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Disciplina 

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

Media 
Nacional 

Meta definida 

2019/20 2019/20 

História A -0,7 13,4 0,3 

Desenho A 1,5 14,7 1,3 

 

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

Espanhol, História e Cultura das Artes, Biologia e Geologia e Geometria Descritiva. 

Estas metas foram definidas tendo como base as médias obtidas nos exames realizados para 

aprovação pelos alunos internos, nos três anos letivos anteriores. Porém, devido às circunstâncias 

especiais deste ano, as médias, quer no Agrupamento quer a nível nacional, foram obtidas a 

partir de outro universo, a saber, os alunos que realizaram exames às disciplinas apenas para 

acesso ao ensino superior. Mesmo que tenham repetido ou os tenham realizado como 

autopropostos.  

Porém, o critério anterior, a comparação entre os resultados obtidos no nosso Agrupamento e os 

do país, mantém-se. 

 

 

2.2.5. Ensino Secundário - Cursos Profissionais 

Ano de 
escolaridade 

Taxa de transição/aprovação 
Média 

Nacional 
Meta definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 2019/20 

Cursos Profissionais do Ensino Secundário 

10º Ano 94,9% 91,0% 94,0% 98,7% 98.1 % 

11ºAno  98,4% 97,0% 92,9% 99,2% 99.1 % 

12º Ano 52,3% 66,7% 100% 70,3% 72.2 % 

No 10º e 11º anos dos cursos profissionais, a taxa de transição/conclusão foi inferior à média 

nacional e à meta definida pela escola. No 12º ano, a taxa de sucesso foi muito superior à média 

nacional e à meta definida pela escola. 

 

DISCIPLINAS 
COMUNS 

Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 

10º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 92,7% 86,6% 82,1% 92,1% 

ING 98,4% 96,0% 88,4% 97,3% 

AI 96,1% 94,2% 91,7% 96,3% 

EF 99,4% 93,6% 98,5% 98,1% 

TIC 98,0% 97,7% 93,9% 95,4% 

11º Ano dos Cursos Profissionais 
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PTG 88,8% 92,1% 95,9% 93,3% 

ING 85,8% 95,7% 94,1% 93,8% 

AI 93,7% 93,8% 94,1% 91,5% 

EF 87,4% 96,2% 95,7% 94,7% 

12º Ano dos Cursos Profissionais 

PTG 87,0% 95,0% 92,5% 94,1% 

ING 91,0% 97,3% 95,6% 95,7% 

AI 86,2% 96,1% 92,8% 93,5% 

EF 90,2% 94,5% 98,7% 95,1% 

PTG 87,0% 95,0% 92,5% 94,1% 

No 10º ano a meta só foi atingida em EF enquanto que no 11º ano foi atingida em todas as 

disciplinas. No 12º ano a meta foi atingida a PRT e EF ficando ING com uma diferença pouco 

significativa. 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 

10º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

PSI e SOC 96,7%   44,7% 97,2% 

HCA 75,0%   51,0% 83,2% 

CPC 97,5%   25,0% 99,0% 

MKT 96,7%   92,0% 98,3% 

TCRP 100,0%   70,8% 100,0% 

CGAV 100,0%   63,5% 100,0% 

11º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

MAT 100,0% 100,0%     

PSI e SOC 100,0% 100,0%     

HCA 96,9% 63,0%     

CPC 100,0% 100,0%     

MKT 96,9% 100,0%     

TCRP 96,9% 100,0%     

CGAV 100,0% 93,8%     

12º Ano do Curso de Comunicação, Marketing e Publicidade 

PSI e SOC 66,7% 88,2% 96,6% 86,0% 

HCA 54,7% 94,1% 82,8% 82,6% 

CPC 60,0% 100,0% 89,7% 86,3% 

MKT 83,3% 100,0% 94,7% 95,4% 

TCRP 76,2% 94,1% 96,7% 90,6% 

CGAV 82,5% 98,8% 93,8% 94,8% 

No Curso Profissional de Comunicação, Marketing e Publicidade, no 10º ano a meta não foi 

atingida em nenhuma disciplina. No 12º ano a meta foi atingida em todas as disciplinas exceto 

MKT e CGAV.  
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No Curso Profissional de Programação de Sistemas Informáticos, no 10º ano a meta foi atingida em 

todas as disciplinas enquanto que no 11º ano não foi atingida em 50% das disciplinas. No 12º ano 

a meta apenas foi atingida em AC. 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 

10º Ano do Curso Profissional de Turismo 

GGF 100,0% 98,3% 100,0% 95,8% 

HCA 100,0% 100,0% 84,6% 89,9% 

ESP 100,0% 100,0% 95,9% 97,4% 

IAT 100,0% 96,9% 90,2% 97,7% 

TCAT 100,0% 98,3% 91,7% 96,1% 

OTET 100,0% 100,0% 95,7% 99,5% 

11º Ano do Curso Profissional de Turismo 

MAT 100,0% 100,0% 93,5% 96,8% 

GGF 80,5% 97,8% 90,6% 93,8% 

HCA 64,4% 95,7% 93,5% 84,4% 

ESP 88,4% 97,9% 93,8% 96,4% 

IAT 88,7% 100,0% 89,4% 97,2% 

TCAT 77,8% 100,0% 82,4% 93,6% 

OTET 86,7% 100,0% 92,3% 96,6% 

12º Ano do Curso Profissional de Turismo 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 

10º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas 
Informáticos 

MAT 91,8% 85,4% 94,2% 92,7% 

FQ 96,0% 76,6% 100,0% 90,7% 

RC 86,7% 88,9% 95,5% 89,6% 

SO 77,8% 89,8% 98,2% 87,0% 

PGR 72,1% 78,9% 93,2% 76,8% 

11º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas 
Informáticos 

MAT 87,5% 82,3% 80,4% 89,8% 

FQ 65,4% 91,1% 85,3% 83,7% 

RC 57,1% 96,3% 80,6% 82,8% 

SO 70,6% 90,6% 95,8% 87,3% 

AC 82.9% 79,2% 97,2% 57,6% 

PGR 78,0% 82,1% 84,1% 85,2% 

12º Ano do Curso Profissional de Programação de Sistemas 
Informáticos 

MAT 86,7% 97,1% 79,6% 93,3% 

FQ 81,4% 100,0% 82,6% 90,1% 

RC 82,0% 90,9% 64,7% 88,0% 

AC 81,8% 78,6% 83,3% 80,2% 

PGR 83,7% 93,2% 72,2% 89,5% 
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GGF 97,9% 88,1% 100,0% 92,6% 

HCA 89,6% 94,6% 100,0% 91,6% 

ESP 100,0% 90,5% 100,0% 95,6% 

IAT 98,4% 89,3% 100,0% 94,7% 

TCAT 100,0% 85,7% 100,0% 95,1% 

OTET 100,0% 90,5% 100,0% 95,6% 

No Curso Profissional de Turismo, nos 10º e 11ºanos as metas não foram atingidas exceto nas 

disciplinas de GGF (10º ano) e HCA (11º ano). No 12º ano a meta foi totalmente atingida em todas 

as disciplinas. 

DISCIPLINAS 
Taxa de Módulos Realizados Meta definida 

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 

10º Ano do Curso Profissional de Desporto 

MAT 90,3% 89,9% 92,2% 91,1% 

PSI 99,0% 100,0% 97,7% 100,0% 

DGR 100,0% 100,0% 97,7% 100,0% 

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

MID 100,0% 98,9% 100,0% 100,0% 

ALZ 100,0% 100,0% 97,7% 100,0% 

11º Ano do Curso Profissional de Desporto 

MAT   88,0% 96,7% 89,0% 

EM   98,9% 98,9% 99,9% 

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

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

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

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

                    

 

 

 

 

No Curso Profissional de Desporto, no 10º ano a meta foi atingida em 50% das disciplinas. No 11º 

ano, a taxa de realização dos módulos foi 100% exceto em EM. 

No 12º ano do Profissional de Desporto a taxa de realização dos módulos foi superior a 98%.  

DISCIPLINAS 
taxa de módulos realizada 

2017/18 2018/19 2019/20 

10º Ano do Curso Profissional de Auxiliar Ação Educativa 

PSI     95,0% 

SCL     95,2% 

DI     92,9% 

SRI     96,3% 

PPIE     96,4% 

EA     100,0% 

12º Ano do Curso Profissional de Desporto 

EM     100,0%  

DGR     100,0%  

MCL     100,0%  

MID     100,0%  

ALZ     98,8%  
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No 10º ano do Profissional de Auxiliar de Ação Educativa a taxa de realização dos módulos foi 

superior a 92%.  

DISCIPLINAS 
taxa de módulos realizada 

2017/18 2018/19 2019/20 

10º Ano do Curso Profissional de Proteção Civil 

MAT     61,3% 

BG     73,6% 

OGP     66,7% 

TP     57,7% 

MAPC     84,6% 

 

No 10º ano do Profissional de Proteção Civil a taxa de realização dos módulos oscilou entre 57% e 

84%.  

 

2.2.6. Aproveitamento dos alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

De acordo com o DL 54/2018, os alunos podem beneficiar de três níveis de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão. Num primeiro nível consideram-se as medidas universais. Referem-se a 

práticas ou serviços disponibilizados com o objetivo de promover a aprendizagem e o sucesso de 

todos os alunos. Não serão, por isso, analisadas neste capítulo.  

Num segundo nível consideram-se as medidas seletivas e incluem práticas ou serviços dirigidos a 

alunos em situação de risco acrescido de insucesso escolar ou que evidenciam necessidades de 

suporte complementar. A sua aplicação não compromete as aprendizagens essenciais nem as 

competências previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

No terceiro nível, consideram-se medidas adicionais e referem-se a intervenções mais frequentes e 

intensivas, desenhadas à medida das necessidades e potencialidades de cada aluno. 

 

2.2.6.1. TAXAS GLOBAIS DE SUCESSO ENTRE ALUNOS COM MEDIDAS SELETIVAS E ADICIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.2. TAXAS GLOBAIS DE SUCESSO ENTRE ALUNOS COM MEDIDAS SELETIVAS E ADICIONAIS 

 

 
Pré 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º Ciclo  
(regular) 

PIEF Secund. Profiss. Total 

Total 4 34 22 40 3 15 22 140 

Medidas 
adicionais 

0 4 2 7 0 0 5 18 

Medidas seletivas 4 30 20 33 3 15 17 122 

Insucesso 0 1 0 0 0 4 3 8 

Sucesso 
--  

97,1% 
 

100,0% 
100,0% 100,0% 73,3% 86,4% 94,3% 

100% 
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Os resultados escolares dos alunos do Agrupamento que beneficiam de medidas seletivas e 

adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão ao abrigo do DL 54/2018 foram, de uma forma 

geral, muito positivos (94,3%). As taxas de sucesso foram mais baixas no ensino secundário e nos 

Cursos profissionais.  

 

2.2.6.3. TAXAS DE SUCESSO DOS ALUNOS COM MEDIDAS SELETIVAS - 1º CICLO 

 

 Total de alunos 
Transitam/ 
Aprovados 

Sucesso (%) 

1º Ano 4 1 75% 

2º Ano 5 0 100% 

3º Ano 12 0 100% 

4º Ano 9 0 100% 

Totais 30 1 97% 

 

No 1º Ciclo, não transitou um aluno do 1º ano com medidas seletivas, pois entrou em abandono 

escolar no 3º período. A situação foi reportada à CPCJ. 

 

Análise qualitativa dos resultados  

 

97,1% 100,0% 100,0% 100,0%

73,3%
86,4%

94,3%

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo -Regul. PIEF (3) Secund. (2) Profiss. (1) Total

Taxa de sucesso entre os alunos com medidas seletivas e adicionais

2 0 0 1 1 1 0 0 0
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Os resultados escolares são, maioritariamente, Bons em Português, Matemática, Inglês, EM, OC, 

EAFM. Apenas em AE, EAFM, EF e EA a maior parte dos alunos obteve suficiente. 

 

 

Comparação entre as taxas de sucesso / insucesso de 2015/2016 e 2015/2016 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Sucesso 95% 95% 98% 100% 97% 

Insucesso 5% 5% 2% 0% 3% 

 

 

 
 

No 1º ciclo, a taxa de sucesso inverteu a linha de crescimento, observada desde 2015/2016. Esta 

percentagem equivale a 1 aluno. 

 

2.2.6.4. TAXAS DE SUCESSO DOS ALUNOS COM MEDIDAS SELETIVAS -2.º CICLO 

 

 Total de alunos 
Transitam/ 
Aprovados 

Sucesso (%) 

5º Ano 9 9 100,0% 

6º Ano 11 11 100,0% 

Totais 20 20 100,0% 

 

No 2º ciclo todos os alunos com medidas seletivas e adicionais obtiveram sucesso total.  

 

Análise qualitativa dos resultados  

95% 95%

98%

100%

97%

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Sucesso no 1º Ciclo nos últimos 5 anos
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Sucesso / insucesso no 2º Ciclo nos últimos 5 anos 

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Sucesso 92% 89% 100% 100% 100% 

Insucesso 8% 11% 0% 0% 0% 

 

 

No 2º ciclo a taxa de sucesso estabilizou nos 100%, desde 2017/2018. 

 

2.2.6.5. TAXAS DE SUCESSO DOS ALUNOS COM MEDIDAS SELETIVAS - 3º CICLO 

 

 Total de alunos 
Transitam/ 
Aprovados 

Sucesso (%) 

7º Ano 14 0 100,0% 

8º Ano 8 0 100,0% 

9º Ano 11 0 100,0% 

Totais 33 0 100% 

 

 

No 3º Ciclo regular e no percurso PIEF a percentagem de sucesso foi de 100%. 
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Port Mat EV EM Ing HGP CN ET EF TIC CD

Classificações dos alunos do 2º Ciclo com medidas seletivas

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

92%

89%
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Sucesso no 2º Ciclo nos últimos 5 anos
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Análise qualitativa dos resultados 

 

 

 

Os resultados obtidos neste nível de ensino situam-se, maioritariamente, no nível 3. 

 

 

Sucesso / insucesso no 3º Ciclo nos últimos 5 anos 

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Sucesso 100% 92% 100% 88% 100% 

Insucesso 0% 8% 0% 2% 0% 

 

 
 

As taxas de sucesso no 3º ciclo têm estado sempre acima dos 85%,pelo que tem sido sempre 

bastante significativo. Este ano letivo não houve alunos com insucesso escolar neste nível de 

ensino.  

 

2.2.6.6. TAXAS DE SUCESSO DOS ALUNOS COM MEDIDAS SELETIVAS NO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 
Nº total de 

alunos 
Nº de alunos 

c/ sucesso 
% de sucesso 

Cursos Científico-Humanísticos 15 11 73,3% 
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40 

Cursos Profissionais 22 19 86,4% 

 

Os alunos que frequentam o ensino secundário com medidas seletivas são 37. Destes, 22 

frequentam Cursos profissionais.  

Cursos científico-humanísticos 

 

 

 

Há 15 alunos a frequentar o ensino secundário regular, de entre os quais, 4 apresentam insucesso 

escolar. Um destes alunos, a frequentar o 10º ano vai mudar de curso e frequentar um curso 

profissional no próximo ano. 

 

 

Cursos profissionais 

 

Módulos em atraso 0 4 5 6 10 

Nº de alunos 8 3 1 2 3 

 

 

Frequentam cursos profissionais 22 alunos com medidas seletivas; três, estão em situação de 

insucesso escolar porque têm mais de sete módulos em atraso. 

 

 

2.2.6.7. ALUNOS QUE BENEFICIAM DE MEDIDAS ADICIONAIS (PEI) 

 

 

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

 

 
Pré 1º Ciclo 2º Ciclo 3ºCiclo Secund. Profiss. Total 

Alunos com CEI 0 4 2 7 0 5 18 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

10ºF

10ºF

10ºF

11ºD

11ºE

12ºD

12ºE

12ºG

Resultados escolares dos alunos com NEE do Ensino Secundário

Disciplinas anuladas Níveis positivos Níveis negativos
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Resultados dos alunos com medidas adicionais - 1º ciclo  

 

 
 

 

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

das atividades constantes nos respetivos programas educativos individuais. 

 

 

Resultados dos alunos com medidas adicionais - 2º /3º Ciclo Unidade da EB Castelo 
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Sete alunos beneficiam de medidas adicionais e são apoiados na Unidade da EB Castelo. 

Obtiveram resultados bastante positivos. Predominaram os níveis 3 e 4.  

 

 

Resultados dos alunos com medidas adicionais - 9º ciclo e Ensino Secundário  

 

 
 

A unidade da escola Secundária apoiou 7 alunos com adequações curriculares significativas. Os 

resultados escolares destes alunos foram bastante positivos. 

2.2.6.8. REFLEXÃO SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS PELOS ALUNOS COM MEDIDAS DE SUPORTE À 

APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO 

 

A manutenção de taxas de sucesso acima dos 90% poderá ser justificada por um conjunto de 

fatores, dos quais se destacam os seguintes: 

 Encaminhamento dos jovens com Necessidades educativas específicas para os Cursos 

Profissionais que, não sendo, por vezes, a resposta ideal corresponde a um percurso mais 

adequado do que o ensino secundário dos cursos gerais; 

 O apoio em sala de aula dos Docentes de Educação Especial, Assistentes Operacionais e 

Técnicos; 

 A coadjuvação em determinadas disciplinas; 

 A progressiva consciencialização por parte dos docentes da necessidade de se 

operacionalizar um ensino diferenciado e flexível em sala de aula, garantindo a aplicação 

efetiva das medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão (MSAI); 

 A permanente monitorização/avaliação da aplicação das MSAI; 

 A articulação constante das equipas de intervenção, por forma a otimizar-se os recursos 

mobilizados. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Matemática

Inglês

Português

PRSI

RC

Educação Física

Culinária

Clube de Música

Lazer CAI

Horta

AI

PIT - EB Sampaio

PIT - CAO

PIT - CRPC

PIT - Restaurante

PIT - Artes e Ofícios

PIT - Atelier de Flores

Alunos

Alunos com Medidas Adicionais 
UEEA da ES de Sampaio 

(9º e Secundário)

MB (5) (18 -20)

Bom (4)(14 - 17)

Suf (3)(10 - 13)

Insuf (2)(1 a 9)

Não aval.
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 O bom funcionamento do Centro de Apoio à aprendizagem, nomeadamente das Salas de 

ensino estruturado e dos projetos de promoção da capacitação; a atribuição de apoios 

pedagógicos acrescidos (nos 2º e 3º ciclos) dirigidos, exclusivamente aos alunos com 

Necessidades educativas específicas, para reforço das aprendizagens curriculares e para 

superação das suas dificuldades. 

 Durante o Tempo de E@D, as equipas de Técnicos e docentes de educação especial 

mantiveram os apoios aos alunos, famílias, conselhos de turma e professores/educadores 

titulares grupo/turma. Regista-se ainda que os técnicos deste departamento, em resposta a 

uma solicitação da EMAEI, criaram uma rede de apoio a toda a comunidade educativa, ao 

nível do serviço social e do apoio psicológico. 

 

2.2.6.9. ESTRATÉGIAS A ADOTAR 

Para se conseguir manter, no próximo ano, esta taxa de sucesso dos alunos há que considerar e 

precaver um conjunto de situações: 

1º Necessidade de aumentar a carga horária dos apoios terapêuticos, concretamente Terapia da 

Fala, Psicologia e Terapia Ocupacional; 

2º Refletir sobre a intervenção técnica especializada para uma maior rentabilização e eficácia 

das respostas 

3º Aplicação com rigor das medidas de apoio à aprendizagem previstas e consideradas 

necessárias para a promoção da participação dos alunos; 

4º Monitorização para reajuste e reformulação das medidas educativas e das estratégias 

pedagógicas, por forma a potenciar a aprendizagem e o sucesso educativo dos alunos. 

5º Maior clareza e objetividade na definição dos critérios de aplicação das medidas seletivas e 

das medidas adicionais; 

6º Apoiar a implementação de uma avaliação formativa de qualidade; 

7º A intervenção dos docentes de educação especial em contexto de aula necessita de ser 

revista, por forma a corresponder ao seu objetivo inclusivo e complementar. No entanto esta 

intervenção depende também da mudança das práticas pedagógicas. 

8º Criar respostas mais abrangentes, menos polarizadas e mais integradas de apoio aos alunos. 

9º Falta de oferta de outros percursos curriculares, nomeadamente no ensino secundário, para 

responder às necessidades educativas de alguns dos alunos; 

10º Falta de respostas que permitam a concretização dos encaminhamentos dos alunos que 

terminam a escolaridade. 

 

2.3. Acesso ao Ensino Superior 

A estatística realizada sobre o acesso ao ensino superior revela que, na 1ª fase, apenas 156 dos 

236 alunos que tencionavam candidatar-se apresentaram a sua candidatura ao ensino superior. 
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De entre estes, 116 foram colocados na 1ª fase. 56 alunos entraram no curso que escolheram em 

primeiro lugar (48,3%) ligeiramente inferior ao nacional (50,5%). 

 

 

 

 

 

 

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

Informática, Antropologia com igual número (6 alunos), Gestão (5 alunos), Biologia, Educação 

Básica com igual número (4 alunos), Arquitetura, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 

com igual número (3 alunos). 

Quanto aos estabelecimentos de ensino, as três instituições em que um maior número de alunos 

foi colocado foram: a Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal (12 alunos), 

a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (10 alunos), a Faculdade de Ciências e 

Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa (8 alunos), a Escola Superior de Educação do 

Instituto Politécnico de Setúbal, ISCTE do Instituto Universitário de Lisboa e a Escola Superior de 

Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal com igual número (7 alunos). 
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A percentagem dos alunos colocados na 1ª fase (74%) foi inferior à Nacional (82%).  

 

2.4. Taxas de Abandono e Desistência 

Quanto à taxa de abandono/desistência, no ensino secundário, verificou-se que 4 alunos 

anularam a matrícula e 1 excluiu por excesso de faltas. 

Quanto à taxa de abandono/desistência no ensino profissional, verificou-se que 2 alunos 

anularam a matrícula (um no 1º ano e outro no 2º ano). 

 

2.5. Sala de Estudo 

Devido à situação epidemiológica COVID-19, os dados a seguir apresentados não contabilizam o 

3º período nem as últimas duas semanas do 2º período, uma vez que o ensino se fez à distância. 

No ano letivo 2019/20 foram apoiados em sala de estudo 511 alunos (584 em 2018/2019).  

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

por disciplina e ano de escolaridade. 

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

estudo (SE), por grupo de recrutamento / disciplina. 

A taxa de ocupação da SE aumentou em relação ao ano anterior passando de 11% para 18,6%. 

No 2º período do ano letivo anterior foi de 14%. 

Foi em Artes Visuais que um maior número de alunos frequentou a sala de estudo, tendo ocupado 

53,2% do tempo que lhe foi atribuído. Frequentaram o apoio em Artes Visuais 165 alunos em 67 

sessões, seguida da Matemática (144), Filosofia (67 alunos) e Biologia (57 alunos). O número é 

muito inferior nas restantes disciplinas. 
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 No entanto, se compararmos a taxa de tempo ocupado com a taxa de tempo atribuído ao 

grupo, concluímos que as Artes Visuais e Inglês surgem em primeiro e segundo lugar 

respetivamente. 

Assim, podemos concluir que os grupos disciplinares que melhor aproveitaram os tempos 

disponibilizados foram: Artes Visuais, Inglês. Depois, surgem um conjunto de disciplinas com uma 

taxa de ocupação inferior, nomeadamente: Matemática, FQ, BG e Filosofia. Algumas disciplinas 

tiveram uma taxa de ocupação próxima do zero ou mesmo zero.  

 

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

ano que estiveram em maioria (55,2%). No 9º e 12º ano registou-se uma diminuição relativamente 

ao ano anterior sendo bastante significativa no 12º ano. 

 

 

2.6. Análise do comportamento dos alunos 

Os dados a seguir apresentados são do 2º período uma vez que devido à situação 

epidemiológica COVID-19, o 3º período foi todo lecionado à distância. 
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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). 

  

Os dados recolhidos permitem-nos verificar que, no 2º ciclo, 7,1 % das turmas têm um 

comportamento Pouco Satisfatório. É no 6º ano que os alunos se comportam pior. De referir que 

nenhuma turma foi avaliada com Não Satisfatório. 

No 3º ciclo, de entre as 20 turmas, 3 turmas foram avaliadas com Pouco Satisfatório. De realçar 

que no 8º ano o comportamento de todas as turmas foi considerado Satisfatório/ Bom. 

8
,9

%

2
6

,6
%

3
0

,0
%

1
1

,3
%

0
,4

% 7
,0

%

0
,7

% 6
,1

%

2
2

,5
%

8
,1

%

1
1

,0
%1
7

,0
%

1
1

,3
% 1

8
,9

%

5
3

,2
%

0
,0

% 5
,6

%

3
9

,0
%

0
,0

%

2
1

,7
%

1
,3

%

1
8

,6
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Biologia Física-Química Geografia Inglês Matemática Escola

Ocupação da sala de estudo por grupo disciplinar
Percentagem de sessões realizadas em relação ao total de tempos disponíveis

2018/19 2019/20



 
48 

 

No secundário, das 35 turmas, 5 foram avaliadas como tendo um comportamento Pouco 

Satisfatório (13,0%), 2 do CH (uma de 10º ano e uma de 11º ano) e três dos cursos profissionais 

(duas do 10º ano e uma do 12º ano).   

 

2.7. Gabinete de Acompanhamento Disciplinar (GAD)   

O Gabinete de Acompanhamento Disciplinar do Agrupamento funcionou apenas na Escola 

Básica do Castelo e é constituído por um conjunto de professores, de diversos grupos disciplinares, 

nomeados pela direção e que têm como missão o combate à indisciplina e a melhoria do 

ambiente escolar, especialmente em sala de aula. 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. 

Trata-se de um espaço onde os alunos, quando lhes é ordenada a saída da sala de aula, realizam 

tarefas propostas pelos professores dessas disciplinas e refletem (com a ajuda do professor do 

GAD) sobre o comportamento que originou a punição. Procura-se, com a criação deste espaço, 

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. No início do ano 

letivo, foi elaborado um formulário, o qual deveria acompanhar o aluno enviado para a sala do 

GAD. Esses registos permitem-nos obter os dados que a seguir apresentamos.  
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Na Escola Básica do Castelo foram enviados 251 alunos para o GAD ao longo do ano, número 

superior ao do ano letivo anterior (203 alunos). De entre estes, 21 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, quase 106 realizaram uma reflexão e, de entre 

esses, 53,5% reconheceram terem tido um comportamento inadequado em aula.  

76,9% dos alunos tinham uma tarefa para realizar, e, de entre estes, 85,2% cumpriu a tarefa 

atribuída.  

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

70,9% dos casos, foi assinalado que o aluno manifestou comportamento incorreto e indisciplinado 

na aula. Os outros motivos estão identificados no gráfico.  
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O gráfico apresentado permite-nos observar que são especialmente os alunos do 7º ano que mais 

são encaminhados para o GAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise por turma permite concluir que uma parte significativa dos alunos identificados é do 5ºC, 

6ºB, 6ºD, 7ºC, 7ºD, 7ºE, 7ºF e 7ºG. 

 

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 apesar deste ter terminado no regime presencial, duas 

semanas antes e no 3º período ter decorrido co o ensino à distância devido à situação 

epidemiológica do COVID-19. 

Constatámos que a maioria dos alunos se fez acompanhar da respetiva ficha de registo. 
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3. ATIVIDADES/ESTRUTURAS DO AGRUPAMENTO 

3.1. Direção/Conselho Pedagógico 

As atividades propostas pela Direção e Conselho Pedagógico concretizaram-se quase todas, 

sendo o resultado global bastante positivo.  

 

As seguintes atividades estavam previstas, mas não foram realizadas na sua totalidade: 

 A reunião, por período letivo, entre Direção e os Delegados de Turma aconteceu apenas no 

1.º e 2.º períodos. 

 A reunião, sempre que necessário, entre Direção e os representantes dos Encarregados de 

Educação dos CT não aconteceu no 3.º período. 

 Não se realizou o jantar de final de ano, como estava previsto. 

 

 

3.2. Serviços 

3.2.1. Refeitórios 
 

3.2.1.1. UTENTES DO REFEITÓRIO DA EB DO CASTELO  

 

Introdução 

Este inquérito realizado na Escola Básica do Castelo tem como objetivo avaliar o grau de 

satisfação dos utentes do refeitório, em relação à qualidade das refeições 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 e não 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.  

No ano letivo 2019/20 foram vendidas 17166 refeições, mas servidas 16543 ou seja 3,6% das 

refeições vendidas foram desperdiçadas, média muito semelhante à verificada no ano letivo 

anterior. Em média, o refeitório confecionou diariamente cerca de 140 refeições. 

Refira-se que devido ao encerramento antecipado da Escola, em virtude da pandemia pelo 

Covid-19 e de ter sido decretado Estado de Emergência, somente foram realizados questionários 

de avaliação de Setembro a Fevereiro.  

Acrescente-se que mesmo durante o período de confinamento, foram servidas refeições a alunos 

que usufruíam de escalão A de Ação Social Escolar, tendo tal acontecido inclusive durante as 

pausas letivas, até ao final do mês de julho. 
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Metodologia 

Foi elaborado um questionário para ser preenchido anonimamente, pelos utentes, de forma 

voluntaria, à saída do refeitório. Este questionário foi aplicado em 6 dias, durante o período de 

ensino presencial, sem o conhecimento da empresa que explora o refeitório, com um único 

critério, metade dos dias em que o prato principal foi carne e metade dos dias em que o prato foi 

peixe.  

No total foram inqueridos 120 utentes. Há que referir que alguns alunos não responderam à 

totalidade do inquérito, mas, todos 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 que: 

Em relação à sopa, 47% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram 

principalmente no Muito Bom, 31%, e no Satisfaz, 14%. É possível concluir que 92% dos alunos 

inquiridos estão bastante satisfeitos com a apresentação da sopa.  

No que diz respeito ao prato principal, 46% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras 

respostas recaíram principalmente no Bom 38% e no Satisfatório 12%. É possível concluir que 96% 

dos alunos inquiridos estão bastante satisfeitos com a apresentação do prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 51% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram principalmente no Bom 33% e no Satisfaz 10%. É possível concluir que 94% dos alunos 

inquiridos estão bastante satisfeitos com a apresentação da sobremesa.  

 

 

 
Gráfico 1 
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Analisando o gráfico 2 referente à quantidade de comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 42% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram 

principalmente no Muito Bom 38% e no Satisfaz 18%. É possível concluir que 98% dos alunos 

inquiridos estão bastante satisfeitos com a quantidade de sopa servida.  

No que diz respeito ao prato principal, 41% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras 

respostas recaíram principalmente no Bom 38% e no Satisfaz 16%. É possível concluir que 95% dos 

alunos inquiridos estão bastante satisfeitos com a quantidade de comida servida no prato 

principal.  

No que concerne à sobremesa, 46% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram principalmente no Bom 32% e no Satisfaz 15%. É possível concluir que 93% dos alunos 

inquiridos estão bastante satisfeitos com a quantidade de sobremesa servida.  

 

 
Gráfico 2 

 

 

Analisando o gráfico 3 referente ao sabor da comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 46% avaliou este parâmetro como Bom, as outras respostas recaíram 

principalmente no Muito Bom 24% e no Satisfaz 20%. É possível concluir que 90% dos alunos 

inquiridos estão bastante satisfeitos com o sabor da sopa.  

No que diz respeito ao prato principal, 43% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras 

respostas recaíram principalmente no Bom 42% e no Satisfaz 11%. É possível concluir que 96% dos 

alunos inquiridos estão bastante satisfeitos com o sabor do prato principal.  

No que concerne à sobremesa, 55% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram principalmente no Bom 31% e no Satisfaz 11%. É possível concluir que 97% dos alunos 

inquiridos estão bastante satisfeitos com o sabor da sobremesa.  
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Gráfico 3 

 

Conclusão 

 

Analisando estes resultados concluímos que os alunos nesta escola estão muito satisfeitos com a 

apresentação, quantidade e sabor da comida servida, independentemente de ser a sopa, prato 

principal ou sobremesa. Em todas as questões colocadas as respostas tiveram sempre uma 

percentagem superior ou igual a 90% na soma dos parâmetros Muito Bom, Bom e satisfaz. Os 

valores correspondentes ao Não Satisfaz (esporádico ou reincidente) são insignificantes, 

comparativamente aos demais. 

Apesar de todas as diligências levadas a cabo junto dos alunos que usufruem do refeitório, bem 

como junto dos seus Encarregados de Educação, ainda se verifica uma discrepância de cerca de 

3,6% entre o número de refeições vendidas e o número de refeições servidas, o que nos leva a 

concluir que ainda não se encontra interiorizado a necessidade de se proceder à “remarcação” 

da refeição, como forma de minimizar o desperdício alimentar. 

Não foram apresentadas críticas no entanto, houve situações pontuais que surgiram ao longo do 

ano e que foram prontamente esclarecidas e resolvidas por um elemento da Direção. 

 

3.2.1.2. UTENTES DO REFEITÓRIO DA ES DE SAMPAIO 

 

Introdução 

 

Este inquérito foi realizado na Escola Secundária de Sampaio durante o ano letivo 2019/2020 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 tratamento estatístico foram aplicados questionários todos os meses, em que houve 

ensino presencial, num total de 158 utentes inquiridos.  

 
Apresentação e análise dos dados 
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Após aplicação dos questionários realizou-se o tratamento estatístico que se segue.  

Analisando o gráfico 1 referente à apresentação do prato, observa-se que: 

Em relação à sopa, 49% avaliou este parâmetro como Muito Bom e 38% Bom, é possível concluir 

que 87% dos inquiridos está satisfeito com a apresentação da sopa.  

No que diz respeito ao prato mediterrânico, 48% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as 

outras respostas recaíram no Bom 38% e apenas 10% no Satisfaz. É possível concluir que 86% dos 

inquiridos está satisfeito com a apresentação do prato. Relativamente ao prato vegetariano, 50% 

avaliou este parâmetro como Muito Bom, as respostas que recaíram no Bom foi 17% e 12% no 

Satisfaz. 

No que concerne à sobremesa, 49% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram no 37% no Bom e 12% 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, 62% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 

29% no Bom e 7% no Satisfaz. É possível concluir que 91% dos inquiridos está satisfeito com a 

quantidade de sopa servida.  

No que diz respeito ao prato mediterrânico 46% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as 

outras respostas recaíram 27% no Bom e 19% no Satisfaz. É possível concluir que 73% dos inquiridos 

está satisfeito com a quantidade servida. Relativamente ao prato vegetariano, 25% avaliou este 

parâmetro como Muito Bom, as respostas que recaíram no Bom foi 58% e 8% no Satisfaz. 

No que concerne à sobremesa, 54% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram 30% no Bom e 13% no Satisfaz. É possível concluir que 84% dos inquiridos está satisfeito 

com a quantidade de sobremesa servida.  
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Gráfico 2 – Quantidade servida 

 

 

Analisando o gráfico 3 referente ao sabor da comida servida, observa-se que: 

Em relação à sopa, 50% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas recaíram 

32% no Bom e 14% no Satisfaz. É possível concluir que 82% dos inquiridos com o sabor da sopa.  

No que diz respeito ao prato mediterrânico, 50% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as 

outras respostas recaíram 37% no Bom e 11% no Satisfaz. É possível concluir que 87% dos alunos 

inquiridos está satisfeito com o sabor do prato principal. Relativamente ao prato vegetariano, 67% 

avaliou este parâmetro como Muito Bom, as respostas que recaíram no Bom foi 17% e 8% no 

Satisfaz. 

No que concerne à sobremesa, 59% avaliou este parâmetro como Muito Bom, as outras respostas 

recaíram 31% no Bom e 9% no Satisfaz. É possível concluir que 90% dos inquiridos está satisfeito com 

o sabor da sobremesa.  

 

 

Gráfico 3 – Sabor 

 

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 

relativamente satisfeitos com o atendimento, 63% consideram-no Muito Bom e Bom.  
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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 dos 2 anos letivos anteriores, foram consideradas as respostas com bom e muito bom. 

 

% 
Apresentação Quantidade Servida Sabor 

Grau de satisfação 

(MB e Bom) 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 17/18 18/19 19/20 

Sopa 87 71 87 91 84 91 89 76 82 

Prato mediterrânico  80 72 86 73 75 72 82 81 87 

Prato vegetariano   75 67   88 88   77 77 

Sobremesa 83 79 87 80 74 83 90 89 91 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Grau de satisfação (MB e Bom) 

 

 

Analisando estes resultados concluímos que os utentes estão satisfeitos com o serviço prestado no 

refeitório e que o grau de satisfação melhorou relativamente ao ano anterior. 
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3.3. Departamentos Curriculares 

 

3.3.1. Artes e Tecnologias 

3.3.1.1. ARTES VISUAIS (3º CICLO E SECUNDÁRIO) 

O balanço efetuado dos resultados escolares é bastante satisfatório, uma vez que se encontram 

em consonância com as metas estabelecidas. No 3.º Ciclo, em Educação Visual, as taxas dos três 

anos estão em média, três pontos percentuais abaixo das metas estabelecidas, todavia, sendo a 

mais baixa de 95%. Na disciplina de Geometria Descritiva os resultados obtidos estão acima das 

metas, com maior expressão no 11.º ano. Na disciplina de Desenho nos três anos e nas Oficinas de 

Artes e Multimédia, as taxas de sucesso foram de 100%. 

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

aprendizagem, a sua adequação às turmas, à prestação dos alunos e às estratégias adotadas. 

Considera-se que o trabalho colaborativo tem melhorado, potenciado pelo trabalho das equipas 

pedagógicas e uma análise e discussão mais sistemática dos assuntos. 

Devido à Covid-19, no período de E@D as unidade de trabalho foram adaptadas a esse regime 

pelas equipas e acompanhadas nas turmas pelos respetivos professores.  

Como p no plano de ação do grupo algumas das medidas previstas também se realizaram no 

período E@D, como a Monitorização sistemática do desempenho dos alunos, com feedback 

imediato aos mesmos e comunicação via DT; Utilização de espaços físicos ou virtuais para 

diferenciação pedagógica; Motivação dos alunos através de uma participação ativa (definição 

das unidades de trabalho); Participação nas reuniões de trabalho e promoção do trabalho 

colaborativo on-line, criando condições para que o trabalho conjunto seja sistemático e 

continuado. 

Como se concretizou o trabalho colaborativo entre pares para além das atividades inicialmente 

desenvolvidas (planificações, critérios de avaliação, entre outros), integrando o trabalho na 

época de E@D. 

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

aprendizagem, a sua adequação às turmas, à prestação dos alunos e às estratégias adotadas. 

Considera-se que o trabalho colaborativo tem melhorado, potenciado pelo trabalho das equipas 

pedagógicas e uma análise e discussão mais sistemática dos assuntos. 

Devido à Covid-19, no período de E@D as unidade de trabalho foram adaptadas a esse regime 

pelas equipas e acompanhadas nas turmas pelos respetivos professores.  

Como p no plano de ação do grupo algumas das medidas previstas também se realizaram no 

período E@D, como a Monitorização sistemática do desempenho dos alunos, com feedback 

imediato aos mesmos e comunicação via DT; Utilização de espaços físicos ou virtuais para 

diferenciação pedagógica; Motivação dos alunos através de uma participação ativa (definição 

das unidades de trabalho); Participação nas reuniões de trabalho e promoção do trabalho 

colaborativo on-line, criando condições para que o trabalho conjunto seja sistemático e 

continuado. 
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3.3.1.2. EDUCAÇÃO MUSICAL 

Tendo como objetivo o cumprimento das metas estabelecidas, o grupo conseguiu resultados com 

elevadas taxas de sucesso no universo de alunos da sua área disciplinar. 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. 

Nas reuniões 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, revelam a forma construtiva como a equipa articulou as estratégias e se 

envolveu nos projetos comuns. 

 No período de trabalho E@D, o grupo tentou ajustar as atividades previstas aos constrangimentos 

que surgiram, não conseguindo contudo, concretizar a última atividade planeada no PAA devido 

a limitações técnicas. 

Nas reuniões 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. 

A utilização da plataforma Moodle, Classroom, email e Escola Virtual, constituiu um recurso 

fundamental para a rápida partilha de informação entre os alunos, e os Encarregados de 

Educação. Estas plataformas tornaram-se uma importante ferramenta de trabalho e um meio 

eficaz de comunicação e consulta entre os alunos e professores no período de trabalho E@D. 

Os novos tipos de comunicação utilizados garantiram o interesse pelas práticas musicais, a partilha 

de partituras e guias de interpretação existentes nos Livros Digitais, designadamente na área da 

voz e da flauta de bisel. 

Ao longo do primeiro período, o tipo de eventos que o grupo promoveu e em que esteve inserido, 

obteve também uma elevada recetividade e envolvimento junto da Comunidade Educativa. 

 

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

Na disciplina de Educação Visual estavam definidas as metas de 100% para os quintos e sextos 

anos, sendo que as mesmas foram atingidas em ambos os anos de escolaridade. Relativamente à 

disciplina de Educação Tecnológica estavam definidas as metas de 99,9% para o quinto ano e de 

99,4% para o 6.º ano tendo-se atingido as taxas de sucesso de 100% em ambos os anos de 

escolaridade  
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O E@D veio condicionar o modo como parte do programa foi desenvolvido, nomeadamente as 

aprendizagens que envolviam trabalho prático. Por outro lado, foram promovidas novas 

aprendizagens não previstas e em muitos casos os resultados obtidos foram superiores aqueles que 

se obtém em contexto de sala de aula. Os professores também consideraram que o apoio das 

famílias foi fundamental para o sucesso deste E@D . 

O grupo disciplinar reuniu periodicamente para dar resposta às solicitações das restantes 

estruturas. Os professores do grupo aferiram critérios de atuação e partilharam projetos sempre 

que foi julgado oportuno. Por outro lado, a articulação de conteúdos das duas disciplinas 

envolvidas na D.A.C. (EV-Português) permitiu um trabalho colaborativo sistemático. No entanto, o 

facto de se envolverem apenas duas disciplinas neste domínio, revelou-se redutor face às 

aprendizagens que poderiam ter sido concretizadas no âmbito dos projetos desenvolvidos.  

Devido à implementação do E@D o grupo disciplinar teve necessidade de se reorganizar uma vez 

que as metodologias usadas obrigaram a novas aprendizagens, nomeadamente no âmbito das 

plataformas digitais. Foi necessário partilhar conhecimento e testá-lo de modo a dar resposta aos 

sucessivos planos de trabalho semanais. 

O grupo concretizou a maioria das atividades propostas no âmbito das medidas do PAA, 

nomeadamente aquelas que se relacionam com a prática letiva promovida no domínio de 

articulação curricular (D.A.C.) bem como do perfil do aluno. Devido à interrupção das atividades 

presenciais não foram concretizados dois projetos agendados para o 3.º período: “Concurso 

desenha-me lá um poema” e “Substituição de azulejos danificados no espaço escolar”. 

Relativamente ao projeto “Eco Carnaval” este não foi concretizado uma vez que as aulas de EV 

tiveram de ser canalizadas para finalizar o projeto que estava a ser desenvolvido em D.A.C. 

Ao longo do ano foram utilizados diversos meios e plataformas (E-mail, Moodle e Drive). No 

decorrer do terceiro período foram utilizadas novas plataformas: Zoom, Meet, Classroom, 

WhatsApp e Escola Virtual. 

 

3.3.1.4. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (3º CICLO) 

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. 

Nos 7º e 8º anos, a taxa de sucesso foi de 100%, atingindo a meta definida (100%). Não se 

verificaram quaisquer diferenças nas várias turmas de 7º e 8º ano, pois qualquer delas apresenta 

0% de insucesso em Educação Tecnológica.  

Da análise do 7º ano podemos concluir que, este ano letivo, a taxa de sucesso (100%) foi superior 

à atingida, no ano letivo anterior (98,6%), igual à atingida no ano letivo de 17/18.  

Da análise do 8º ano podemos concluir que, este ano letivo, a taxa de sucesso (100%) foi igual à 

atingida nos dois últimos anos letivos anteriores, não se verificando insucesso, na disciplina de 

Educação Tecnológica, nos últimos três anos.  

Assim sendo, consideramos que as estratégias implementadas surtiram bons resultados pelo que 

deverão ser mantidas no próximo ano letivo. 

Foram realizadas reuniões de trabalho colaborativo para elaboração de documentos e outros 

materiais pedagógicos e tomar decisões consideradas importantes, sempre que foi necessário. 
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 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, assim como dos 

critérios de avaliação da disciplina.  

Procedeu-se igualmente à realização de fichas conjuntas, bem como de outros materiais de 

apoio para os alunos realizarem as atividades propostas. 

 Foram feitas adaptações curriculares para os alunos com necessidades educativas especiais. 

Foram também utilizados instrumentos de avaliação diversificados de modo a possibilitar a 

identificação das capacidades e/ou dificuldades dos alunos. 

Durante o período de E@D, todas as decisões do grupo disciplinar foram tomadas em conjunto, 

assim como também foram elaborados em conjunto todos os materiais necessários ao 

desenvolvimento das atividades letivas não presenciais. 

Todos sabemos que o conhecimento científico e tecnológico se desenvolve a um ritmo de tal 

forma intenso e complexo que nos obriga a refletir sobre o que é educar no séc. XXI. Acompanhar 

a mudança é por excelência o grande desafio que se impõe à disciplina de Educação 

Tecnológica. Enquanto grupo disciplinar, procuramos que a disciplina que lecionamos, se 

encontre alinhada com o tempo e que valorize o perfil do aluno do século XXI. Para isso, 

procuramos apostar na Qualidade do ensino e no Sucesso dos alunos, através do 

desenvolvimento de atividades que permitam a exploração das suas potencialidades, 

adaptando os projetos/ atividades aos interessas e ao perfil de cada um. Procuramos também e 

como sempre o fizemos, trabalhar de uma forma interdisciplinar (Projeto A+) promovendo e 

incentivando a partilha, a inovação, a cidadania, a criatividade …  

Procuramos trabalhar com os alunos do 7º ano em parceria com a Biblioteca Escolar e o Clube de 

Proteção Civil, na “Comemoração do Dia Mundial da Proteção Civil” – Exposição de cartazes 

sobre Higiene saúde e Segurança no Trabalho. Esta atividade decorreu em março. Os alunos 

empenharam-se sendo os resultados bastante satisfatórios. 

Com os alunos do 8º ano e em parceria com a disciplina de Português Comemorámos o “Dia 

Mundial da Luta contra a SIDA”, através da realização e exposição de cartazes sobre doenças 

sexualmente transmissíveis. Esta atividade decorreu em dezembro. Os alunos empenharam-se 

sendo os resultados também bastante satisfatórios. 

O Projeto interdisciplinar (E.T., E.V.,Mat.) “Encadernação de um livro”, não pode ser concluído em 

virtude da suspensão das atividades letivas devido à pandemia Covid 19, uma vez que requeria a 

utilização de materiais e instrumentos de trabalho existentes na escola, assim como também 

requeria a orientação e apoio presencial da professora. Contudo, foi substituído pelo projeto 

“Pássaros a voar” para a realização de uma pintura mural em azulejos. (projeto em parceria com 

a Componente de Expressão Artística). 

Durante o 1º e 2º período, também foi sempre feita a manutenção dos equipamentos 

tecnológicos do grupo disciplinar, existentes na sala ET1. 

Consideramos que as atividades desenvolvidas na disciplina de Educação Tecnológica, foram de 

encontro aos objetivos ps no Projeto Educativo do Agrupamento, nomeadamente ao nível da 

Flexibilidade Curricular e Perfil do Aluno. Consideramos que incrementaram dinâmica na escola e 

contribuíram para o sucesso alcançado pelos alunos, assim como para a melhoria dos seus 
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comportamentos e atitudes. Os alunos demonstraram recetividade pelas temáticas, aderindo às 

solicitações. De um modo geral, revelaram-se participativos e interventivos. 

Procedeu-se à incrementação da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação 

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. Durante o período de confinamento, recorreu-

se frequentemente ao e-mail e às plataformas Zoom e Meet, para orientar os projetos dos alunos e 

esclarecer dúvidas surgidas no decurso desses projetos. Com os Encarregados de educação 

privilegiou-se o correio eletrónico, como forma de comunicação. Contudo, também foi 

disponibilizado, o nº de telefone, aos Encarregados de educação e alunos para a resolução de 

situações que requeriam resolução imediata.  

 

3.3.1.5. INFORMÁTICA 

No Curso Profissional de Informática, em termos de avaliação, percentagem de concretização de 

módulos e de transição, tendo em conta os alunos que frequentaram assiduamente o curso, os 

valores são positivos (10º e 11º). No 12º ano, dos 23 alunos inscritos, 11 estão em condições para 

concluir o curso. Dos alunos que não concluíram (mais de 30%), o insucesso deve-se a motivos 

diversos: não realizaram a PAP, foram pouco assíduos e/ou não concluíram um número reduzido 

de módulos, abandonaram a escola, alunos que deixaram de ter qualquer tipo de contato após 

o governo português ter decretado “Estado de Emergência”.  

No que concerne à disciplina de TIC no 2º e 3º ciclo, e pese embora os resultados alcançados 

serem muito bons (Sucesso de 99,4% - 5º ano e 99,3% - 7º ano), o grupo disciplinar mantém a 

opinião de que é muito complicado trabalhar com 26 a 28 alunos em sala de aula e apenas 

existirem 12 a 13 computadores.  

Dado o facto de os alunos chegarem a este novo ciclo e provenientes de diferentes 

turmas/escolas e na sua maioria sem quaisquer noções básicas de manuseamento do 

equipamento informático considera-se fundamental a articulação/coadjuvação em sala de aula 

de dois professores (DAC). Mesmo assim, numa fase inicial, nem sempre é possível atender em 

tempo útil às solicitações dos jovens alunos, o que quebra o ritmo de trabalho.  

Relativamente ao 6º ano/8ºano os resultados alcançados foram muitos positivos, com média de 

valores de 98,8% (6ºano) a 100% (8ºano) de sucesso na disciplina, apesar das condicionantes 

impostas pelo E@D em que os alunos com menos autonomia no domínio das ferramentas, o 

constante contato com os docentes fez com que estes melhorassem a abordagem/autonomia às 

tecnologias. Embora as aplicações abordadas não foram aprofundadas, no sentido de minorar as 

desigualdades no acesso às tecnologias. 

Na disciplina de Aplicações Informáticas B, neste ano letivo os alunos mostraram-se empenhados, 

responsáveis e interessados, ultrapassando as expectativas do docente, quer em relação à 

qualidade dos trabalhos desenvolvidos, quer ao comportamento. O sucesso na disciplina foi de 

100% em todas as turmas e todos os conteúdos foram lecionados conforme p na planificação 

anual. 

No seguimento do que tem sido realizado nos anos anteriores, o trabalho colaborativo entre os 

professores do grupo foi conseguido ao nível das reuniões de trabalho, na elaboração e 

concretização das diversas atividades promovidas. 
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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, FCT, Equipa Apoio E@D, Conselho Pedagógico, Conselho Geral, PAA, BE, Secretariado de 

Exames (Básico e Secundário), Coordenação de Curso, Direção de Turma, Jornal LOOKaes, 

Orientação de estágios e de PAP’s), coordenação do clube da Robótica. 

Para que os alunos do 3º ano pudessem concluir a Formação em Contexto de Trabalho, por 

diversas vezes, a equipa de FCT reuniu-se de forma síncrona para organizar e reformular a 

componente de estágio, inscrevendo os alunos em formações disponibilizadas pela ANPRI 

(Associação Nacional de Professores de Informática), em regime excecional devido à pandemia 

COVID-19. Numa primeira abordagem estas formações eram só para alunos do 3º ano, mas 

posteriormente, foram alargadas para os alunos do 2º ano que também estão a frequenta-la.  

Atendendo às características deste ano letivo, o grupo de Informática tentou, entre o final do ano 

letivo anterior e o início do presente ano letivo, discutir as alterações aos critérios de avaliação, 

planificações e novo projeto educativo, tentando perceber as adaptações que todos deveríamos 

tentar implementar. Foi um processo complexo, difícil e que nos retirou da zona de conforto. Sem 

grandes certezas, o grupo criou critérios um pouco diferentes dos anteriores e assumiu um 

conjunto de tarefas e procedimentos com o objetivo de colaborar com os objetivos do Projeto 

Educativo. 

Em relação às várias medidas previstas no PEA, o grupo tentou criar ações que permitissem 

contribuir para o cumprimento dos objetivos comuns. Muitas das ações previstas para o 3º Período 

não foram realizadas.  

Destaca-se, principalmente, a preocupação dos professores do grupo em tentar encontrar 

algumas soluções para trabalhar com os alunos de forma diferente do habitual, tentando recorrer 

a metodologias ativas que permitissem o desenvolvimento de algumas das competências 

previstas no Perfil do Aluno. Foram realizadas algumas atividades (utilização de portefólios digitais, 

trabalhos de projeto, resolução de problemas, etc…) com esse intuito, contudo, na avaliação 

verificou-se que os critérios não estavam totalmente agilizados para avaliar os vários domínios em 

cada momento. Terão de ser alterados no próximo ano letivo. 

A maioria das atividades previstas tinham como objetivo a contribuição para a adequação dos 

habituais procedimentos à Flexibilidade Curricular. No entanto, parece-nos que ainda há um largo 

caminho a percorrer e os professores do grupo sentem a necessidade de alguma formação em 

contexto para que a adaptação das metodologias seja a mais correta possível. 

No sentido de colaborar com a imagem da escola e manutenção dos níveis de qualidade do 

Curso Profissional de Informática, o grupo participou ativamente tanto na divulgação dos cursos 

junto das escolas do concelho, como na dinamização de atividades internas de promoção da 

área associada ao grupo disciplinar. Também o Clube de Robótica e programação insertou um 

conjunto de atividades de promoção e divulgação no agrupamento.  

Algumas das ações previstas para este ano letivo terão de ser reformuladas e apresentadas no 

próximo Plano de Atividades.  

Os alunos do 3º ciclo (8ºA) dinamizaram a peça de teatro "Os melhores amigos da Ana", cujo 

objetivo é sensibilizar para os cuidados a ter na utilização da Internet. Esta peça teve duas 

apresentações junto dos alunos do primeiro ciclo e o feedback, quer por parte dos alunos que 

assistiram, professores, jornal escolar (Aelook) foi do agrado de todos e muito bem concebida. A 
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peça "Floresta Infinita" foi preparada/desenvolvida por um grupo de alunos e cujo destinatários 

seriam os alunos do segundo ciclo, no entanto, não foi divulgada à comunidade, devido a outros 

fatores não imputáveis aos próprios, como a suspensão das atividades a duas semanas do final do 

período devido à pandemia do Coronavírus 19.  

No 2º e 3º ciclo os alunos participarem no “Hour of code”, cujo objetivo de promover o 

desenvolvimento de código e pensamento computacional. No 3ºPeriodo foi cancelado devido 

ao Covid 19.  

No 2º ciclo estava prevista a atividade “Programação entre gerações” com parceria de um EE e 

a BE, mas esta não ocorreu devido à pandemia Covid-19.  

No presente ano letivo os alunos dos 2º e 3º ciclos, participaram nos desafios da Seguranet, que 

abordou os domínios: Direitos Humanos (Não ao Discurso do Ódio; Ciberbullyiing); Saúde 

(Dependência Online; Bullyiing/Ciberbullyiing); Sexualidade (Sexting; Sextortion, Grooming); Media 

(Literacia mediática; Direitos de Autor; Desinformação), Segurança, Defesa e Paz (Cibersegurança 

com grande entusiasmo, sendo que se encontravam bem classificados à data do confinamento. 

No 2º período realizou-se a exposição intitulada “Semana da Segurança na Internet” com 

exposição de banda desenhadas, cartazes e marcadores de livros com o contributos e grande 

envolvimento dos trabalhos elaborados pelos alunos do 2º e 3º ciclo.  

Alguns professores do grupo disciplinar dinamizaram a disciplina no Moodle, onde disponibilizaram 

materiais pedagógicos correspondentes às disciplinas lecionadas e as informações. Outros 

colegas do grupo utilizam a plataforma Moodle, ou outra similar, para o trabalho com os alunos, 

ao nível da partilha de documentos, entrega de trabalhos e registo de avaliações. 

Alguns dos professores do grupo 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. 

Após o governo português decretar estado de emergência, a 16 de março, devido à pandemia 

COVID-19, os professores adaptaram as suas práticas de aulas presenciais para aulas síncronas. A 

plataforma mais utilizada foi o zoom, no entanto, também outras foram exploradas, entre elas, o 

Meet, a ClassRom, o Edmodo. 

A maioria dos professores realizou ações de formação na área científica e, em alguns casos, nas 

áreas transversais. Para além da formação formal e informal ao longo do ano, alguns professores 

participaram em ações de curta duração sobre temáticas que permitem melhorar as atividades 

com os seus alunos. 

Para preparação da nova realidade de lecionar de forma assíncrona, os professores fizeram 

formação de forma informal, no entanto ao longo do ano frequentaram ações de formação nas 

mais diversificadas áreas. 

 

3.3.2. Ciências Físicas e Naturais 

3.3.2.1. CIÊNCIAS NATURAIS 2º CICLO 

Os resultados estão enquadrados nas metas definidas no início do ano letivo. 

Consideramos ter atingido as metas propostas no Projeto Educativo dados os resultados obtidos 

pelos alunos. Os recursos e instrumentos utilizados, a aplicação de estratégias adequadas às 

http://moodle.aesampaio.pt/course/view.php?id=95
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necessidades dos alunos, a reorientação de estratégias e diversificação após análise dos 

resultados permitiram o sucesso observado. 

O balanço das estratégias implementadas ao longo do ano foi considerado globalmente positivo, 

na medida em que, apesar de estarmos na presença de um ano letivo atípico a evolução geral 

dos alunos foi positiva. 

Foram elaborados os critérios de avaliação do 5º e 6º ano e as planificações disciplinares a curto 

prazo, e os planos de aula, de forma colaborativa. 

A análise dos resultados escolares foi efetuada relativamente aos resultados do primeiro período, 

tendo os docentes do grupo disciplinar desenvolvido estratégias para a melhoria dos mesmos. 

As matrizes de base definidas para cada umas das fichas de avaliação de conhecimentos, tendo 

em conta as caraterísticas de cada uma das turmas e número de aulas lecionadas por cada um 

dos professores, assim como os respetivos critérios de correção, foi o resultado do trabalho 

cooperativo entre os docentes deste grupo disciplinar. 

 As atividades e visitas de estudo inicialmente previstas foram selecionadas em grupo disciplinar 

de acordo com as temáticas e a integração curricular. Os respetivos guiões que acompanharam 

cada uma das visitas de estudo foram igualmente definidos em grupo disciplinar. 

Durante o E@D, os docentes do grupo disciplinar sempre que possível tendo em conta as 

caraterísticas de cada uma das turmas e as ferramentas digitais que utilizava na interação com os 

seus alunos, tentou adequar as tarefas solicitadas aos mesmos e às particulares circunstâncias. 

Os docentes do grupo disciplinar desenvolveram atividades e mantiveram-se abertos e recetivos a 

cooperar com outros grupos disciplinares de forma a alcançar os objetivos ps no Projeto Educativo 

do Agrupamento, integrando na sua docência, sempre que possível, as práticas de flexibilidade 

curricular de forma a que fossem desenvolvidas as competências preconizadas no o Perfil do 

Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória. 

Durante o primeiro e segundo períodos, sempre que o trabalho colaborativo e presencial, não foi 

possível de realizar, o mesmo aconteceu com recurso às tecnologias de informação e 

comunicação por e-mail, Drive e através da plataforma Moodle. 

No caso da turma 6ºA, desde o início do ano letivo, foi disponibilizada uma disciplina Moodle, 

para apoio e interação dos alunos com a docente. 

Durante o E@D, os docentes deste grupo disciplinar continuaram a recorrer às tecnologias de 

informação e comunicação por e-mail, Drive e através da plataforma Moodle, Plataforma ZOOM 

para reuniões do grupo disciplinar e para aulas síncronas com os alunos. Recorreram ainda à 

plataforma Classroom para envio e entrega de tarefas aos alunos e, quando oportuno, a recursos 

pedagógicos disponibilizados pela plataforma Escola Virtual. 

 

3.3.2.2. CIÊNCIAS NATURAIS E BIOLOGIA  

Os resultados escolares obtidos na avaliação interna permitem concluir que as metas de escola 

foram cumpridas no 8º, 10º, 11º e 12º anos, sendo que, no 7º ano e no 9º ano, os resultados estão 

ligeiramente inferiores, respetivamente, menos 2,1% e menos 1,8%, correspondendo a um reduzido 

número de alunos. No 8º ano, a variação dos resultados é de mais 3,1 % relativamente às metas 
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de escola; nos 10º, 11º e 12º anos, os resultados da avaliação interna são iguais e ligeiramente 

superiores às metas de escola. 

Estes resultados traduzem um esforço continuado dos docentes de superação de dificuldades, 

inerentes à prática pedagógica, ano após ano. 

No ano letivo o trabalho em equipa aconteceu de forma sistemática, mas continuou a ficar muito 

aquém das necessidades, tal como se tem verificado em anos anteriores. Efetivamente, os 

horários dos docentes continuam a não disponibilizar tempo suficiente para se desenvolverem 

práticas colaborativas. Estas práticas são ainda mais dificultadas, quando nem todos os docentes 

têm hora para reuniões/trabalho de grupo nos seus horários. Ainda de salientar que o trabalho de 

grupo foi mais efetivo nos grupos de nível, desejando-se uma maior interação vertical. O grupo 

continuou a desenvolver trabalho colaborativo ao nível dos diversos instrumentos de avaliação, 

de forma a produzir e aplicar os mesmos instrumentos por ano de escolaridade, no ensino 

secundário. Esta linha de ação também existiu no ensino básico, através da elaboração de 

matrizes comuns aos testes de avaliação. 

Relativamente aos DAC (Domínio de Articulação Curricular) de 7º e 8ºano foram realizadas 

reuniões semanais entre docentes de CN e FQ, onde se elaboraram em equipa as planificações 

das aprendizagens previstas nos respetivos currículos, sempre com o objetivo de promover e 

operacionalizar a articulação transversal. O trabalho colaborativo foi constante e não apenas em 

reunião semanal, resultando na aplicação de diversas atividades enriquecedoras para alunos e 

professores. 

Relativamente ao 10º ano (Biologia e Geologia e Física e Química A) realizaram-se três momentos 

distintos de DAC: no primeiro período sobre o “Método científico” e “Ordens de grandeza e 

nanotecnologia” e no segundo período no âmbito da “Química da Atmosfera”. Os alunos 

trabalharam em grupo tendo realizado atividades de pesquisa e atividades práticas com a 

apresentação dos resultados. Relativamente ao 11º ano (Biologia e Geologia e Física e Química 

A) realizou-se um momento de DAC no terceiro período, “Poster científico - Cientista com 

relevância na História da Ciência”. Os alunos trabalharam em grupo tendo realizado atividades 

de pesquisa, de execução e apresentação oral dos posters, sendo o balanço muito positivo. 

Em relação ao E@D, o grupo disciplinar reuniu várias vezes à distância (Zoom) de modo a 

concertar estratégias, instrumentos de avaliação e operacionalização dos critérios de avaliação. 

Os grupos de nível reformularam as planificações, tendo em vista o cumprimento de todos os 

domínios das aprendizagens essenciais e reuniram semanalmente para a 

construção/concertação dos Planos Semanais. A equipa de 10º ano realça a importância da 

consolidação dos conteúdos lecionados em E@D durante o próximo ano letivo.  

O trabalho de docência continuou a desenvolver-se com diversidade de linhas estratégicas que 

constam dos planos de trabalho onde se incluem, aulas teóricas, aulas práticas como as 

laboratoriais, as visitas de estudo, as aulas de campo, participação em projetos, como o PES e o 

projeto Eco escolas. 

O dia do departamento, este ano programado para uma data coincidente com o E@D, não foi 

possível realizar, bem como, outras atividades como as relativas à Semana da Terra, a Ação de 

Bioinformática, a atividade de articulação vertical “Há Ciência nas cores”, entre outras. 
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As visita de estudo planificadas para o final do segundo e terceiro períodos, à Faculdade de 

Ciências e Tecnologia, ao Centro de Ciência Viva de Estremoz, à Futurália, bem como, a aula no 

exterior na Praia da Foz, não foram realizadas. 

O Momento final de preparação para o exame nacional (resolução de exercícios, esclarecimento 

de dúvidas, simulações, aulas temáticas…) teve que ser repensado e será dinamizado à distância, 

usando as plataformas disponíveis (zoom, mail, moodle, google classroom…). 

A comunicação entre os docentes continua a privilegiar a via direta sem, no entanto, deixar de 

recorrer ao e-mail institucional. Como forma de troca/disponibilização de recursos é usado o e-

mail, a Drive, a plataforma Moodle, de forma a otimizar o processo. 

Reuniões de trabalho em videoconferência constituíram-se como um processo privilegiado de 

trabalho colaborativo (durante o E@D) o que se verificou muito produtivo. 

As aulas de reforço, o apoio em sala de estudo e outras formas de apoio, realizaram-se durante 

parte do ano letivo e devem continuar a realizar-se pela sua relevância pedagógica em todo o 

processo de ensino e aprendizagem. Contudo, revelou-se um recurso subaproveitado. Considera-

se, no entanto, que deverá continuar a ser uma oferta de escola, mais amplamente divulgada 

aos alunos e encarregados de educação pelos diretores de turma, sublinhando a relevância no 

processo da aprendizagem. 

As condições físicas das salas C1 e C4 continuam a ser impróprias de uma prática pedagógica 

desejável, em sintonia com os nossos objetivos. A sala C2, muito usada para as nossas aulas, 

continua em “degradação acentuada”. 

 

 

3.3.2.3. CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Os resultados escolares obtidos na avaliação interna permitem concluir que as metas de escola 

foram cumpridas no 8º e 9ºano, sendo ligeiramente inferiores (3,5%) no 7º ano. Nos 10º, 11º e 12º 

anos, os resultados da avaliação interna são ligeiramente superiores ou iguais às metas de escola. 

Considera-se que o grupo tem feito um esforço constante de superação das dificuldades 

inerentes à prática letiva a alunos do século XXI. 

Durante o ano letivo o trabalho em equipa aconteceu mas ficou aquém das suas 

potencialidades. Os horários dos docentes continuam a não disponibilizar tempo suficiente para 

se desenvolver estas práticas colaborativas de um modo otimizado. Estas práticas são ainda mais 

dificultadas, quando nem todos os docentes têm hora para reuniões/trabalho de grupo nos seus 

horários. Ainda de salientar que o trabalho de grupo se cingiu a grupos de ano raramente 

havendo uma interação vertical dos vários anos letivos. O grupo continuou a cumprir a diretiva de 

testes de avaliação iguais para as diferentes turmas assim como as atividades práticas 

desenvolvidas e subsequente avaliação.  

No básico existiu sempre uma concertação de uma matriz comum aos testes de avaliação 

deixando, no entanto, espaço para ajustar os instrumentos a cada uma das turmas. 

Relativamente aos DAC de 7º e 8ºano foram realizadas reuniões semanais entre docentes de CN e 

FQ, onde se elaboraram em equipa as planificações das aprendizagens previstas nos respetivos 

currículos, sempre com o objetivo de promover e operacionalizar a articulação transversal. O 
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trabalho colaborativo foi constante e não apenas em reunião semanal, resultando na aplicação 

de diversas atividades que se julgaram positivas e enriquecedoras para os alunos.  

Relativamente ao 10ºano (Biologia e Geologia e Física e Química A) realizaram-se três momentos 

distintos de DAC, a saber, no primeiro período o “Método científico” e “Ordens de grandeza e 

nanotecnologia” e no segundo período foi no âmbito da “Química da Atmosfera”. Os alunos 

trabalharam em grupo tendo realizado atividades de pesquisa e atividades práticas com a 

apresentação dos resultados. Relativamente ao 11ºano (Biologia e Geologia e Física e Química A) 

realizou-se um momento de DAC no terceiro período, “Poster científico - Cientista com relevância 

na História da Ciência”. Os alunos trabalharam em grupo tendo realizado atividades de pesquisa, 

de execução e apresentação oral dos posters. O balanço foi positivo e os conteúdos curriculares 

permitiram essa articulação. 

Em relação à época de E@D, o grupo disciplinar reuniu várias vezes à distância (Zoom) de modo a 

concertar estratégias, instrumentos de avaliação e atualização de critérios de avaliação. Em 

grupo de ano fez-se o reajuste das planificações tendo em vista o cumprimento de todos os 

domínios das aprendizagens essenciais, reuniu-se semanalmente para a construção dos Planos 

semanais. 

A equipa de 10ºano realça a importância da consolidação dos conteúdos lecionados em E@D no 

próximo ano letivo.  

O trabalho de docência continuou a desenvolver-se com diversidade de linhas estratégicas que 

constam dos planos de trabalho onde se incluem, aulas teóricas, aulas práticas como as 

laboratoriais, as visitas de estudo, as aulas de campo, participação em projetos, como PES, Eco 

escolas. 

O dia do Departamento este ano programado para uma data em que já estávamos em E@D não 

foi possível de realizar, assim como a visita de estudo do 10ºano e 11ºano à FCT. 

A comunicação entre os docentes continua a privilegiar uma comunicação direta sem, no 

entanto, deixar de recorrer ao e-mail institucional. Como forma de troca/disponibilização de 

recursos é usado o e-mail, a Drive e plataforma Moodle de forma a otimizar o processo. As 

reuniões de trabalho em videoconferência passaram a integrar o trabalho colaborativo de forma 

muito produtiva. 

As aulas de reforço, o apoio em sala de estudo e fora da sala de estudo bem como 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. Contudo, revelou-se um recurso 

subaproveitado. Considera-se, no entanto, que deverá continuar a ser uma oferta de escola, mais 

amplamente divulgado aos alunos e encarregados de educação pelos diretores de turma, 

sublinhando a relevância no processo da aprendizagem. As sessões de esclarecimento de 

dúvidas para os Exames Nacionais foram este ano disponibilizadas via Zoom e email aos alunos 

interessados. Considera-se que estas práticas são um recurso relevante para o sucesso dos alunos. 

O Ler+ Ciência em parceria com a BE/CRE p para o 3º período, com as turmas do 9º A/C e B não 

se realizou devido à situação epidemiológica. 

Na disciplina de Física, no 12º ano, a atividade Ler+Ciência, foi adaptada a Ler/Ver + Ciência, 

tendo sido realizada com muito sucesso. No âmbito desta atividade, em parceria com o BE/CRE, 

mailto:E@D
mailto:E@D
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foi realizada uma exposição virtual no Padlet com os trabalhos dos alunos. Esta atividade foi 

partilhada com os encarregados de educação e com os professores do Conselho de Turma. 

 

3.3.3. Ciências Sociais e Humanas 

3.3.3.1. ECONOMIA E CONTABILIDADE 

Nos 10º, 11º e 12º anos dos CCH, todas as disciplinas atingiram as metas mínimas a atingir. Em 

Economia A as metas eram de 82% e de 72,7% e, em ambos os casos, registaram-se taxas de 

sucesso de 100%. Em Sociologia do 12º ano, tal como em anos anteriores, foi atingida essa taxa 

máxima de sucesso, em continuação do excelente trabalho realizado. Em Economia A, a 

justificação está relacionada com o desenvolvimento da autonomia e flexibilidade curricular 

(AFC) que tem permitido um trabalho mais interdisciplinar e mais próximo das necessidades de 

cada aluno. 

Nos cursos profissionais, a disciplina de Markting esteve abaixo das metas. No 10º ano o resultado 

obtido (78,57%) foi inferior ao p (98,2%). No 12º ano a diferença foi mais reduzida, de 91% face aos 

95,4% ps. Em ambos os casos trata-se principalmente de alunos que deixaram de frequentar as 

aulas, sobretudo devido a mudança de turma/curso. 

No curso profissional de Desporto, a taxa de sucesso a QCN foi de 95,7% e no de Ação Educativa, 

no último módulo, foi de 92,9%, Trata-se de disciplinas em funcionamento pela primeira vez no 

Agrupamento, pelo que não foram estabelecidas metas à partida, mas onde se registaram taxas 

positivas e com possibilidades de melhoria. 

No geral consideraram-se muito bons os resultados, o trabalho desenvolvido e a evolução 

registada. 

Em grupo foi realizado trabalho colaborativo ao longo do ano no desenvolvimento das atividades 

inicialmente desenvolvidas. Foi concebida a participação do grupo na realização do projeto 

educativo do agrupamento A flexibilidade curricular e os critérios de avaliação tiveram que ser 

adequados e as planificações reavaliadas, segundo as características dos cursos, na aplicação à 

situação de E@D. Foi debatido o modo de lecionação à distância e partilhadas e cruzadas 

informações constantes das planificações semanais. Foi concluído o trabalho relativo a uma 

prova de equivalência à frequência. 

O E@D processou-se com a normalidade possível, face aos constrangimentos que a situação de 

confinamento criou. Nestes constrangimentos incluem-se sobretudo a falta de meios por parte de 

alguns alunos para seguirem o ensino, assim como a falta de mais tempo para melhoria da 

metodologia neste tipo de ação. Para minimizar essa situação foram partilhados no grupo 

exemplos e processos de práticas pedagógicas no ensino à distância. O cumprimento das tarefas 

por parte dos alunos foi bastante satisfatório, nalguns casos surpreendendo até pela positiva, 

quando comparados com as aulas presenciais. 

O grupo avaliou como muito positiva a participação global do Agrupamento, da comunidade 

educativa e de outras entidades na campanha de recolha de tampas de plástico, a favor da 

Maria Inês, portadora do Síndroma de Rett. Os resultados só não foram melhores devido à 

situação de confinamento. Esta também justificou a não realização de algumas atividades 

previstas, como a comemoração do Dia Mundial da Terra e do Dia da Europa. No entanto, 
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realizaram-se algumas das visitas de estudo previstas, com resultados muito positivos tanto do lado 

dos docentes, como dos discentes. 

Outras atividades acabaram por ter uma dimensão reforçada nas práticas do E@D, com a 

diversificação dos instrumentos utilizados nos trabalhos propostos e no reforço dos trabalhos em 

grupo. 

As plataformas mais utilizadas entre colegas e com os alunos foram o Moodle, Email, GoogleDrive, 

WhatsApp, Zoom, Hangout/Meet e telefone Com os Encarregados de Educação usou-se 

sobretudo o Email e o telefone. 

Como aspeto positivo é de salientar a diversidade e a complementaridade das plataformas e das 

aplicações utilizadas, fruto do E@D, a forma relativamente rápida e eficaz como foram adquiridas, 

por professores e alunos. Houve algumas dificuldades em escolher e adequar esses meios, tendo 

em conta a necessidade de limitação de plataformas em cada turma. 

 

3.3.3.2. FILOSOFIA 

Na disciplina de Filosofia os resultados foram bons e as metas foram atingidas:  

No 10º ano, a meta de sucesso definida (80%) foi atingida tendo-se obtido uma percentagem de 

89,5 de classificações iguais ou superiores a dez 10 valores. A média das classificações foi de 12,6 

valores e a taxa de aprovação de 97%. 

No 11º ano, a meta de sucesso (89,7%) foi alcançada. Obteve-se uma percentagem de 98%. A 

média das classificações foi de 13,2 valores. Apenas 1 aluno não ficou aprovado em Filosofia 11º 

ano. 

No 12º ano, em Psicologia B, a meta de sucesso (98,4%) não foi atingida. Apenas 89,1% dos alunos 

obteve classificação igual ou superior a 10, o que significa que não ficaram aprovados na 

disciplina.  

Nos cursos profissionais, 10º ano, em 

 AI, a meta (98,1%), não foi atingida. Apenas 89,1% dos módulos foram realizados. 

 Psicologia e Sociologia a meta (97,2%), não foi atingida. Apenas 48% dos módulos foram 

realizados. 

 Psicologia (Desporto) a meta (100%), esteve próxima de ser atingida. 98% dos módulos foram 

realizados. 

 Psicologia (AE) não foi definida meta, mas 93% dos módulos foram realizados. 

Nos cursos profissionais, 12º ano, em  

 AI a meta de sucesso foi atingida (93,5%). Exatamente a percentagem de módulos realizados. 

 Sociologia a meta de sucesso foi atingida (86%). Realizaram 93,3% dos módulos. 

Decorreu com normalidade, embora a maioria das colegas tenha sido colocada tardiamente o 

que inviabilizou a sua participação na elaboração das planificações a longo/médio prazo e na 

definição dos critérios de avaliação.  

As maiores dificuldades resultaram, de facto, da colocação tardia de 3 colegas, que não 

conheciam a escola e da interrupção abrupta das aulas presencias que interromperam esse 

processo de adaptação. Na prática, nos últimos 2 anos ocorreu o que não acontecia há 30 anos, 
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apenas duas professoras - eu própria e a professora Clara Amorim – conheciam as dinâmicas da 

escola. De realçar, porém, o esforço das colegas que se tornou mais difícil devido ao 

distanciamento forçado que lhes foi imposto pelas circunstâncias.  

Durante o período de E@D reunimos quase todas as semanas, para aferir procedimentos e 

partilhar experiências. 

Globalmente Bom. Quanto à dinamização de ações para cooperar com os objetivos 

Flexibilização Curricular e do Perfil do aluno MB, designadamente pelo trabalho realizado em 

Cidadania e Desenvolvimento. 

Email, Zoom, Google Meet, Drive. 

Todos os professores consideraram que o E&D correu bem e optaram por sessões síncronas. 

Reconheceram como aspeto positivo o desenvolvimento da autonomia doa alunos, mas também 

a fraca participação efetiva dos alunos nessas sessões, sendo muitas vezes a comunicação 

unidirecional. A maioria das tarefas solicitadas no terceiro período (trabalhos de investigação e 

fichas) foram realizadas. A avaliação foi predominantemente formativa e expressa de forma 

qualitativa. Consideraram que, embora tenha sido a solução possível, esta opção manifesta 

muitas fragilidades tendo como consequência o afastamento dos alunos, especialmente 

daqueles que apresentam mais dificuldades, que são menos autónomos e motivados. 

 

3.3.3.3. HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

O grupo disciplinar foi constituído por quatro elementos, dois deles colocados depois do início do 

ano letivo. Procedeu-se no final do ano letivo anterior e no início deste à elaboração de novos 

critérios de avaliação em trabalho de parceria com o Departamento de Ciências Socias e 

Humanas e com os colegas de História (grupo 400). Delinearam-se atividades e procedeu-se à 

aferição de critérios e descritores de desempenho para os trabalhos a propor e descritores para os 

respetivos critérios de avaliação. Foram ainda discutidas as possíveis atividades a desenvolver pelo 

grupo disciplinar, com uma visita de estudo para o quinto ano de escolaridade às Ruínas de 

Miróbriga e ao Moinho da Quintinha em Santiago do Cacém, enquadrada e contextualizada 

com os conteúdos programáticos a desenvolver, que os alunos apreciaram bastante. Foi 

reformulada a atividade estruturante, “Di@rio.HGP - um lugar com História” para os dois anos de 

escolaridade, tendo como objetivo o desenvolvimento de competências transversais e 

consentâneas com todas as áreas de competência a desenvolver no perfil do aluno, partindo da 

disciplina de História e dos conteúdos lecionados na mesma. Os critérios de avaliação desta 

atividade foram ainda adaptados, para os alunos que apresentam dificuldades na 

aprendizagem. 

O grupo disciplinar reuniu informalmente, sempre que se considerou necessário e no E@D, através 

da Plataforma Zoom. As matrizes das fichas de avaliação nos dois primeiros períodos foram 

comuns a todas as turmas nos conteúdos lecionados, com as diferenças necessárias quer na 

adaptação para alguns alunos, quer no caso de haver alguma discrepância na lecionação dos 

conteúdos, em função da calendarização dos momentos de avaliação formais. Refletiu-se sobre 

as adaptações curriculares para alunos com medidas seletivas e também foram aferidas as 

medidas universais de acordo com os normativos a aplicar em sala de aula consoante as 

dificuldades e /ou necessidades evidenciadas pelos alunos. Partilharam-se recursos, resultantes da 

pesquisa individual dos elementos do grupo, para a abordagem dos temas. Todo o trabalho foi 
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desenvolvido em harmonia pelo grupo disciplinar e arquivado/disponibilizado na disciplina 

200HGP, na Plataforma Moodle. 

Foi necessário reformular no E@D atividades já planificadas, mantendo-se um trabalho 

colaborativo na sua construção e adaptação, nomeadamente com um carácter mais interativo 

como facilitador da aprendizagem e que também permitisse a realização com sucesso do 

trabalho autónomo pelos alunos. Foram realizadas sessões síncronas, também para aferição de 

estratégias operacionais de apoio aos alunos, e atenção àqueles que não dispunham de 

condições tecnológicas para efetuar determinadas atividades, bem como de concertação da 

avaliação a efetuar, de acordo com o que foi aprovado em conselho pedagógico. 

Concretizou-se a criação de disciplinas virtuais na Plataforma Moodle para todas as turmas, 

embora, fossem depois tomadas outras opções no trabalho desenvolvido com os alunos, em 

função dos mesmos e da maior experiência dos professores na utilização de outras plataformas. 

Assim sendo, apenas as turmas que já trabalhavam na plataforma mencionada assim como uma 

professora desenvolveram o trabalho por essa via. A maioria dos professores do grupo disciplinar 

beneficiou do trabalho desenvolvido e partilhado pela equipa de apoio ao E@D e participou na 

partilha de conhecimentos de competências digitais, realizada na comunidade escolar pelo 

professor bibliotecário da EB do Castelo, para otimizarem o seu trabalho com os alunos. Estava 

preconizado um trabalho de parceria com a BE neste domínio, a aplicar no ensino presencial, que 

não se concretizou como p, devido às circunstâncias que obrigaram à interrupção do ensino 

presencial.  

O projeto Di@rio.HGP, dado ser um projeto que obrigava a uma interação mais constante 

aluno/professor no acompanhamento do trabalho, à medida que ia sendo realizado, foi 

interrompido no E@D, por não ser de todo possível fazer esse acompanhamento sistemático. 

Também não foi possível expor os trabalhos realizados para a exposição de final de ano 

juntamente com algumas das atividades preconizadas pela BE. Os trabalhos já finalizados foram 

apresentados em sala de aula. Em duas turmas do 5º ano, desenvolveu-se um trabalho 

interdisciplinar com Educação Visual, já no E@D, que também não foi possível expor, como estava 

p, na “Semana da Leitura”.  

Foram muito variadas as plataformas de trabalho com os alunos, desde a Plataforma Moodle, 

Google Classroom, Aula Digital da Porto Editora para clarificar procedimentos e disponibilizar 

recursos para os alunos realizarem aprendizagens e desenvolverem competências digitais. Foram 

importantes ainda para avaliar formativamente os trabalhos realizados. Através da Plataforma 

Zoom e do Google Meet, manteve-se o contacto com os alunos noutro nível, iniciaram-se novos 

temas, ajudou-se a esclarecer dúvidas. O WhatsApp, foi fundamental para contactos 

individualizados no apoio aos alunos, na sua organização, na resolução de algumas tarefas e até 

a encarregados de educação que solicitavam ajuda, permitindo maior colaboração no apoio 

aos seus educandos. No contacto com encarregados de educação foi utilizado também o 

correio eletrónico não necessariamente apenas no âmbito da direção de turma. 

A planificação prevista para o 6º ano de escolaridade foi cumprida por todos os professores. No 5º 

ano, há que fazer uma recuperação do tema “Descobrimentos Portugueses” e lecionar o último 

subdomínio do programa, p para este ano de escolaridade. 

No 5º ano de escolaridade a taxa de sucesso, situou-se em 97,4%, 2,6 pontos percentuais inferior à 

meta estabelecida. Quatro das sete turmas, situaram-se abaixo da meta preconizada, mas com 

uma taxa de sucesso acima dos 94%. No 6º ano de escolaridade, a média de 93,3%, situou-se em 
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5,7 pontos percentuais abaixo da meta estabelecida, sendo que cinco das sete turmas se 

situaram acima da meta estabelecida e duas, embora com uma taxa de sucesso acima dos 80%, 

conduziram à discrepância verificada. Não considerando que haja insucesso na disciplina, as 

medidas aplicadas foram pontuais e mais individualizadas, com a sua continuidade mais 

comprometida no E@D, em que os alunos que apresentaram mais dificuldades foram aqueles que 

precisamente já o indiciavam no ensino presencial.  

 

3.3.3.4. GEOGRAFIA 

 

E. BÁSICO 

Os resultados atingidos foram positivos e resultantes do constante ajustar da prática letiva às 

necessidades que os alunos evidenciavam, com uma aposta evidente na aprendizagem 

colaborativa durante o ensino presencial. Durante o ensino à distância apostou-se na 

monitorização constante da realização das tarefas, feedback que era remetido aos 

encarregados de educação semanalmente pelo D. T. Nas situações em que continuavam tarefas 

em falta era enviado email individualizado. Nos casos identificados, foram realizadas adaptações 

na avaliação sempre que necessário. Assim, em todas as turmas de 7º ano foram atingidas as 

metas definidas para a disciplina de Geografia. O mesmo aconteceu para as turmas do 8º ano. 

Apenas no 9º ano, a meta a atingir não foi concretizada nas turmas C e G, devido à menor 

participação de alguns alunos nas atividades propostas, ainda durante o período de aulas 

presenciais e que se agravou durante a suspensão destas, pioradas pelas dificuldades 

decorrentes da sua proveniência de outros sistemas de ensino. 

E. SECUNDÁRIO  

10º ano: não cumpriu a meta de sucesso proposta que era de 92,2% tendo atingido 78,65%. Estes 

resultados são relativos a 3 turmas: no 10ºG com 85,7%, no 10ºE com 96,4% e no 10ºF 53,85%. A 

discrepância verificada resulta fundamentalmente do insucesso verificado na turma F, uma turma 

com apenas 13 alunos muito fracos, dos quais 5 eram acompanhados pela Educação Especial. 

Embora alguns destes alunos, no 3º período, tivessem uma boa prestação em diversas 

tarefas/trabalhos, aplicando os critérios de avaliação, não foi o suficiente para conseguirem 

atingir um valor positivo (ainda que tenham subido as suas médias). 

No 11º ano e 12º ano as metas foram superadas. 

E. PROFISSIONAL  

Na disciplina de AI, os resultados ficaram abaixo da meta, o que corresponde a alunos que, ainda 

durante as aulas presenciais apresentaram muitas faltas, não entregaram trabalhos e, durante a 

suspensão das aulas presenciais, nunca compareceram às aulas síncronas, nem corresponderam 

às tarefas propostas. Também nas semanas de recuperação (prolongadas para o cumprir o 

número mínimo de aulas) os alunos não compareceram.  

No curso de Turismo, disciplina de Geografia, as metas foram superadas no 1º e 3º ano e não 

foram atingidas no 2º ano, pelas mesmas razões mencionadas no parágrafo anterior. 

O trabalho colaborativo aconteceu sempre que necessário, no que se refere ao desenvolvimento 

das atividades letivas, quando existiram equipas que lecionam o mesmo ano letivo, o que 
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aconteceu principalmente no Ensino Básico. No Secundário, cada nível esteve atribuído a apenas 

um professor mas, sempre que possível, conjugaram-se as estratégias e atividades como um todo.  

A partir do momento em que a escola encerrou, foram feitas reuniões regulares por 

videoconferência, onde foram acordados os procedimentos a ter no desenvolvimento do 

trabalho e no acompanhamento dos alunos à distância. Mais tarde, trabalhamos também 

bastante sobre os critérios de avaliação (principalmente no 9º e 12º por estarem ainda fora da 

AFC e terem critérios ainda baseados nos instrumentos de avaliação e não por domínios). Esta 

adaptação dos critérios de avaliação seguiu-se à concertação realizada entre os coordenadores 

dos vários grupos do Departamento de CSH que também reuniram regularmente, para tratar 

desse e doutros assuntos. 

Claro que este ano letivo todo o trabalho e ações previstas ficaram muito condicionadas pela 

pandemia e a impossibilidade de estar na escola e dinamizar ações presenciais. Muitas foram 

canceladas (como a saída ao Castelo de Sesimbra, a saída à Arrábida, a exposição final sobre 

Sesimbra, a comemoração do Dia Mundial da Terra, Visita de estudo à Futurália, Visita à 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e Lisboa Story Centre) e outras 

foram adaptadas às circunstâncias (por exemplo através do visionamento de documentários e da 

apresentação oral de trabalhos em videoconferência).  

Mas, tanto durante a escola presencial como à distância, foi possível dar continuidade ao 

trabalho já iniciado em anos anteriores no que toca à diversificação de estratégias, 

nomeadamente com o trabalho centrado na resolução de problemas (PBL), sala de aula 

invertida, aplicação de quizs (Kahoot, Quizziz, GoogleForms), utilização nas aulas e solicitação dos 

produtos finais em formatos diversificados (Emaze, Popplet, Prezi, Genially - com resultados muito 

interessantes) e atividades interdisciplinares – por exemplo entre Geografia e Ciências Naturais e 

Educação Visual, no Básico e entre Economia A e Geografia A no Secundário, que foram 

realizadas com sucesso. Também o novo curso profissional e Proteção Civil contribuiu para a 

diversificação da oferta educativa do agrupamento e para a concretização de atividades 

dinâmicas com sejam, a título de exemplo, as saídas de campo à Torre de vigia do Facho da 

Azoia, ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra e ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

Foram também aplicados os novos critérios de avaliação centrados em domínios e não em 

instrumentos. 

Para comunicação e disponibilização de recursos o grupo recorreu às plataformas Zoom, Google 

Meet, Escola Virtual, Aula Digital, Google Classroom e correio eletrónico. 

 

3.3.3.5. HISTÓRIA 

Relativamente aos resultados escolares é de salientar o seguinte: 

7º ano: Os resultados propostos no PAA, semelhantes aos do ano anterior foram alcançados, 

embora, o trabalho desenvolvido com os alunos tenha acabado, em alguns casos, por ser 

prejudicado no terceiro período devido à dificuldade de acesso dos mesmos às TIC.  

8º ano: os resultados obtidos foram positivos, uma vez que a taxa de sucesso na disciplina 

encontra-se dentro da meta proposta para o presente ano letivo.  

9º ano: nas turmas A e F o sucesso foi de 100%; nas turmas E e G o sucesso foi de 96 % e 93%, 

respetivamente. O insucesso corresponde a 1 aluno na turma 9º E e a duas alunas na turma 9ºG, 
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com fragilidades acentuadas por problemas de assiduidade registados, desinvestimento na 

disciplina e incumprimentos reiterados no decorrer do processo de ensino à distância. 

10º ano em HCA: não foi atingida a meta de 92,1%, visto que o sucesso alcançado na disciplina 

foi de 80%, em virtude do desinvestimento de três alunos. A modalidade de E@D inviabilizou um 

acompanhamento mais eficaz em alunos pouco motivados para a disciplina. 

11º ano em HCA: 100% de sucesso. 

11ºG História A: 100% de sucesso. 

Nas turmas do 12º ano o sucesso foi pleno. 

Saliente-se a propósito das turmas de ensino profissional: 

no que concerne ao 1ºPT e 1ºPM registou-se 77% e 38,5% de sucesso, com 3 e 7 alunos que 

registaram um total absentismo na disciplina de História da Cultura e das Artes num universo de 13 

discentes, respetivamente; no 10.ºG alcançou-se 82,7% de classificações positivas, tendo havido 

cinco níveis inferiores a 10 valores, num universo de 29 alunos; no 11.ºH houve 80,7% de êxito, tendo 

registado 5 níveis inferiores a 10 num universo de 26 discentes. Quanto ao 2ºPT, o sucesso 

alcançado foi de 82,3%, com 3 alunos que registaram um total absentismo.  

A nível do trabalho colaborativo entre pares, procurou - se desde o inicio do ano, nas reuniões 

semanais de grupo e / ou momentos do horário não letivo dos docentes, articular e preparar a 

atividade letiva, nomeadamente as planificações exigidas, os critérios de avaliação, a 

elaboração dos mais diversos materiais didáticos, como fichas de diagnósticas, guiões de 

trabalho, preparação de visitas de estudo, análise e seleção de materiais e manuais, entre outras. 

Em trabalho de equipa, em particular com docentes do mesmo ano, elaboraram-se fichas de 

avaliação sumativa e formativa havendo pois a partilha de instrumentos de avaliação. 

É de destacar a realização das seguintes visitas de estudo: 

Lisboa (bairros antigos, Baixa Pombalina) e assistência a uma sessão plenária da Assembleia da 

República com as turmas do 11º ano. 

Vila de Sesimbra, no âmbito da “Sesimbra quinhentista” e realização de uma atividade-oficina na 

Capela do Espírito Santo, em Sesimbra alusiva ao tema “A História dos livros”, com turmas do 8º 

ano. 

Realização de uma visita de estudo, com as turmas A e G do 9º ano ao CAMJAP (tema “Isto é 

Arte?”) e edificado da FCG, esta última facultada, a título excecional, pela Fundação. A visita 

teve carácter interdisciplinar, articulando-se as disciplinas de História, Ed. Visual, Português, Inglês e 

Francês. 

Relativamente ao trabalho na época de Ensino à Distância, houve colaboração entre os pares, 

permitindo uma melhor funcionalidade e resultados no trabalho desenvolvido, nomeadamente 

estratégias de ensino e elaboração de instrumentos de avaliação Em relação às sessões síncronas 

e assíncronas (iniciadas no dia 16 de Março), foi incentivada a frequência contínua de todos os 

alunos, reforçando conteúdos, esclarecendo dúvidas, apoiando a realização das tarefas 

propostas e auxiliando na concretização de trabalhos de pesquisa. 

Procedemos ao acompanhamento e monitorização do Plano E@D Sampaio de forma contínua. 

No âmbito da Cidadania e Desenvolvimento foram dinamizadas, pelo APAV, sessões de 

sensibilização sobre os vários tipos de crime e formas de violência, prevenção do crime e da 
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violência; e vítimas mais vulneráveis. Ação proposta pela coordenadora de CD, tendo em vista a 

concretização dos objetivos propostos no PEA, a saber: promover um clima de aprendizagem 

favorável e protetor e a melhorar o sucesso e a qualidade do sucesso educativo. 

Saliente-se igualmente o desenvolvimento de práticas interdisciplinares, mediante a organização 

conjunta com Geografia de uma visita de estudo a Lisboa com o 11º ano, e uma ida ao teatro e 

visita ao Museu Gulbenkian com a turma de HCA 10º ano em articulação com a disciplina de 

Português. 

Relativamente aos 8ºs anos a interdisciplinaridade foi desenvolvida com a disciplina de Português, 

com a visita de estudo à Vila de Sesimbra e com a atividade-oficina, sobre a História dos Livros.. 

Relativamente ao 9º Ano a interdisciplinaridade foi desenvolvida sobretudo com a disciplina de 

Ed. Visual e, pela visita de estudo, também com Português, Inglês e Francês 

O grupo também procurou implementar práticas pedagógicas assentes em metodologias ativas, 

assentes na pesquisa, seleção e tratamento da informação sobre temáticas diversas, bem como a 

reflexão crítica sobre acontecimentos do mundo contemporâneo, em comparação com 

acontecimentos do passado.  

Foram utilizadas várias Plataformas digitais: Zoom, correio eletrónico, hangouts, Escola Virtual e 

Moodle 

A não existência de um maior número de atividades deve-se a dificuldades de articulação dos 

horários dos membros do Grupo, em especial na sua componente não letiva, que se revela 

insuficiente face à preparação das numerosas atividades letivas e não letivas. 

Por último é de destacar a continuidade do envolvimento de docentes do grupo na atividade 

“assembleia de jovens” promovida pela assembleia Municipal de Sesimbra que à semelhança das 

edições dos anos anteriores constituiu uma excelente oportunidade de educação para a 

cidadania entre os jovens do ensino básico. 

 

3.3.3.6. TURISMO 

O grupo conclui que as atividades/visitas de estudo propostas para o PAA e para os PTT’s das 

turmas do curso, ao longo do ano letivo 2019/2020 foram oportunas, motivadoras e integradoras 

para todos os alunos e contribuíram para a sua formação profissional e pessoal e certamente 

contribuíram para uma melhoria dos resultados escolares. No entanto, os resultados escolares 

alcançados, tendo em conta as metas definidas no início do ano letivo, não podem ser 

analisados uma vez que, na presente data ainda não se encontram disponíveis. Serão analisados 

no início do próximo ano letivo. 

Todo o trabalho entre os pares foi desenvolvido de uma forma dinâmica, cooperativa e 

responsável, permitindo um resultado positivo e motivador para alcançar os objetivos propostos 

pelo Projeto Educativo da Escola. O trabalho colaborativo e interdisciplinar teve continuidade no 

E@D. 

Tendo em conta a Flexibilidade Curricular, o Perfil do Aluno e o Projeto Educativo do Aluno 

nomeadamente, no que diz respeito às medidas, 1, 5 e 7, foram dinamizadas várias atividades 

destinadas aos alunos do Curso Profissional Técnico de Turismo. Atividade (Comemoração do Dia 

Mundial do turismo); Aula no exterior (visita ao Núcleo Museológico Moagem de Sampaio); 

Atividade (Comemoração do Dial Mundial do Chá); Aula no exterior - Visita à Fortaleza de 
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Santiago (Museu do Mar e Posto de Turismo), Capela do Espirito Santo dos Mareantes e Agência 

de viagens Turibolsa; Palestra com o NECA – Arrábida por dentro e por fora; Participação - Projeto 

Europeu Ambiental (Changemakers for Good) – NoPlanetB com a colaboração da associação 

Sapana e com o Teatro Umano, inserido no projeto eco escolas. Estas atividades tiveram uma 

avaliação bastante positiva por parte do grupo e dos alunos. As atividades: Atividade X Peddy 

Tour; Visita de Estudo (Mosteiro da Batalha + CIBA); Aula no exterior (Visita a um Hotel da Região); 

Aula no exterior - Visita ao Santuário do cabo Espichel + Percurso Pedestre Maravilhas do Cabo – 

Conhecer a lenda do Cabo pela Rota dos dinossauros não se realizaram devido às medidas 

excecionais divulgadas pelo Governo, suspensão das atividades letivas, perante a situação de 

pandemia por Covid-19. 

Todo o grupo utilizou a plataforma Moodle, quer nas respetivas direções de turma, quer na 

direção de curso, colocando aí toda a informação necessária e solicitada. Para contactos e 

envio/troca de documentação entre professores, alunos e encarregados de educação foi 

utilizado o e-mail. No ensino à distância foram realizadas reuniões e aulas síncronas via ZOOM. 

Foram também utilizadas as plataformas: Drive, Classroom, whatsAap e Google meet. 

 

3.3.4. Educação Especial 

O departamento de educação especial apoiou 142 alunos, durante o presente ano letivo. A 124 

destes alunos, foram aplicadas medidas seletivas e a 18 medidas adicionais, nomeadamente, 

Adequações Curriculares Significativas. As 3 Unidades intervieram com 29 alunos, assim 

distribuídos: EB Sampaio (11); EB Castelo (8); E. Secundária (10). Foram ainda elaborados 11 Planos 

individuais de transição. Foram prestados apoios especializados no âmbito da Psicologia (189), 

Terapia da Fala (38), Terapia Ocupacional (26) e Fisioterapia (1), através do serviço de psicologia 

do agrupamento e no âmbito da parceria com o CRI. A Técnica de Serviço Social apoiou 52 

alunos /famílias. 

Relativamente aos resultados escolares, conclui-se que foram positivos: prevê-se a retenção de 8 

alunos- 1 no 1º ciclo, 5 no ensino secundário e 2 na turma PIEF. 

O trabalho colaborativo desenvolveu-se, formalmente. através de duas sessões, uma realizada no 

dia 28 de novembro e outra realizada no dia 13 de fevereiro. Na 1ª sessão foram partilhas 

experiências no âmbito da planificação segundo o DUA; na intervenção com a problemática da 

Dislexia e nas possibilidades de exploração do Padlet. Na segunda sessão, foi dinamizado um 

trabalho em pequenos grupos, que consistiu numa reflexão sobre a ação e na partilha do 

trabalho, que cada um desenvolve, ao nível da intervenção com as famílias, na articulação com 

os docentes e técnicos e no contributo para a inclusão. De acordo com o p no PAA, faltou realizar 

uma sessão, a qual estava prevista para o 3º período. 

A intervisão neste departamento, caracteriza-se pela realização de workshops de partilha de 

práticas e, neste contexto, foi realizado um workshop, no dia 5 de dezembro, sobre Mediação de 

Conflitos. Contou-se com a colaboração de uma docente do agrupamento, com experiência 

nesta área. Estava prevista a realização de mais dois workshops os quais, por motivos das 

circunstâncias, não foram realizados. 

Contudo, e ainda no âmbito do trabalho colaborativo, todo o departamento contribuiu para o 

enriquecimento do Centro de Recursos Pedagógicos disponibilizando, a todos os docentes do 

agrupamento, materiais produzidos/selecionados e documentos informativos pertinentes. 
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Durante o ensino à distância mantiveram-se os contactos formais e informais entre os elementos 

do departamento; mantiveram-se as reuniões de departamento e as reuniões com/ entre as 

equipas que intervêm nas Unidades, para passagem de informação, para definição e balanço da 

intervenção e para a definição das estratégias de intervenção nas situações mais preocupantes. 

Foi ainda realizada uma sessão de formação interna no 1º período, solicitada pelo departamento, 

subordinada ao tema “Ferramentas digitais ao serviço da aprendizagem” que contou com a 

colaboração do colega Luís Varela, o qual dinamizou a sessão. 

O trabalho do departamento inscreve-se e concorre para o desenvolvimento dos objetivos ps no 

PAA, não só no que se refere à melhoria e qualidade do sucesso, como ao nível da flexibilidade 

curricular e desenvolvimento das competências previstas no perfil do aluno, enquanto 

intervenção integrada e dirigida para a autonomia e para a equidade na participação 

nomeadamente: 

 Colaboração com os Conselhos de Turma na definição de oportunidades e alternativas para 

todos os alunos ao nível dos métodos, materiais e formas de avaliação; 

 Definição objetiva do processo e dos critérios de avaliação para os alunos com percurso 

escolar efetuado com ACS; 

 Elaboração de materiais ajustados às necessidades educativas dos alunos; 

 Participação nos processos de Identificação das MSAI; 

 Desenvolvimento de projetos diversificados dirigidos a todos os alunos do agrupamento, no 

âmbito da promoção da capacitação e desenvolvimento de competências específicas; 

 Desenvolvimento de medidas de apoio educativo individualizado, em pequeno grupo e em 

contexto de sala de aula. 

 Implementação de um sistema integrado de apoio ao aluno – SPO/CRI/CPCJ; 

 Reflexão conjunta sobre as causas específicas do insucesso (barreiras à aprendizagem) nas 

diferentes disciplinas e definição conjunta de estratégias; 

 Promoção da participação dos alunos em projetos e atividades extracurriculares, no contexto 

da promoção da autonomia e da inclusão: Clube de Música, Clube de Robótica, BOCCIA, 

Dança…; 

 Participação dos alunos em projetos da CMS; 

 Implementação de Planos individuais de transição (PIT) com oportunidades diversificadas nas 

áreas ocupacionais e profissionais (Oficinas, restaurantes, ginásio, Jardim de Infância, CRPC.); 

 Visitas e atividades de preparação para a vida pós-escolar. 

Durante o E@D, a comunicação e disponibilização de recursos entre com os docentes, foi 

realizada mais frequentemente através do Google drive, do Email, do centro de recursos (digital), 

do telefone e através do Zoom. Para a intervenção com os alunos utilizou-se o zoom, o telefone, o 

Email, e o WhatsApp. Os contactos com os encarregados de educação foram realizados por 

telefone e por email, embora as equipas das unidades tenham realizado vários contactos 

síncronos por vídeo, através do WA e ZOOM. 

 Durante o ensino presencial não foram usadas tantas plataformas, as mais comuns na 

comunicação com docentes, alunos e famílias, foram o telefone e o email. Entre docentes, para 

além das plataformas descritas utiliza-se frequentemente o Google drive. 

Alguns dos projetos e atividades ps no PAA ficaram suspensos com o início do E@D, por não ser 

viável a sua realização nesta modalidade, ou pelo facto de se ter priorizado o acompanhamento 

dos alunos e das famílias. Regista-se ainda que os técnicos deste departamento, em resposta a 
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uma solicitação da EMAEI, criaram uma rede de apoio a toda a comunidade educativa, ao nível 

do serviço social e do apoio psicológico. 

 

3.3.5. Educação Física e Desporto 

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 para as disciplinas integradas no DEFD. 

 O trabalho colaborativo entre os professores do departamento é particularmente evidente na 

organização e realização das atividades de âmbito de escola inseridas no projeto do clube de 

desporto escolar e atividade interna e pode ser classificado de muito positivo e importante 

para o sucesso que as diferentes ações desenvolvidas obtiveram. 

 Dentro do Plano de ações estratégicas foi substituída a observação de aulas entre pares por 

ações de formação de curta duração entre pares, que se concretizaram parcialmente. 

 Verificam-se ainda algumas lacunas a colmatar no que respeita à articulação do 

planeamento de atividades letivas entre colegas que lecionam em simultâneo no mesmo 

espaço e ciclo de ensino. 

 No que respeita ao E@D, pela especificidade de cada plano turma, o trabalho foi muito 

individualizado e diversificado. 

 Este trabalho deverá ser mais desenvolvido ao nível coletivo embora a disciplina de Educação 

Física já possua práticas relevantes associadas ao que se designa atualmente por Flexibilidade 

Curricular e Perfil do Aluno. 

 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 embora com acesso diminuto ou nulo da maioria dos utilizadores. 

 O email institucional tem sido o meio de comunicação mais utilizado. 

 Com a situação de pandemia vivida a plataforma Zoom foi utilizada com sucesso ao nível das 

reuniões de departamento. 

 O Departamento de acordo com as suas necessidades de material definiu o material a adquirir 

e cuja relação poderá ser consultada através do inventário do Departamento. Não foi fácil a 

aquisição de algum equipamento ficando por adquirir algum que se entende como 

necessário. As instalações utilizadas para lecionar estão muito degradadas, notando-se uma 

visível falta de investimento quer nas instalações do Agrupamento quer no Pavilhão Municipal 

de Sampaio, o que dificulta o integral cumprimento dos programas nacionais de educação 

física e de algumas unidades de formação do Curso Profissional Técnico de Desporto. 

 As instalações exteriores da EB Castelo e da ES Sampaio principalmente revelam grandes 

carências de uma adequada manutenção e limpeza regular, mais evidente na caixa de saltos 

horizontais e espaços de aula de educação física. 

 A existência do Curso Profissional de Técnico de Desporto é também um desafio no que 

respeita às instalações existentes. No Pavilhão Municipal de Sampaio urge a 

instalação/reposição da parede de escalada para darmos resposta aos conteúdos 

programáticos. No que respeita à lecionação de outras matérias de atividades desportivas de 

ar livre e aventura, reforçou-se parcerias com outras entidades embora se tenha sentido 

evidentes dificuldades no transporte de alunos e docentes. Pela positiva o desenvolvimento de 
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parcerias entre o AES – CPTD e outros parceiros locais através da participação ativa em 

organização de atividades e estágios. 

 As necessárias mudanças de práticas educativas e pedagógicas implicará necessariamente 

abertura à inovação e esforço acrescido de cooperação entre pares. Sem tal atitude 

dificilmente conseguiremos concretizar as necessárias ações para corresponder assertivamente 

a este desafio. 

 O crescente número de alunos de educação física no 12º ano a quem é permitido anular esta 

disciplina e consequente ida a prova final de equivalência à frequência, parece-nos 

descontextualizada e desnecessária, na medida em que, na maior parte dos casos, permite-se 

a anulação da disciplina de educação física para assistirem a disciplinas em atraso cuja 

frequência terão no próximo ano letivo. 

 Neste final de ano letivo também não se compreende a dualidade de critérios na autorização 

de aulas presenciais a alunos do CPTD e cursos profissionais (recuperação se fosse necessário) 

relativamente à preocupação de alguns alunos treinarem para provas físicas específicas no 

acesso ao ensino superior e igualmente para alunos de EF que façam exames de equivalência 

à frequência. 

 A Educação Física no 1º ciclo continua a revelar-se incongruente com aquilo que seria 

necessário no que respeita à sua adequada implementação e universalidade. 

 Importa rever a adequação do número de grupos equipa e efetivos dos mesmos, aos objetivos 

do Clube de Desporto Escolar do agrupamento. 

 

3.3.6. Educação Pré-escolar e 1º Ciclo 

3.3.6.1. PRÉ-ESCOLAR 

Tendo presente a especificidade da avaliação na educação pré-escolar, que requer a 

observação permanente da criança em ação e dado que o terceiro período decorreu no 

contexto de Ensino à Distância, o que impossibilitou essa observação direta e implementação de 

estratégias facilitadoras da aquisição de competências, foi mantida a avaliação realizada no final 

do segundo período. 

Feita a análise de conteúdo da avaliação descritiva dos diferentes grupos da educação pré-

escolar, há a referir que na Área da Formação Pessoal e Social se verificou uma melhoria no saber 

estar em grupo e na capacidade de esperar pela sua vez, nas atividades realizadas em grande e 

pequeno grupo. No entanto continuou a haver necessidade de implementar estratégias 

diferenciadas que permitissem às crianças gerir as suas emoções de forma adequada, resolvendo 

de forma cada vez mais autónoma os conflitos entre pares através do diálogo. É importante que 

estas estratégias sejam partilhadas com as famílias, para que haja uma coerência de atitudes em 

casa e na escola, promovendo nas crianças a segurança e capacidade de reflexão facilitadoras 

da aquisição de aprendizagens nesta área. 

Quanto à área da Expressão e Comunicação de salientar o gosto que continuam a demonstrar 

pelas histórias, lengalengas, poemas e por outras atividades relacionadas com a leitura e a 

escrita.  

No domínio da matemática participam ativamente nas atividades propostas, procurando 

autonomamente os jogos existentes nas salas promotores de aprendizagens neste domínio.  
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No domínio da educação física apresentaram uma boa evolução a nível da capacidade de 

compreensão e esquematização das atividades. A aceitação e cumprimento das regras e a 

cooperação com os pares continuam a ser competências a trabalhar nalguns grupos. 

No domínio da educação artística e dado os diversos subdomínios que aqui se inserem, há a 

referir o gosto pela música e pela dança, bem como pela ilustração de histórias e representação 

de acontecimentos de modo espontâneo e utilizando adequadamente os materiais. 

Na área do conhecimento do mundo são crianças curiosas, que demonstraram preocupações 

ambientais e de respeito pela natureza, gostando de partilhar e registar as suas descobertas.  

O uso de recursos tecnológicos bem como a participação no planeamento e implementação da 

metodologia que caracteriza o processo de descoberta da investigação científica (observar, 

comparar, pesquisar, experimentar, registar, tirar conclusões), serão competências que 

continuarão a necessitar de ser trabalhadas. 

A equipa do grupo disciplinar da educação pré-escolar criou uma dinâmica fluida e funcional, 

adequada às medidas exigidas em tempo de pandemia. Foi pautada pelo cooperativismo, 

entreajuda, partilha e respeito mútuo no sentido de enriquecer o trabalho realizado com as 

crianças e suas famílias à distância. Foram elaboradas planificações semanais entre pares, com 

propostas e intencionalidades educativas a enviar às crianças/famílias; Criadas ferramentas de 

trabalho adaptadas ao contexto atual (diário de bordo, registo global de avaliação); Realizadas 

reuniões on-line com maior regularidade no sentido de colmatar as dificuldades que iam surgindo, 

quer a nível da organização e planificação dos desafios a enviar às famílias, quer a nível da 

analise conjunta de documentos. 

A participação dos pais no envio e partilha dos trabalhos e atividades das crianças, foi positiva 

apesar das situações familiares distintas, relacionadas com pais em teletrabalho, que tinham de 

gerir os tempos de utilização dos recursos tecnológicos e apoiar filhos em diferentes níveis de 

ensino. 

O trabalho desenvolvido pelo conselho de docentes e as ações dinamizadas tiveram sempre 

presentes os objetivos ps no PEA e a Flexibilidade Curricular. 

Ao longo do ano o correio eletrónico, o contacto telefónico e as reuniões presenciais foram os 

meios mais utilizados para o contacto frequente entre colegas e com os encarregados de 

educação. Para além destes meios, com exceção das reuniões presenciais, no período de ensino 

à distância, foram criados grupos de turma no WhatsApp, facilitadores do contacto assíncrono e 

síncrono com os grupos e as famílias. Nas reuniões de pais e contacto com todo o grupo foi 

privilegiado o recurso à plataforma Zoom. 

 

3.3.6.2.  1.º CICLO 

Tendo em conta as Metas Gerais do Agrupamento definidas para 2019/20, considera-se que os 

resultados alcançados pelos alunos do 1º Ciclo foram globalmente muito positivos. No 1º ano, a 

taxa de sucesso foi de 99%, devido à retenção de um aluno ao abrigo dos artigos 20º e 21º da Lei 

nº 51/2012, de 5 de setembro; no 2º ano verificou-se, à semelhança do ano letivo transato, uma 

melhoria continuada, com uma taxa de sucesso de 100%, superando-se a meta definida (99%); no 

3º e 4º anos, a taxa de sucesso fixou-se nos 100%, igualando a meta definida para cada um destes 

anos de escolaridade. 



 
82 

Podemos afirmar que estes resultados advêm da ação educativa concertada, eficaz e 

empenhada dos docentes, que promovem o desenvolvimento de aprendizagens efetivas e 

significativas para todos os alunos, recorrendo a diferenciadas estratégias pedagógicas e 

metodologias de trabalho, numa escola inclusiva e promotora do sucesso educativo. 

Pontos fortes: prática consistente do trabalho colaborativo entre os docentes (do mesmo 

ano/entre anos/com a EPE e também com a Ed. Especial e os seus técnicos e todos os outros 

intervenientes); valorização e desenvolvimento do trabalho interdisciplinar potenciado pela 

monodocência; implementação da coadjuvação através da Medida1 do PAE “Ler e Escrever +” 

e do Apoio Educativo; articulação eficaz entre as diferentes dimensões da avaliação, prevenindo 

o insucesso e regulando todo o processo de ensino-aprendizagem; rentabilização dos recursos 

disponíveis nos diferentes estabelecimentos (divulgação e enriquecimento através de aquisição 

de materiais pedagógicos inovadores e apelativos). 

Pontos fracos: continuidade da existência de turmas com dois anos de escolaridade; elevado 

número de alunos por turma (26/24); supressão do horário de apoio educativo e/ou coadjuvação 

em função da substituição de docentes em situação de falta/doença; elevado número de alunos 

com necessidades educativas integrados numa mesma turma. 

Apesar do ambiente educativo proporcionado pelo E@D ser muito diferente do que é 

proporcionado na escola, em situação normal, o balanço é positivo. No entanto, sentiram-se 

algumas dificuldades, verificadas no início do E@D, tais como a falta de meios tecnológicos, por 

parte dos alunos e de alguns professores, e a dificuldade em comunicar com todos os alunos, mas 

estes aspetos foram sendo resolvidos e ultrapassados gradualmente. 

Quanto ao trabalho colaborativo entre pares, em contexto de E@D, o mesmo foi realizado através 

de email e/ou em reuniões na plataforma Zoom, resultando na partilha de informação e numa 

melhor articulação de esforços na consecução das aprendizagens essenciais. As professoras 

organizaram e construíram planificações, diversificados instrumentos de avaliação, critérios de 

classificação e atividades individuais (partilhadas posteriormente via fotografia ou vídeo), entre 

outros, e avaliaram e refletiram sobre o desenvolvimento de todo este processo de ensino 

aprendizagem.  

Consideramos que, globalmente, as atividades programadas e realizadas durante este período 

de E@D favoreceram as aprendizagens tecnológicas, constituindo-se, igualmente, como veículos 

de promoção da divulgação das práticas desenvolvidas. No entanto há a salientar que as 

aprendizagens das diferentes áreas, programadas para este período, foram prejudicadas, pois 

apesar de alguns alunos terem uma boa base de apoio em casa, outros ficaram entregues aos 

irmãos mais velhos ou aos avós, não conseguindo consolidar as aprendizagens. A 

interdisciplinaridade esteve presente no dia-a-dia das diferentes turmas. 

Ao nível da Flexibilização Curricular, no 1º e 2º ano de escolaridade o impacte foi bastante 

positivo. O balanço final do projeto, tendo em conta a recetividade por parte dos alunos e da 

comunidade educativa às tarefas propostas e o grau de entusiasmo e interesse pelas atividades 

foi muito bom. Os projetos (“A Arte e a Natureza”/1º Ano e “Cuida do teu Planeta”/2º Ano) 

promoveram a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, favorecendo a aprendizagem dos 

alunos e o seu desenvolvimento social e pessoal, visando, tal como p no PE do Agrupamento, “a 

qualificação individual e a cidadania democrática”.  
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A forma de comunicação privilegiada com os alunos foi o email, por ser o mais acessível a todos. 

No entanto, a plataforma Zoom foi utilizada para aulas presenciais/sessões síncronas, 

esclarecimentos de dúvidas, apoio educativo e acompanhamento social dos alunos. Algumas 

professoras utilizaram ainda a Class Dojo e o WhatsApp para videochamadas.  

As disciplinas, na plataforma Moodle, desempenharam a função de comunicação e de 

repositório de materiais/recursos e documentos. Recorreu-se, ainda, ao correio eletrónico e à drive 

para a comunicação entre colegas. 

Destacamos, neste 3º período, a colaboração da Junta de Freguesia do Castelo na 

comunicação e impressão de atividades e recursos para alguns dos nossos alunos. 

 

3.3.7. Línguas Estrangeiras 

3.3.7.1. ESPANHOL 

O grupo disciplinar considera que o resultado alcançado neste ano letivo pelos alunos, na 

disciplina de Espanhol, foi positivo, uma vez que obtiveram taxas de sucesso bastante positivas. 

Algumas metas não foram alcançadas porque todas elas são muito altas (média de 97,4%) e, 

exceto quanto se verifica uma taxa de sucesso de 100%, elas são difíceis de alcançar. 

 Há que realçar que nas turmas do 7º ano, do ensino básico, a percentagem de sucesso foi de 

97,8%, pelo que alcançou a meta de 94,9%. Dos 46 alunos inscritos, só um teve nível inferior a 3 

dando média de 97,82%. Este nível inferior a 3 prende-se com o facto de ser uma aluna brasileira 

que ingressou na turma no final do primeiro período. Foram adotadas várias estratégias a fim de 

colmatar as dificuldades da aluna. Durante o ensino à distância, as tarefas foram adaptadas e 

diversificadas, mas a aluna não demonstrou interesse e empenho, tendo concretizado 20% das 

tarefas.  

No 8º ano a taxa de sucesso foi de 100%, sendo superior à meta de 98,5%.  

Já no 9º ano, terminou este ano letivo com uma taxa de sucesso de 93,7%, pelo que a média de 

97,4 não foi alcançada.  

No 10º ano, formação geral, em 63 alunos, 4 alunos não obtiveram sucesso o que dá uma média 

de 93,7%. Este valor deve-se à falta de hábitos e métodos de estudo e pouco empenho nas 

atividades solicitadas. 

No 11º, formação geral, a média é de 100% no 11º ano, sendo esta média igual à do ano passado 

e superior à dos últimos cinco anos. Já na formação específica a média é de 100% tanto no 10º 

como no 11º, pelo que no 11º Específico a média foi superior à do ano passado e à dos últimos 

cinco anos. No entanto, esta subida não se deve ao excelente desempenho dos alunos, uma vez 

que 15 dos 23 alunos obtiveram classificações que se balizaram entre os 10-13, mas sim às 

condicionantes inerentes ao E@D.  

No profissional, mais concretamente em Comunicar em espanhol, no 10°PT, de 13 alunos, só 2 não 

concluíram módulos (um aluno não fez nenhum módulo, por falta de assiduidade, empenho e 

interesse; o outro aluno só não concluiu o módulo 4, pois durante o ensino à distância não 

demonstrou empenho e interesse, tendo concretizado 20% das tarefas). A percentagem de 

sucesso da disciplina é 84,6%. 
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No 11°PT, de 18 alunos, três não concluíram os módulos 6 e 7 por falta de assiduidade, tendo de 

cumprir MRI ao módulo 6 (não cumpriram), falta de empenho, interesse e hábitos de trabalho. Ao 

longo do ano letivo, esses três alunos demonstraram interesses divergentes aos escolares. A 

percentagem de sucesso da disciplina é de 83,3%. 

No 12º PT a percentagem de sucesso na disciplina de comunicar em espanhol é de 100%. 

É de salientar, que em todos os níveis de ensino, o nível de sucesso foi subindo ao longo dos três 

períodos.  

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.  

- O grupo disciplinar, numa coordenação com o departamento de línguas, a partir do documento 

orientador das aprendizagens essenciais, planificou as atividades/aprendizagens conducentes ao 

desenvolvimento das competências mencionadas no perfil do aluno. 

Na disciplina de espanhol, o trabalho desenvolvido neste âmbito foi considerado positivo, uma vez 

que promoveu a consolidação de aprendizagens, o desenvolvimento de competências -como a 

pesquisa, análise, debate e reflexão -,a diferenciação pedagógica em sala de aula. 

No início do ano letivo e até meados do mesmo, à semelhança dos anos anteriores, a forma de 

comunicação privilegiada e mais eficiente entre colegas de grupo, alunos e encarregados de 

educação foi o email e a drive. Logo no início do ano, por decisão do grupo, optamos por utilizar 

a Drive como forma de partilha de recursos e de armazenamento de ficheiros (este ano foi menos 

utilizada a plataforma Moodle). 

A meados do ano letivo, devido ao novo contexto de E@D, as plataformas de comunicação 

como o zoom e o Google Meet foram de uma importância inestimável, juntamente com outros 

recursos digitais, no cumprimento do nosso papel como professores/educadores. Devo 

acrescentar que, também nós professores, melhorámos consideravelmente as nossas 

competências digitais que são, com ou sem ensino à distância, uma mais-valia importante nos 

novos desafios que nos impõe o ensino. 

Foram realizadas todas as atividades previstas no PAA até ao início do E@D. Día de la Hispanidad 

(exposições na Escola do Castelo e na Escola Secundária); Día de los Muertos (exposição- altar-, 

na Escola Secundária, Calaveras (ensino básico e secundário), Navidad /Reyes (postais e 

mensagens alusivas à época festiva); Día de San Valentín, mensagens de amor e de amizade. 

No 7ºG ano os alunos realizaram corações com palavras em espanhol relacionados com afetos 

(amor/amizade), dentro da atividade interdisciplinar intitulada “A árvore dos afetos”. 

 

3.3.7.2. FRANCÊS 

Os resultados escolares obtidos neste ano letivo, permitem concluir que as metas de escola foram 

atingidas nos três anos do ciclo, na medida em que a média dos resultados finais corresponde à 

meta estabelecida. O balanço é muito positivo. 



 
85 

No âmbito do grupo disciplinar, foram elaboradas em conjunto, as planificações ao nível do 7º, 8º 

e 9º anos. Este trabalho colaborativo, verificou-se ainda a outros níveis, nomeadamente na 

preparação de atividades e na conceção de instrumentos de trabalho e de avaliação e na 

implementação de atividades de reforço/compensação de aprendizagens destinadas à 

consolidação de pré-requisitos fundamentais e ao esclarecimento dos conteúdos. Foi ainda 

preocupação do grupo disciplinar, a renovação constante das estratégias implementadas de 

forma a propiciarem bons resultados. O trabalho colaborativo foi uma constante também no 

período do E@D, na criação de atividades, pesquisa, partilha e planificação de recursos assim 

como na elaboração da prova de exame de equivalência à frequência do 9º ano.  

O grupo disciplinar concretizou as seguintes atividades:  

 “Cartes de voeux/Le noël” – 7º/8º anos – Redação/Exposição de mensagens natalícias na 

Biblioteca da Escola do Castelo (dezembro 2019).  

 “Messages de la Saint-Valentin” – 7º/8º anos - Atividade não prevista inicialmente, consistiu na 

redação/exposição de mensagens na Biblioteca da Escola do Castelo (fevereiro 2020). 

 Atividade não concretizada: 

 “Roman-Photo” 9º ano - trabalhos em formato de Banda Desenhada. Foi tomada a opção de 

não realização da atividade devido ao E@D. 

Todas as atividades implementadas em sala de aula e previstas na planificação foram delineadas 

tendo em vista os objetivos do PAA, nomeadamente ao nível da Flexibilidade Curricular e Perfil do 

Aluno e resultaram no cumprimento das metas estabelecidas. 

O endereço eletrónico foi frequentemente utilizado para partilha de materiais no grupo disciplinar, 

adquirindo maior relevo para comunicação com os alunos no período de E@D. Para 

disponibilização de recursos e tarefas foram utilizadas as plataformas da Escola Virtual e Google 

Classroom assim como o Google Docs e Kahoot. As reuniões e sessões síncronas fizeram-se via 

Google Meets e Zoom. 

O recurso às novas tecnologias e a todos os recursos do manual virtual foi por vezes inviabilizado 

pelas condições precárias ou inexistência de hardware nalgumas salas de aula na escola sede do 

agrupamento, assim como pela falta de instalação de alguns programas como o Adobe Acrobat 

nos computadores da escola do Castelo. 

 

3.3.7.3. INGLÊS (2º CICLO) 

As atividades letivas decorreram de modo normal até à segunda semana de março, portanto, 

junto ao término do segundo período. O resultado das avaliações atribuídas na disciplina de Inglês 

para o segundo ciclo foi de 95,5% no quinto ano e 93,9% no sexto. No que respeita ao 2º período, 

tais resultados são os mais altos destes últimos quatro anos letivos. Recorde-se que a metas para 

esta disciplina e para o presente ano letivo são de 90,9% para o quinto ano e de 85,6% para o 

sexto. 

Mais uma vez, o trabalho foi feito em equipa, recolhendo dados para avaliar a situação inicial, 

fazendo nomeadamente o diagnóstico das turmas e sinalizando os casos que requeriam uma 

atenção mais incisiva. Também em conjunto procedeu-se à adaptação da planificação, em 

função do perfil dos nossos alunos, tendo sempre as metas curriculares salvaguardadas; 

delinearam-se estratégias e conceberam-se os instrumentos de avaliação que se julgaram mais 

apropriados e passíveis de refletirem os conhecimentos dos nossos alunos. 
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Este grupo trabalhou sempre em consonância com os outros membros do Departamento e com 

todos os Conselhos de Turma, integrando-se assim de modo realista e empenhado na realidade 

do nosso universo escolar.  

O grupo contribuiu com atividades para o Plano Anual, incidindo nos objetivos 1.2. (aumento do 

sucesso e da qualidade do sucesso dos resultados escolares) e 2.5. (promoção da participação e 

do envolvimento dos alunos). Neste âmbito, procedeu-se à segunda edição do Concurso de 

Leitura, já que no ano passado esta iniciativa reuniu um enorme interesse e adesão por parte dos 

alunos, tendo sido publicitada a respetiva entrega de prémios em cerimónia decorrida na 

Biblioteca Escolar. A contingência do confinamento devido ao Covid19 interrompeu o normal 

decurso da atividade, tendo sido pois apenas realizada a primeira eliminatória. Não obstante, a 

adesão a esta voltou a ser muito elevada, a exemplo do ano de estreia. 

Também devido ao confinamento não foi possível concretizar a atividade sobre o Dia da Europa, 

visto considerar-se a presença dos alunos indispensável à sua concretização. 

Todos os membros deste grupo disciplinar se disponibilizaram nos vários conselhos de turma a 

abordar conteúdos com outras disciplinas. 

Nos dois períodos iniciais deste ano letivo, os docentes do grupo viram-se todos os dias úteis, pelo 

que o contacto direto foi de longe o mais usado. Mais uma vez recorreu-se ao Moodle para 

guardar documentos e instrumentos de trabalho, na página da disciplina. Foram também 

trocados regularmente mails e telefonemas. 

No período de confinamento, o grupo utilizou frequentemente a plataforma Zoom para fazer 

reuniões regulares e trocar informações. Os telefonemas e mails também se intensificaram, como 

consequência da situação em si. 

 

3.3.7.4. INGLÊS (3º CICLO E SECUNDÁRIO) 

O balanço geral do trabalho desenvolvido pelo grupo disciplinar de inglês foi claramente positivo, 

no cômputo geral, apesar dos vários condicionalismos e constrangimentos existentes, 

nomeadamente neste ano letivo atípico, em virtude da situação gerada pela pandemia. 

Em todos os anos de escolaridade do 3º ciclo as metas foram ultrapassadas, considerando os 

dados relativos ao 2º período. 

Assim, no 7º ano a meta definida de 81,0% foi ultrapassada, verificando-se uma taxa de sucesso 

de 87,2%. No 8º ano, cuja meta era de 85,7%, verificou-se uma taxa de sucesso global de 87,1%. O 

9º ano regista também uma taxa de sucesso elevada (98,2%), superior à meta definida de 89,3 %. 

 Os docentes reiteraram a avaliação muito positiva da 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 dos 

professores um acompanhamento mais personalizado. Sem esta medida, os resultados obtidos 

teriam sido certamente menos satisfatórios. 

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 devidamente competências como a expressão oral e a compreensão auditiva. As 
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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. 

  O panorama no ensino secundário é muito satisfatório, não se registando insucesso significativo 

em nenhuma turma. Contudo, e contrariamente ao que se verificou no Ensino Básico, as metas 

estabelecidas não foram atingidas em nenhum dos três anos. 

 No 10º ano ficou-se muito aquém da meta estabelecida de 94,8%, sendo a taxa global de 

sucesso de 88,2 %. Para esta situação concorrem alguns fatores, nomeadamente o facto de 

alguns alunos que transitaram ao longo do Ensino Básico com classificação negativa a inglês não 

se terem podido inscrever a Espanhol de continuação e de cada vez mais alunos, oriundos de 

países onde o ensino de inglês e respetivo grau de proficiência linguístico é muito diverso do 

ministrado em Portugal, terem passado a integrar as turmas de 10º ano dos Cursos Regulares. 

 A meta definida para o 11º ano (98,5%) não foi alcançada, se bem que a taxa de sucesso obtida 

– 94,5% - se possa considerar muito elevada. Refira-se que foi devido aos resultados obtidos por 

uma das turmas de humanidades que este panorama não foi ainda mais positivo. 

No 12º ano, e contrariamente ao habitual, a meta de 100% não foi atingida, tendo-se registado 

uma taxa de 95,7%, correspondente a um aluno cujo desempenho se caracterizou por um 

elevado absentismo, quer no ensino presencial quer no ensino à distância. 

No 1º e 2º períodos foi ainda possível concretizar algumas das atividades inicialmente previstas, 

nomeadamente no âmbito do Halloween e do St. Valentine’s Day, sobretudo no 3º cic lo. Não foi 

possível concretizar a ilustração de T-shirts alusivas ao Halloween, por fraca adesão dos alunos, 

que já o haviam feito no ano letivo anterior. Contudo, essa atividade, prevista em colaboração 

com docentes de Educação Visual, foi substituída pela criação e ilustração de postais alusivos ao 

St. Valentine’s Day, que foram partilhados com a comunidade educativa numa barca de 

Sesimbra, exposta na biblioteca da Escola Básica do Castelo. Este trabalho envolveu os alunos de 

7º e 8º anos das professoras de inglês Cristina Barata e Sónia Santos, com a colaboração das 

docentes Sónia Rolim e Teresa Oliveira. 

No dia 26 de setembro comemorou-se o Dia Europeu das Línguas na Escola Secundária de 

Sampaio, em colaboração com o grupo de Espanhol, através de mensagens multilingues que os 

alunos escreviam numa faixa destinada a esse efeito. Esta atividade contou com a participação 

dos alunos do projeto Erasmus+, que na semana em questão visitavam a escola. 

O facto de este ano letivo ter passado de novo a ser atribuída uma hora semanal para trabalho 

de equipa facilitou o trabalho colaborativo entre pares, que se concretizou na aferição de 

procedimentos, ajustes nas planificações e elaboração conjunta das matrizes para os testes. A 

partilha de materiais e a reflexão conjunta, feita sobretudo informalmente e em pequenos grupos, 

foi uma constante. 

No que concerne ao ensino à distância, o correio eletrónico foi o meio privilegiado de 

comunicação entre pares, quer para aferição de procedimentos, quer para partilha de materiais. 

Nesta fase o contacto foi mais regular entre os colegas que lecionavam o mesmo nível de 

escolaridade. 

Importa ainda referir a colaboração com os subcoordenadores, em particular com a 

subcoordenadora de Espanhol, professora Zulmira Martins e também a disponibilidade e apoio 

constante, nomeadamente a nível das competências digitais e em particular da reformulação 
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das grelhas excel, da colega Elsa Covita, cujo trabalho em prol do departamento os seus pares 

reconhecem. 

Os professores do grupo disciplinar esforçaram-se, na generalidade, por concretizar os objetivos ps 

no novo Projeto Educativo, e deram o seu contributo para a formação de cidadãos preparados 

para um mundo globalizado e em constante mutação, no respeito pela integridade do aluno e 

da sua diferença. Assim, adaptaram-se as planificações, as atividades e os testes aos alunos e às 

suas características individuais, tentando que todos os alunos adquirissem as competências 

previstas no Perfil do Aluno, de acordo com o preconizado pela educação inclusiva, sem descurar 

os princípios de exigência, rigor e responsabilidade, quer no âmbito da área de intervenção 

pedagógica quer contextual. 

A nível da melhoria do clima de escola, um dos pontos fracos referidos na análise SWOT, que 

esteve na base da elaboração de alguns objetivos contemplados no projeto educativo, os 

professores deste grupo disciplinar deram certamente o seu contributo. As reuniões de grupo 

disciplinar e de departamento eram muito participadas, sentindo-se os docentes à vontade para 

exprimirem as suas opiniões e fazerem críticas construtivas. 

Para além do correio eletrónico, alguns colegas partilharam materiais através da Drive. As 

reuniões de departamento, de grupo disciplinar e de subcoordenadores decorreram com recurso 

à plataforma Zoom a partir do início do 3º período. 

A nível do E@D, a maioria dos docentes recorreu à Escola Virtual e ao Classroom como forma de 

comunicação e monitorização do trabalho dos alunos, para além do correio eletrónico. 

 

3.3.8. Matemática 

3.3.8.1. 2º CICLO, 3º CICLO E SECUNDÁRIO 

O Departamento de Matemática, para além das atividades de preparação do ano letivo, 

realizou reuniões formais de departamento e reuniões de ano informais para trabalho colaborativo 

onde se concretizou a planificação do processo ensino-aprendizagem. A subcoordenadora 

mostrou-se sempre disponível, respondendo às solicitações apresentadas. 

O trabalho colaborativo presencial entre pares desenvolveu-se de forma sistemática ao longo do 

1º e 2º período, continuando à distância através da realização de encontros de trabalho sempre 

que necessário e de acordo com as necessidades de planificação de atividades, produção de 

instrumentos de avaliação e outras. Existe entre os docentes um ambiente propício à cooperação 

e à troca de experiências/materiais, que se concretiza naturalmente entre os professores dos 

mesmos anos de escolaridade. 

O trabalho colaborativo presencial entre pares desenvolveu-se de forma sistemática ao longo do 

1º e 2º período, continuando à distância através da realização de encontros de trabalho sempre 

que necessário e de acordo com as necessidades de planificação de atividades, produção de 

instrumentos de avaliação e outras. Existe entre os docentes um ambiente propício à cooperação 

e à troca de experiências/materiais, concretizando-se naturalmente entre professores dos mesmos 

anos de escolaridade. 

A nível da intervenção na vida do Agrupamento foram concretizadas total ou apenas 

parcialmente, devido à pandemia, as seguintes atividades: 
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Curioso Pi! Realização de desenhos e cartoons alusivos ao Dia do PI, por alunos do ensino básico; 

Preparação das atividades para o secundário (elaboração de um painel e seleção de imagens e 

frases sobre o Pi e suas curiosidades e realização de um vídeo) e mostra aos alunos de vídeos no 

pavilhão D. 

Canguru Matemático: Não se concretizou como concurso internacional, mas no 3ºPeríodo foi 

proposto como atividade lúdica, tendo participado 34 alunos do Agrupamento. 

Jogos Matemáticos. Fez-se a divulgação dos jogos e regras de jogos no final do 1º período como 

p e o torneio de apuramento para o campeonato nacional que não se Participaram turmas do 5º, 

7º, 8º e 9ºano e 5 turmas do ensino secundário. A exposição “Jogos do Mundo” não se 

concretizou, apesar do professor responsável pela organização ter realizado todo o trabalho de 

preparação. 

Origami: Dobrar papel. Foram dinamizadas sessões de elaboração de origamis em várias turmas e 

os alunos participaram com os seus trabalhos nas atividades: Halloween e Árvore dos Afetos. No 3º 

período realizou-se o projeto ”A Matemática e a Arte”. 

Metodologias interativas e tecnologias digitais em aula: foram desenvolvidas práticas 

pedagógicas com recurso a Kahoot, Plickers, Geogebra, Flipgrid, calculadora gráfica, resolução 

de problemas, aula invertida, quer em ensino presencial, quer em ensino à distância.  

Oficinas de formação: Em Outubro foi realizada uma ação sobre a aplicação e construção de 

formulários Google e kahoots, dinamizada por dois colegas do departamento. 

Semana de preparação de Exames: Decorreu a semana de preparação de Exames, com a 

participação dos professores de anos com exame, nas disciplinas de Matemática A (12º ano) e 

MACS (11ºano). Foi definido pelos professores envolvidos um calendário de apoio, tendo os 

professores disponibilizado também o apoio via mail a todos os alunos interessados. 

Entre colegas foi utilizado o email, as plataformas Moodle, Escola Virtual, Google Drive, Google 

ClassRoom, DropBox e o Whats App, Zoom, e Google Meet, entre outras, como ferramentas de 

comunicação e troca de materiais. Saliente-se que, apesar dos constrangimentos sentidos 

inicialmente com a interrupção compulsiva de atividades presenciais, rapidamente os professores 

se readaptaram à utilização intensiva destas formas de comunicação e partilha. 

Desde meados de março, mudou-se a escola para casa... Rapidamente se sentiram as muitas 

limitações que este desafio colocou. Nem todos os alunos teriam computador moderno, Internet 

ilimitada ou a presença atenta e disponível dos seus encarregados de educação. Os alunos mais 

velhos, com condições de acesso, tiveram uma adaptação relativamente rápida ao Ensino à 

Distância. Alguns alunos mostraram menos envolvimento tal como se verificava no regime 

presencial. Porém a distância acabou por promover, na maioria dos casos, mais autonomia e 

responsabilidade. A possibilidade de um efetivo e regular feedback por parte dos professores, 

gerou maior capacidade de análise, um crescimento de laços e de partilhas que aproximou 

alunos e professores e permitiu estabelecer relações de confiança mútua. Todos os professores 

realizaram sessões síncronas. Os alunos participaram nestas sessões, porém, nalgumas situações, 

apresentavam as câmaras desligadas e utilizavam o microfone apenas quando chamados a 

intervir, o que comprometeu a recolha de evidências da participação efetiva dos alunos. 

Relativamente às sessões televisivas de #EstudoEmCasa, foi também realizado um trabalho de 

motivação, esclarecimento e extensão de conteúdos focados no debate entre alunos de 

possíveis soluções para os desafios aí propostos. 
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3.3.9. Português 

3.3.9.1. 2º CICLO 

A taxa de sucesso da disciplina de Português foi bastante elevada. Desta forma, verifica-se que as 

medidas implementadas tendo em conta As Aprendizagens Essenciais da disciplina e O Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória foram adequadas e resultaram no sucesso referido. As 

Medidas Universais/ As Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão foram aplicadas de 

acordo com o perfil de cada turma e aluno. Assim, foram discutidas ações estratégicas em grupo, 

nomeadamente o incentivo ao trabalho colaborativo/ pares -espaço D.A.C. o recurso às tarefas 

extra-aula, o fomento à participação, o recurso à avaliação formativa (incentivo da 

autorregulação das aprendizagens) e o encaminhamento para outras ofertas de apoio. É de 

salientar que estes resultados se devem às ações realizadas pelo grupo, nomeadamente a 

articulação entre os colegas que resultou na conceção de meios de avaliação comuns, na 

partilha de experiências, no planeamento comum de instrumentos, dando cumprimento ao 

programa p para os dois níveis de ensino.  

Concluímos que o trabalho colaborativo decorreu de forma muito positiva. Para além das 

atividades inicialmente desenvolvidas, planificação de atividades de diagnóstico, critérios de 

avaliação, planificações, houve um trabalho sistemático de pares. Assim, as medidas planificadas 

passaram pela rentabilização das aulas em turnos onde houve efetiva articulação entre os 

professores, dando informações atualizadas sobre o desempenho dos alunos e orientações 

precisas do trabalho a desenvolver, priorizando e selecionando o desenvolvimento da Escrita. De 

forma a maximizar este recurso, procedeu-se ao 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; a entrega de fontes de trabalho e estudo específicas; a avaliação formativa; a 

orientação dos registos no caderno diário, bem como a organização dos instrumentos de 

trabalho. O trabalho colaborativo estendeu-se ao grupo de Educação Visual através de reuniões 

quinzenais. No período do E@D a subcoordenadora criou um Fórum de debate via correio 

eletrónico para a rotina de partilha poder continuar. 

Quanto à disciplina de Português Língua Não Materna também foi alvo de uma adaptação ao 

E@D, privilegiando-se os meios digitais. Foram realizadas fichas de trabalho e enviadas tarefas 

adaptadas ao grau de proficiência linguística de cada aluno 

Todas as atividades do Grupo tiveram como ponto de partida uma acurada preocupação em 

cumprir os objetivos ps no P.E.A. quer ao nível da Missão” missão tem como desiderato principal, 

prestar um serviço educativo de qualidade” quer ao nível dos Valores Responsabilidade e 

integridade; Excelência e exigência; Curiosidade, reflexão e inovação; Cidadania e participação; 

Liberdade.  

Foi com este propósito em mente que o grupo planificou as aulas de D.AC., articulámos com a 

disciplina de Cidadania, P.E.S., ECO -Escolas, C.M.S., Jornal do Agrupamento. Participámos num 

concurso promovido pela DECO Jovem.  

O grupo organizou duas visitas de estudo, “Ida ao teatro” com o objetivo de apreciar o teatro 

como meio de difusão da língua e cultura, no domínio da Educação Literária. 
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Durante o 3º período ainda articulámos com o grupo de E.V. através do “Desenha-me lá um 

poema” atividade prevista no P.A.A. em modelo de concurso, mas que foi realizada com 

bastante entusiasmo pelos alunos como atividade do Plano de Trabalho. 

 Mantivemos a articulação com ECO Escolas através da comemoração do Dia da Árvore e da 

poesia.  

 Realizou-se o Festival de Poesia em linha e há evidências no Blogue das Bibliotecas.  

Articulou o grupo com Matemática na atividade “Esta palavra é um número”. 

O balanço é bastante positivo. 

As plataformas usadas como correio eletrónico, Drive, Moodle alargaram-se no E@D à utilização 

do Google Classroom e Aula Digital LeYa servindo para a apresentação e correção dos 

conteúdos, a organização do cumprimento das atividades e correção individual. As aulas 

síncronas semanais, no Zoom, permitiram a apresentação e a síntese de conteúdos, e o 

esclarecimento de dúvidas. Realizaram-se exercícios no Google Forms que permitiram aos alunos 

verificar as suas competências. 

Neste terceiro período letivo de E@D foram propostas atividades integradas nos domínios da 

Oralidade, Leitura, Educação Literária, Gramática e Escrita. 

 

3.3.9.2. 3º CICLO 

Verificou-se uma evolução no acréscimo de competências, o que permitiu alcançar e suplantar 

as metas mínimas a atingir (88,2%, no sétimo; 92, 9%, no oitavo; e 72,6%, no nono). Tal ficou a 

dever-se ao incentivo e orientação do trabalho, permitindo a consciencialização e a 

autocorreção do erro, situação favorecida pela regular disponibilização de fichas-síntese e de 

trabalho, e na realização de questões, visando a apreensão dos conteúdos. A estratégia passou 

ainda pela maximização da ocupação dos alunos, evitando pausas propiciadoras de dispersão.  

Nas aulas de turnos, realizaram-se atividades práticas e motivadoras (exercícios interativos, da 

Escola Virtual, Kahoot), com materiais específicos de recuperação de aprendizagens não 

realizadas, ou incipientes. Além disso, o grupo-turma reduzido favoreceu a interação professor-

aluno, promovendo uma melhor reflexão e monitorização das aprendizagens.  

Desta forma o processo de ensino-aprendizagem desenvolveu-se gradual e progressivamente, 

conduzindo a um acréscimo de competências nos domínios mais problemáticos - leitura, 

educação literária e gramática. Apesar do referido, ao longo do ano letivo, a dificuldade de 

aquisição de competências foi mais notória nas turmas D, E, F e G, do sétimo; B, C e D, do oitavo; 

e B e F, do nono. Salienta-se o 7ºE, uma turma pouco empenhada na vida académica, que, 

apesar do sucesso de 85%, não atingiu a meta mínima. 

As planificações e os critérios de avaliação foram refletidos em grupo. Houve necessidade de 

implementar a concretização de critérios de classificação para os exercícios de avaliação, e, no 

início do ano letivo, apresentei ao grupo uma proposta de teste e respetivos critérios de 

classificação, para uniformizar a metodologia de trabalho. Apesar de alguma relutância e/ou 

desconhecimento da eficácia desta metodologia de trabalho, a mesma tornou-se efetiva no 

grupo. Ficou, ainda, decidida a ordem pela qual as docentes se responsabilizariam pela 

elaboração de testes, cuja aplicação, pelos pares, dependia do trabalho realizado.  
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Procedi à elaboração de novas grelhas de avaliação para o 7º e 8º anos, já que na de 9º não 

houve alterações.  

Durante o E@D, foram enviados ao grupo propostas de planos de trabalho e exercícios de 

avaliação formativa em diferentes aplicativos, para monitorizar as aprendizagens e decidir as 

estratégias a implementar. 

O grupo, em articulação com a BE, incentivou a participação dos alunos no Concurso 

Concelhio/Nacional de Leitura. Com vista à seleção dos alunos do 3º ciclo para a etapa 

concelhia, elaborei as três provas, por serem três os livros passíveis de leitura, e na classificação 

tive a colaboração da colega Cristina Rosa. 

Apesar da impossibilidade de realização do Festival de Poesia, a planificação permitiu o seu 

estudo e a inerente declamação. A colaboração com o Blog BE verificou-se com a publicação 

de trabalhos realizados pelos alunos. A reflexão de textos de diferentes tipologias permitiu o 

desenvolvimento de atividades no âmbito do Projeto PES. As aulas de turnos propiciaram o 

incremento da Oficina de Escrita e de domínios incipientes. 

O profícuo trabalho em equipa do grupo, desenvolveu-se via e-mail ou em reuniões por ano ou 

ciclo, salientando a de preparação da avaliação externa para análise do Quadro de referência 

por domínios, campos de análise, referentes e indicadores, envolvendo o 2º e 3º ciclos. 

Das plataformas de comunicação salienta-se o Google (e-mail, Classroom, Meet, Hangouts, 

Forms, Drive) facilitador do processo de ensino-aprendizagem, tal como os aplicativos Zoom, 

Kahoot, Escola Virtual, RTP-Ensina e Youtube. Como habitualmente, também no final do 3º 

período, foi solicitada aos alunos a autoavaliação (Google Forms) do trabalho realizado, com a 

reflexão do domínio das atitudes e das plataformas que melhor propiciaram a aquisição de 

competências, tendo estes salientado as aulas síncronas, o Google (Classroom, e-mail e Forms), o 

Kahoot e a Escola Virtual. 

 

3.3.9.3. SECUNDÁRIO 

Neste ano letivo, houve reforço do trabalho em equipa na realização de reuniões periódicas para 

planificação de atividades, quer letivas, quer extracurriculares. Nestas reuniões para elaboração 

conjunta de materiais, construção de instrumentos de avaliação, articulação de conteúdos e de 

estratégias, reflexão sobre os resultados obtidos, etc., todo o trabalho teve em vista a 

dinamização de ações que fossem ao encontro dos objetivos do novo projeto educativo. 

Assim, o grupo procurou utilizar estratégias que se integrassem na perspetiva de flexibilidade 

curricular, procurando tornar a aprendizagem mais apelativa e dinâmica, através da articulação 

com outras áreas do saber e colocando as tecnologias ao serviço dessa aprendizagem.  

 Isto foi conseguido através da articulação com outras disciplinas, como aconteceu, por exemplo, 

na articulação com a disciplina de História A na dinamização de miniprojectos no âmbito da 

disciplina de cidadania; no incentivo à participação dos alunos em concursos, nomeadamente 

na participação Concurso Concelhio de Leitura / Concurso Nacional de Leitura, em articulação 

com as BE da ESS; na colaboração no projeto Leituras com a biblioteca (podcast, booktrailer); na 

colaboração com o jornal escolar; na construção de portefólios digitais, etc. 

Infelizmente, devido à pandemia, muitas atividades que contribuiriam para o “desenvolvimento 

de uma ação educativa concertada entre os vários intervenientes educativos” (cf. PEA, medida 
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18) não se realizaram, como inúmeras visitas de estudo planeadas, as atividades de 

comemoração do 25 de abril e a atividade Dress code literário. 

No entanto, o facto de a escola ter de encerrar em março obrigou a que todos tivessem de se 

adaptar rapidamente a uma nova realidade, à reinvenção de métodos de ensino e à criação de 

uma nova dinâmica no processo ensino-aprendizagem em que as ferramentas tecnológicas 

foram fundamentais. 

Assim, face às limitações impostas pela distância, houve a necessidade de se recorrer à utilização 

de salas de aula digitais, à utilização de conteúdos disponibilizados por editoras (Escola Virtual, 

Aula Digital); à utilização de plataformas/ aplicações até aí desconhecidas por muitos docentes, 

como Google Classroom, Google Meet, Zoom, Padlet, etc.; à construção de portefólios digitais; à 

avaliação formativa com quizzes e minitestes online, etc..  

Apesar do distanciamento provocado por esta nova realidade, a necessidade de entreajuda e 

de partilha adensou-se e o trabalho de equipa saiu reforçado.  

Em conclusão, apesar das contingências, o balanço do trabalho de equipa no departamento é 

muito positivo.  

Uma última referência à medida 14 do PEE - “Oferta de formação que responda às necessidades 

do pessoal docente e não docente”: o grupo que leciona o ensino secundário planeava propor a 

candidatura à acreditação da oficina de formação As novas tecnologias aplicadas à 

aprendizagem do Português no Ensino Secundário, o que não foi possível devido ao contexto de 

pandemia. Em princípio, no próximo ano letivo o grupo avançará com este projeto. 

Devido à distância imposta pela pandemia, os meios de comunicação utilizados entre os 

docentes aumentaram exponencialmente. Enquanto, em anos anteriores, havia a quase 

exclusividade do recurso ao email, neste ano o Moodle, a Dropbox, os blogues, o Zoom e o 

Google Meet foram utilizados recorrentemente.   

Na comunicação com os alunos, para além destes, também o Google Classroom foi muito 

utilizado. Com os encarregados de educação, privilegiou-se o email. 

 

 

3.4. Estruturas de Coordenação Educativa 

3.4.1. Coordenadores de Estabelecimento 

Atividades 

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

EB1/JI Zambujal 8 5 3 63% 7 12 

EB1/JI Cotovia 23 21 2 91% 0 21 

EB1/JI Sampaio 14 10 4 71% 0 10 

       

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

Coordenadores de Estabelecimento 45 36 9 80% 7 43 
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3.4.1.1. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DO ZAMBUJAL 

Pontos fortes; 

A excelente articulação entre a Representante do Estabelecimento da E.B. do Zambujal e a 

Coordenadora da EB da Cotovia, Coordenadora da EB de Sampaio, a Coordenadora do 1º 
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Ciclo, a Responsável pelo jornal LOOKAES, a técnica da CMS responsável pela manutenção da 

Escola Básica do Zambujal, a responsável Camarária pelo projeto Eco Escolas, a Nutricionista que 

sempre apoiou e esteve presente sempre que solicitada e com a Presidente da Junta de 

Freguesia do Castelo que sempre apoiou a escola. 

O envolvimento das Assistentes Operacionais na preparação das atividades propostas, bem 

como o bom ambiente existente entre as mesmas e as docentes. 

O envolvimento da comunidade nos projetos e atividades da escola. 

O envolvimento dos pais e famílias no Ensino à Distância. 

O trabalho colaborativo realizado entre as docentes da EB do Zambujal. 

O carinho com que recebemos os alunos do Projeto Erasmus e seus professores. 

 

Pontos fracos; 

Este ano letivo, não se registaram pontos fracos, porque todas as atividades que foram da nossa 

inteira responsabilidade até ao encerramento da escola foram cumpridas e avaliadas. 

Este ano, os parceiros foram surpreendentemente colaborativos e presentes. 

De referir apenas uma sugestão: A presença do Presidente da Câmara de Sesimbra a visitar uma 

vez por ano a escola, a fim de ser informado das lacunas que a mesma possui. 

 

Aspetos a melhorar. 

A colocação de um toldo dentro do recreio da escola que já foi solicitado no ano letivo anterior e 

reforçado o pedido este ano junto da Câmara e da Associação de Pais. Os pais da escola 

questionam constantemente a falta de sombras na escola. 

A construção de um pavilhão polivalente para a realização de diferentes atividades a fim de 

evitar a deslocação de alunos a outras escolas que têm condições para aprender conteúdos 

diferentes que estes alunos não têm, por falta de um espaço alternativo ao espaço limitado do 

interior da escola, já para não falar do nº de adultos presentes na escola entre professoras dentro 

das duas salas de aula, professora de apoio educativo, Terapeuta da Fala, Psicóloga e Professora 

de Ensino Especial distribuídas pelos diferentes espaços de refeitório e salinha de hall. Certos dias 

coincidem com a presença de todos os adultos dentro da escola e os alunos ouvem-se uns aos 

outros não sendo fácil a execução de simples tarefas, como a leitura. A cozinha já chegou a ser 

usada com espaço de apoio, por falta de espaços alternativos. 

 

3.4.1.2. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DA COTOVIA 

Pontos fortes; 

Uma equipa forte e motivada, em que a partilha e a entreajuda tem sido fatores de sucesso em 

todas as atividades que têm sido propostas.  

A constituição de equipas de apoio à organização das atividades previstas. 

 A participação de toda a escola nos projetos assumidos no início do ano escolar. 
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A disponibilização de recursos materiais necessários ao desenvolvimento das atividades. 

O envolvimento das famílias nas atividades.  

A colaboração da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, sempre que solicitada. 

A relação de parceria entre a escola e diferentes elementos da comunidade educativa 

(Associação de pais, Cercizimbra, Espaço Zambujal, Escola Segura...). 

Após o dia 16 de março foi notória grande capacidade de adaptação e a competência dos 

docentes desta escola ás novas exigências do ensino a distância. 

A visibilidade dada ao trabalho desenvolvido através da página de facebook da BE (Biblioteca 

Voadora), no Dia da Criança e no último dia do 3º período. 

 

Aspetos a melhorar. 

Como aspetos a melhorar, reportam-se sobretudo a questões do espaço do edifício, que 

permitam melhores condições para os alunos e para o desenvolvimento das atividades: 

1. Necessidade de ampliação das casas de banho dos alunos; pensando sobretudo nas questões 

de higiene e distanciamento. 

2. Necessidade de pintura do espaço interior da escola;  

3. Colocação de torneiras na zona da horta e no cantinho da natureza. 

 

3.4.1.3. ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DE SAMPAIO 

Pontos fortes; 

 O envolvimento da comunidade educativa e das famílias; 

 A partilha de experiências; 

 A diversidade de atividades proporcionadas; 

 O trabalho colaborativo e de articulação entre o pré-escolar e o 1ºciclo; 

 A promoção e valorização da flexibilidade curricular;  

 A visibilidade dada ao trabalho escolar através do jornal LOOKAES e da BIBLIOTECA VOADORA; 

 As atividades realizadas são um reforço positivo aos alunos, que veem desta forma o 

reconhecimento do seu trabalho; 

 A existência de atividades que apelam à sensibilização dos alunos para a reutilização de 

materiais; 

 Oportunidade de diversificação de estratégias de aprendizagem. 

 

Pontos fracos; 

 A falta de um espaço interior que comporte a presença em simultâneo de todos os alunos e 

respetivos Enc. Educação. 

 

Aspetos a melhorar. 

 Colocação de um toldo protetor nas “bancadas” do campo de jogos (do lado nascente do 

edifício escolar). 
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3.4.2. Coordenação de Diretores de Turma 

 

3.4.2.1. 2º E 3 CICLOS 

Os diretores de turma seguiram as orientações dadas pela respetiva coordenação, poucos, no 

início, com maior dificuldade na compreensão de algumas dinâmicas e procedimentos, pela sua 

variação nos diferentes estabelecimentos de ensino. A disponibilidade da coordenação foi como 

sempre total, para mais devido à situação excecional vivida este ano letivo. Para além da 

disponibilização de toda a informação e documentação necessária em tempo útil, foram 

necessárias ações que implicavam uma comunicação mais célere com os encarregados de 

educação, que obrigou a uma atenção redobrada de ambas as partes, para que algumas 

funções e ações que assumiram um caracter diferente fossem cumpridas e esclarecidas de modo 

a não existirem ou a minorar equívocos. Foi necessário estar sempre alerta para o seu 

cumprimento exigindo dos diretores de turma bastante trabalho acrescido, na comunicação com 

a coordenadora e com os encarregados de educação, bem como no apoio e atenção aos 

alunos com mais necessidades, quer pessoais quer em termos académicos. Entende-se que este 

trabalho foi conseguido pelos diretores de turma que não olharam a horários e disponibilidade 

para atender às inúmeras situações e problemáticas com que se depararam. Foram realizados os 

momentos síncronos de comunicação à distância, considerados necessários. 

O trabalho de coordenação em parceria com os coordenadores dos outros ciclos de ensino, 

também foi mais exigente e obrigou, a vários momentos de comunicação síncrona com o recurso 

a plataformas de comunicação. 

No resto, a colaboração com a equipa de educação especial e com o projeto EPIS, como 

sempre foi efetiva, estabelecendo-se a pontes com os diretores de turma, quer coletivamente, 

quer em casos pontuais quando necessário. 

Os Diretores de Turma, continuam a não desenvolver, como se pretende uma maior dinâmica na 

gestão das respetivas direções de turma, através da disciplina virtual na plataforma moodle, não 

se tendo conseguido ainda que a utilizem no desenvolvimento de uma maior interação com os 

professores do conselho de turma, na gestão concertada do Plano de Trabalho da Turma, e de 

situações que implicam uma atenção mais pontual em determinados momentos, individuais dos 

alunos ou mesmo coletiva do grupo turma, dispersando-se em comunicações realizadas através 

do mail, ficando o trabalho desenvolvido disperso, o que acaba por exigir um esforço muito maior 

de todos. Esta estratégia, não exclui como é obvio a comunicação presencial, mas esta última 

também é limitadora de uma gestão mais eficaz por estar dependente de poucos momentos 

formais e até exigindo ao próprio diretor de turma uma concentração e um trabalho por vezes 

hercúleo, de fazer chegar a todos um conjunto de informações importantes de situações que 

conduzam a uma ação individual ou coletiva em benefício dos alunos.  

A dinamização de um tempo de “Assembleia de Turma”, precisa de ser assumida pelo Diretor de 

Turma com a colaboração estreita dos Encarregados de Educação, especialmente no terceiro 

ciclo, como uma mais-valia efetiva, para a regulação de aprendizagens e comportamentos dos 

alunos, e mais uma oportunidade de trabalhar a cidadania. Verifica-se no ciclo referido, uma 

ausência maior por parte dos alunos, quando a sua presença deveria ser constante, para se 

conseguir desenvolver o trabalho que se preconiza. 
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A atribuição do cargo de direção de turma, especialmente no quinto ano de escolaridade, início 

de um novo ciclo, deverá ser uma preocupação, no sentido de ser atribuído a professores com 

mais experiência no cargo e mais conhecedores da realidade e das dinâmicas do Agrupamento. 

 

3.4.2.2. 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 chega-se 

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. 

Com a situação excecional da COVID, a utilização das tecnologias como forma de comunicação 

tornou-se uma necessidade e não apenas um recurso. Existiram reuniões on-line com os diretores 

de turma, uma reunião extraordinária convocada pelo coordenador face à situação, existindo 

sempre uma grande disponibilidade dos Dts para estas situações. 

 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, tendo um especial cuidado na orientação dos diretores de turma que 

nunca tinham desempenhado essas funções. Este apoio foi realizado presencialmente, on-line, e 

tantas vezes em horários pós-laboral. Sempre que não era possível presencialmente ou on-line, os 

esclarecimentos eram realizados via correio eletrónico ou via moodle.  

Em coordenação com as colegas Paula Pegas e Ângela Bandeira houve a preocupação de, em 

tempo útil, informar e manter atualizados os colegas DTs das alterações legislativas e normativas 

(legislação geral, legislação específica, informação de exames, etc.) e de outras informações 

pertinentes. 

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.  

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. Face à situação vivida devida à COVID, o 

tempo disponível inicialmente para o Diretor de Turma não foi o suficiente perante a 

multiplicidade de tarefas solicitadas, de situações para resolver. Porém tal situação não estava 

inicialmente prevista. 

Considera-se 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. 
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Deverá evitar-se a repetição de documentação a ser entregue na direção, uma vez que grande 

parte desta informação está contida no PTT. 

A atribuição do cargo de diretor de turma deverá ter em conta algumas particularidades para 

um bom desempenho de tal função, particularidades como responsabilidade, cooperação e 

colaboração. 

 

3.4.2.3. CURSOS PROFISSIONAIS 

De todas as atividades organizadas no âmbito da coordenação dos cursos profissionais saliento 

como pontos fortes: a capacidade de mobilizar e motivar a participação e envolvimento dos 

alunos do 3º ano nas atividades realizadas para orientação profissional após o fim do curso; e o 

relacionamento com entidades externas como o IEFP (Instituto de Emprego e Formação 

Profissional), a OK Estudante e a Junta de Freguesia do Castelo. Outro aspeto positivo foi a 

colaboração das psicólogas das escolas do concelho na divulgação dos cursos profissionais, que 

este ano por razões do confinamento se fizeram online. Saliento, também, todo o trabalho, 

empenho e coordenação nas atividades realizadas pela equipa de diretores de turma e diretores 

de curso, principalmente neste período de E@D 

Relativamente à abordagem dos professores que lecionam os cursos profissionais, não atingi 

plenamente os objetivos, pois alguns colegas continuam a não adequar as suas aulas a este tipo 

de ensino. 

Maior envolvência de alguns professores, alguns diretores de curso e alunos dos cursos nas 

atividades realizadas ao longo do ano na escola e com a comunidade local  

Estar mais próxima dos departamentos para explicar, junto dos mesmos, todo o funcionamento 

dos cursos profissionais, em especial no início do ano e, se necessário, ao longo do mesmo.  

Aumentar a eficiência da comunicação com os coordenadores de departamento e com os 

professores do ensino profissional, de forma a que entendimento e compreensão das regras e 

procedimentos sejam mais eficazes, evitando comunicações repetitivas e redundantes.  

 

 

3.4.2.4. CURSOS EFA 

O PAA foi cumprido, pelo que os objetivos/metas definidos no projeto educativo foram 

concretizados. O jantar de final de ano não se pôde realizar, devido às atuais circunstâncias. 

Os pares pedagógicos produziram e partilharam grande parte dos seus materiais didáticos, 

incluindo os destinados à semana de recuperação e frequentemente recorreram a materiais 

auxiliares como, por exemplo, documentários e filmes. 

No início do ano letivo, foram criados documentos com vista à organização e gestão do curso, 

tais como:  

  Folhas de presença com a indicação dos formandos que frequentam cada uma das Unidades 

de Formação de Curta Duração (UFCD). Os percursos formativos dos formandos variam 

consoante integram os tipos A, B ou C e, em cada tipo, há percursos formativos diferentes. 
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 Ordem de lecionação das UFCD distribuída de forma a que os formandos dos tipos B e C 

possam concluir o curso no mais curto espaço de tempo possível. A duração do curso para os 

formandos do tipo A, é independente dessa ordem. 

 Horários individuais para os formandos com UFCD em atraso, tendo como objetivo criar 

condições para que estes possam frequentar o maior número possível de UFCD no EFA 1 e no 

EFA 2, sem que haja incompatibilidade de horários. 

 Modelos de Cabeçalhos de Fichas de Trabalho com a indicação da UFCD e dos objetivos a 

desenvolver. 

 Modelos de documentos autobiográficos e de reflexão. 

 Grelhas de validação destinadas à semana de recuperação. 

Todos estes documentos foram apreciados, aprovados e respeitados pela equipa pedagógica, 

estando arquivados no dossier da direção de turma e disponíveis no moodle.  

No ensino à distância, a coordenadora elaborou, com base no plano E@D do agrupamento de 

Escolas de Sampaio, um documento com as informações sobre os procedimentos a adotar neste 

tipo de ensino. Este documento foi apreciado e aprovado pela equipa pedagógica e respeitado 

pelos formadores e pela maioria dos formandos. Também foram criadas as listas dos formandos 

que iriam frequentar cada uma das UFCD, bem como um cronograma onde constavam as UFCD 

a lecionar, as datas de início e fim das mesmas, o número da lição correspondente a cada 

UFCD/área disciplinar, as datas da semana de recuperação e das aulas de apoio presencial a 

PRA. As aulas foram sumariadas de acordo com o cronograma em documento próprio, o qual 

virá a ser anexado ao livro de ponto. O cronograma teve um papel fundamental na organização 

do ensino à distância. 

Nos cursos EFA, os formandos devem validar no mínimo, dois objetivos por UFCD. O 

acompanhamento dos formandos é personalizado e as estratégias são adaptadas às 

características de cada aluno. Os formandos que não atingirem os objetivos mínimos podem, nos 

últimos cinco dias úteis de cada período, recuperar até quatro objetivos. O processo formativo 

dos cursos EFA integra ainda a área de portefólio reflexivo de aprendizagens (PRA) cabendo aos 

mediadores acompanhar e apoiar os formandos na organização e elaboração do mesmo. 

No ensino à distância, observou-se que alguns formandos não tinham computadores, nem acesso 

à internet. Inicialmente os formandos que se encontravam nesta situação resolviam as fichas de 

trabalho à mão e enviavam uma fotografia. Posteriormente fez-se um levantamento destes casos, 

tendo a direção disponibilizado computadores.  

O Jantar de Natal foi realizado e os seus objetivos foram cumpridos.  

Nos cursos EFA, o trabalho é essencialmente desenvolvido através do recurso às novas tecnologias 

de informação e de comunicação, mas há formandos que iniciam este curso sem nunca terem 

utilizado um computador, necessitando de apoio para as tarefas mais básicas. Estes formandos só 

muito recentemente adquiriram capacidades para utilizar correio eletrónico e, por essa razão, no 

ensino à distância, privilegiou-se esta forma de comunicação entre formadores e formandos. 

Utilizou-se também o telefone e o WhatsApp.  

A equipa pedagógica solicita o seguinte: 

 A substituição, no horário, dos dois intervalos de 10 minutos, por um de 15 minutos no final do 

segundo tempo e outro de 5 minutos no final do penúltimo tempo. Não podemos esquecer 

que o horário noturno é das 19 horas às 23:30 e há muitos alunos que vão diretos do emprego 
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para a escola. Em 10 minutos não é possível fazer-se uma refeição, ainda que seja para comer 

apenas uma sande.  

 Um micro-ondas.  

 Melhores condições de acesso à internet. 

 A continuidade de acesso a sandes e sumos, mas com uma oferta mais variada. 

 

3.5. Outras Estruturas 

3.5.1. Núcleo de Formação Contínua 

As atividades previstas inicialmente foram desenvolvidas, desde o levantamento de necessidades 

de formação à atualização do Plano de Formação, referente ao biénio que se conclui no 

presente ano letivo, passando pelo trabalho conjunto no âmbito do Conselho Pedagógico do 

Agrupamento e da Secção de Formação e Monitorização do Centro de Formação Ordem de 

Santiago. As informações referentes às ações de formação e outros assuntos relevantes foram 

divulgadas atempadamente, continuando o email a ser o meio mais eficiente. 

No Plano de Formação foi possível ajustar, mas com alguma dificuldade, as preferências dos 

departamentos à limitação das prioridades por parte do Centro de Formação. 

Ainda não foi possível concluir uma avaliação da formação frequentada pelos professores do 

Agrupamento. Os dados que têm vindo a ser solicitados ao Centro de Formação, baseados nas 

várias fases dos inquéritos realizados aos formandos das ações realizadas, ainda não foram 

disponibilizados de forma suficiente para chegar a conclusões significativas. A situação de 

confinamento, impediu que a disponibilização e o acesso à informação referida se realizasse. 

Outro aspeto a salientar consiste na insatisfação dos professores, pelo fato das necessidades de 

formação, na respetiva área didática, não serem atendidas em muitos dos casos face à 

formação disponibilizada. 

A parte da informação disponibilizada pelos serviços administrativos do Agrupamento, sobre a 

frequência das ações de formação pelos professores, passará a contar, a partir deste ano e 

conforme solicitado, com a informação dos respetivos grupos de recrutamento, de forma a que a 

avaliação do processo seja mais específica nessa área. O mesmo tipo de informação já tinha sido 

pedida anteriormente ao Centro de Formação no início do ano letivo passado mas, até ao 

momento, sem resultados. 

 

3.5.3. Núcleo de Avaliação Interna 

A recolha, tratamento e divulgação de dados relativos aos resultados escolares, provas de 

aferição e exames nacionais, sala de estudo e comportamento foi realizada na sua maioria, nos 

prazos ps tendo em consideração a situação epidemiológica COVID-19, permitindo aos 

professores a análise/discussão atempada e oportuna.  

Balanço do plano anual de atividades. 

Horários com tempos comuns para reunir e trabalhar em conjunto. 

Dificuldade na criação de uma base de dados sobre o percurso dos alunos que concluíram o 

secundário.  
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Monitorização e acompanhamento da implementação do PE, dada a situação atípica deste ano 

letivo. 

Melhorar os instrumentos e mecanismos que permitam interpretar e avaliar os dados 

disponibilizados no “Infoescolas”. 

 

3.5.4. Coordenação do Centro de Recursos Educativos (Bibliotecas Escolares) 

3.5.4.1.  1º CICLO 

A equipa que se formou este ano com a alocação da professora Berta Pires à biblioteca de 

Sampaio foi sempre consensual no trabalho planeado. 

O apoio da professora Florbela Martelo, em todos os intervalos na Biblioteca de Cotovia, foi muito 

importante, tendo sido possível garantir a 100% as requisições de livros por parte dos alunos. 

A diversidade de atividades propostas aos alunos/professoras ao longo do 1º e 2º período, 

organizados e dinamizados por esta equipa (hora do conto, workshops, desafios, exposições, 

encontros com autores e mediadores, a feira do livro) 

A colaboração da animadora Graça Pólvora, do autor Daniel Completo e da mediadora de 

leitura Elisabete Rosa Machado, no MIBE.  

A flexibilização e disponibilidade na organização do horário da equipa da biblioteca para 

atender às necessidades/planeamento das turmas. 

Articulação com todos os professores titulares e educadoras, que se mostraram sempre disponíveis 

para participar nas atividades promovidas. 

Organização do espaço da BE de forma a maximizar a utilização equilibrada dos seus recursos, 

sobretudo nas horas de maior afluência. 

Organização da Feira do Livro, que permite a angariação de livros para a Biblioteca. 

A criação da página de facebook “Biblioteca Voadora”, que permitiu continuar a interagir com 

os alunos, pais e professores, e promover para além da leitura o trabalho colaborativo. 

A colaboração do corpo docente de primeiro ciclo e pré-escolar na divulgação de todas as 

atividades promovidas pela Biblioteca Voadora durante o tempo de E@D e a participação de 

todas as escolas nas atividades promovidas no âmbito do Dia da Criança e do Encerramento do 

ano letivo. 

Em falta está a renovação/ ampliação de títulos nas duas BE. 

O computador da BE de Cotovia está obsoleto, impedindo-nos de trabalhar na base de dados. 

A dependência da BMS para catalogação dos novos livros impede que os mesmos possam ser 

requisitados pelos alunos, pois o tempo de espera é enorme e continuamos com muitos livros em 

stanby. 

O horário da PB na BE de Cotovia acaba muitas vezes por ser abarcado pelas funções de 

coordenação da EB de Cotovia. 

O tempo e prazo para catalogação dos livros; 

Atualização a base de dados e formação na área; 
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Apoio efetivo nas horas de intervalo, na BE de Sampaio, para apoiar os alunos nas suas escolhas e 

no cumprimento de regras.  

Redefinir e organizar o espaço de visualização de filmes, apresentações e histórias em data show 

(com suporte adequado ao data show; estores nas janelas pequenas; melhor acomodação para 

os alunos das turmas...). 

Sensibilizar os pais/EE para a importância do papel da BE, no desenvolvimento das competências 

leitoras, envolvendo-os cada vez mais nas atividades ao longo do ano letivo. 

Dar seguimento ao plano de melhoria projetado para a BE de Sampaio. 

 

3.5.4.2.  2º E 3º CICLOS 

Pontos fortes; 

 Continuidade de articulação positiva com alguns grupos disciplinares (Português, Inglês, 

Francês, Espanhol, EV e Ed. Especial e Ed. Musical) estruturas / projetos (PES, PTE); 

 Realização de várias palestras sobre temáticas transversais ao currículo, em parceria com 

outras estruturas da escola; 

 Realização de sessões de esclarecimento sobre Segurança na Internet (GNR – Escola Segura), 

organizadas em parceria com o PES e com as professoras de TIC, nas quais participaram todas 

as turmas de 5º e 6º Anos); 

 Funcionamento constante de mais de 90% dos 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; 

 Participação na organização do 4º Concurso Concelhio de Leitura e obtenção do 2º 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. 

 Apoio dado aos colegas com dificuldades na utilização de plataformas de Ensino à Distância. 

 Sessões de esclarecimento sobre Armazenamento na Nuvem e Criação de Jogos Educativos 

realizadas na BE. 

 Realização de Webinars sobre Ferramentas de Apoio ao Trabalho dos Professores. 

 

Pontos fracos; 

 Poucas atividades planificadas e articuladas com os professores, no âmbito do currículo, das 

literacias e da Flexibilidade Curricular;  

 Fraca Participação dos Pais e EE nas atividades da BE; 

 Fraco aproveitamento das potencialidades e funcionalidades da BE na aplicação da 

Flexibilização Curricular. 

 Inexistência de Comunicação de informações e atividades a Pais e EE; 

 Pouco incentivo à leitura em ambientes digitais; 

 Muitos grupos disciplinares não realizaram atividades em parceria com a BE; 
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Aspetos a melhorar. 

 Reforçar a importância e o papel das BE na dinamização das atividades no âmbito da 

Flexibilidade Curricular junto dos grupos disciplinares, nomeadamente através do Conselho 

Pedagógico. 

 Maior colaboração com os Grupos Disciplinares menos participativos; 

 Diversificação da Oferta de Oficinas/Workshops; 

 Reforçar a colaboração dos DTs na organização das listas de contactos dos Pais e EE de todas 

as turmas da escola; 

 Criação de Clubes/Oficinas para trabalho com os alunos. 

 Na eventualidade de continuidade da E@D, elaborar um plano de apoio a professores e 

alunos, no âmbito das valências da BE. 

 

3.5.4.3.  SECUNDÁRIO 

Pontos fortes; 

Apesar das condições difíceis e complexas que vivemos desde março de 2020 e que nos levaram 

a cancelar a realização de duas “joias da coroa” (a Semana da Leitura e a Semana dos Cursos e 

Profissões), podemos dizer que há alguns pontos fortes a considerar neste balanço de um ano 

letivo muito estranho. 

 Desenvolvimento do projeto “Leituras com a biblioteca” em articulação sistemática com o 

grupo de Artes Visuais e de Ciências Físico-Químicas e colaboração pontual com o grupo de 

Matemática (utilização dos tablets em sala de aula, com descarga de aplicações 

relacionadas com os conteúdos programáticos da disciplina). 

 Articulação regular com alguns grupos disciplinares e ou estruturas (Português, 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. 

 Divulgação e publicação, ao longo do ano, de trabalhos realizados pelos alunos no blogue da 

BE.  

 Exposição virtual (Padlet e blogue da BE) de trabalhos no âmbito do Projeto Ler+ Ciência 

(parceria com a profª. Mafalda Gonçalves).  

 Evento “Celebrando Pessoa(s) em parceria com as professoras Dulce Carvalho e Ana Labisa e 

alunos do Clube de Teatro (Des)dramatizar 

 Parceria com o Banco de Portugal (Formação financeira para alunos, com a participação de 

duas turmas dos Cursos Profissionais e a turma de 11º ano do Curso de Ciências 

Socioeconómicas). 

 Parceria com a “Yorn-Inspiring future” (Feira Virtual, atividades “online” para os alunos do 12º 

ano, em parceria com os DTs). 

 Parceria com a Amnistia Internacional (“Maratona de Cartas”), com a colaboração dos 

professores de Cidadania e Desenvolvimento. No presente ano letivo, foram contabilizadas 210 

assinaturas com o código atribuído à escola. 

 Participação da PB na organização e operacionalização do Concurso Concelhio / Nacional 

de Leitura dirigido aos alunos de todos os níveis de ensino (fase de escola e fase concelhia). 
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 Organização e operacionalização da fase de escola do Concurso Concelhio de Leitura com a 

colaboração de professores de Português. 

 Parceria com a UEE (supervisão de estágio do aluno Sandro Santos). 

 Parceria com a Fundação José Saramago (exposições “Os indesejados e “A maior flor do 

mundo”). 

 Parceria com a BMS (empréstimo de recursos, ofertas de fundo documental, atividades 

concelhias, apoio técnico). 

 Dinamização continuada da estante na sala de professores para requisição domiciliária. 

 Dinamização do blogue das bibliotecas do agrupamento para divulgação das atividades. 

 Publicação da nota informativa “CREscendo. 

 Divulgação, no blogue da BE a partir de 16 de março, de plataformas, ferramentas digitais, 

atividades e sítios para o E@D (úteis para alunos e professores). 

 Apoio informal da PB a alguns professores, no 3º período, na criação de materiais digitais e 

utilização de plataformas. 

Pontos fracos; 

Infelizmente, mantêm-se os pontos fracos já enunciados em anos letivos anteriores:  

 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). 

 Dificuldades na comunicação com os pais e EE (sugere-se, novamente, 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). 

 A fraca participação de pais e EEs nas atividades realizadas na e com a BE (por 

incompatibilidade horária e por falta de informação / comunicação). 

 

Aspetos a melhorar. 

 Propor, no início do próximo ano letivo, a inserção da BE e dos seus recursos humanos e 

materiais em projetos que venham a ser dinamizados no âmbito da Flexibilidade Curricular 

(DAC, Cidadania e Desenvolvimento, outros). 

 Articulação com os grupos disciplinares – formação de utilizadores (planificação e 

dinamização de atividades tomando como ponto de partida o referencial “Aprender com a 

biblioteca escolar”, a Educação para os Media e a plataforma MILD).  

 Reforço do fundo documental em áreas de interesse dos alunos (p.e., desporto, mangá). 

 Assinatura em papel e ou digital de dois ou três periódicos que tratem temas de interesse para 

os jovens, mantendo as assinaturas atuais. 

 Comunicação com os alunos (sugere-se a criação de um grupo de contactos por turma no 

domínio do Agrupamento para divulgação rápida e atempada de atividades e novidades da 

BE). 

 Comunicação com pais e EE (sugere-se, novamente, 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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3.5.5. Equipa PTE 

Balanço 

Todas as atividades previstas foram concretizadas, embora atividades como diagnóstico e 

manutenção de equipamentos sejam constantes e nem sempre previsíveis. Considero assim que, 

ao longo deste ano letivo, a equipa PTE funcionou de forma bastante positiva. 

Foi efetuada a manutenção do equipamento e rede informática em todo o agrupamento com a 

maior brevidade possível, permitindo desta forma que os serviços e atividades letivas 

funcionassem normalmente e sem causar transtornos de maior. Foram ainda feitas todas as 

atualizações necessárias dos programas da JPM-Abreu. 

Ao longo do ano foram instalados projetores em algumas salas da escola secundária. 

 

Pontos fortes 

 Dinâmica da equipa PTE no apoio e resolução de problemas no Agrupamento; 

 Percentagem de equipamentos em funcionamento ao longo do ano;  

 Aquisição de novos equipamentos. 

 

Aspetos a melhorar 

 Tentar solucionar algum vandalismo com o Equipamento Informático nas salas. 

 

3.5.6. EMAEI 

Pontos fortes; 

Enquanto estrutura de apoio à Educação Inclusiva, a EMAEI desenvolveu atividades que visaram 

o cumprimento dos seus diferentes objetivos: 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

 Implementação, em articulação com o departamento de Educação Especial, de um Centro 

de Recursos Pedagógicos com informação pertinente sobre educação, dirigido a toda a 

comunidade educativa; 

 Esclarecimentos permanentes e informais, à comunidade educativa, sobre as medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão;  

 Elaboração e implementação de projetos, em articulação com o departamento de educação 

especial, no âmbito da promoção da capacitação dos docentes para a intervenção em 

áreas específicas: desenvolvimento pessoal e social; avaliação das aptidões para a 

aprendizagem; Desenvolvimento Oral linguístico e fonológico e Transição entre Ciclos. 

 Organização de uma formação dirigida aos assistentes operacionais das unidades e 

dinamizada pelas psicólogas Luísa Beirão e Cecília Almeida, no dia 27 de fevereiro, sobre 

Gestão comportamental. Estavam ps mais dois momentos de formação que não se realizaram 

por opção dos destinatários, que preferiam as sessões presenciais. 
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A EMAEI tinha p no PAA outras atividades de sensibilização, nomeadamente, a Organização de 

um seminário aberto à comunidade educativa, sobre Educação Inclusiva, o qual não se pôde 

realizar devido à situação atípica vivida. 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;  

 No âmbito deste objetivo a EMAEI recebeu 22 pedidos de análise da necessidade de 

aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Ficaram 9 casos suspensos, 

devido à interrupção do ensino presencial. No entanto, os docentes destes alunos foram 

contactados por um dos elementos de cada equipa variável, no sentido de disponibilizarem a 

sua colaboração na definição ou aplicação de medidas e apoios para esses alunos. 

c) Elaborar o relatório técnico-pedagógico p no artigo 21.º e, se aplicável, o programa educativo 

individual e o plano individual de transição ps, respetivamente, nos artigos 24.º e 25.º; 

Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 

 A EMAEI acompanhou, apreciou e aprovou 142 RTP, 18 PEI e 11 PITs; 

 Analisou os Resultados Escolares e a situação dos alunos em risco, apresentada pelo 

departamento de educação especial, no final do 1º e do 2º período. Irá também analisar os 

resultados relativos ao 3º período e a situação dos alunos que não transitaram; 

 Elaborou e aplicou um questionário aos alunos para monitorização das metodologias aplicadas 

em aula; 

 Alterou a forma de registo do balanço das medidas aplicadas, com o intuito de simplificar este 

processo; 

 Procedeu ao levantamento, em cada período, dos alunos com medidas universais e 

adaptação nas avaliações; 

 Participou na reunião de passagem de casos dos alunos apoiados pela ELI e que vão ingressar 

no 1º ano; 

 Acompanhou as equipas do departamento de educação especial na definição, 

monitorização e avaliação da intervenção durante o tempo de E@D. 

 Iniciou o acompanhamento da elaboração dos relatórios finais da intervenção (com os alunos 

que tiveram medidas universais e adicionais). 

d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; 

O trabalho desenvolvido pelo CAA, que a EMAEI coordena, teve uma função essencial no 

cumprimento deste objetivo, nomeadamente através da implementação dos projetos de 

capacitação dos docentes e assistentes operacionais e através da participação dos docentes de 

educação especial e técnicos especializados nas diferentes equipas de intervenção. 

e) Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem 

 A EMAEI solicitou, no final de cada período letivo, a avaliação de cada uma das respostas 

educativas aos responsáveis pela sua implementação: Relatório de autoavaliação elaborado 

pelas salas de ensino estruturado (doc.9) e uma Síntese avaliativa dos projetos de promoção 

da capacitação; 

 Acompanhou as equipas do departamento de educação especial na definição, 

monitorização e avaliação da intervenção durante o tempo de E@D e durante o tempo de 

ensino presencial, em reuniões regulares. 

 Foi elaborado o Regimento do CAA. 
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Pontos fracos; 

A EMAEI considera que é necessário melhorar a sua intervenção ao nível da sensibilização da 

comunidade educativa para a educação inclusiva e para a adoção de novas metodologias, 

devendo, para isso, apostar no trabalho de partilha de experiências. Convidar colegas de outros 

agrupamentos a partilhar o trabalho que desenvolvem nas suas escolas, em pequenos workshops, 

por grupos disciplinares, poderá ser uma proposta a implementar no próximo ano. 

 

Aspetos a melhorar. 

 Maior clareza e objetividade na definição dos critérios de aplicação das medidas seletivas e 

das medidas adicionais; 

 Refletir sobre a intervenção técnica especializada para uma maior rentabilização e eficácia 

das respostas; 

 Repensar as funções dos docentes de educação especial, no contexto da escola inclusiva; 

 Apoiar a implementação de uma avaliação formativa de qualidade; 

 Repensar a função da intervenção direta, individualizada, do docente de educação especial; 

 Criar respostas mais abrangentes, menos polarizadas e mais integradas de apoio aos alunos. 

 

3.5.7. Coordenação de Cidadania e Desenvolvimento - Ensino Básico - 2º e 3º ciclos 

 

Pontos fortes; 

Capacidade de mobilização dos aspetos de cidadania e desenvolvimento propostos pelos 

documentos orientadores, onde se salientaram a autonomia, responsabilidade, altruísmo, 

solidariedade, rigor e tolerância.  

Reuniões de trabalho – delineação dos trabalhos interdisciplinares a desenvolver, de acordo com 

os objetivos de CD, os contributos das disciplinas envolvidas e os domínios selecionados - Partilha 

de conhecimentos e práticas pedagógicas. 

Planificação das estratégias/metodologias de trabalho - planificações e critérios da avaliação da 

disciplina. 

Sensibilização dos alunos para os temas a tratar ao longo do ano: Educação Ambiental; Direitos 

Humanos; Igualdade de Género; Risco; Segurança Rodoviária; Media; Bem-estar animal; 

Educação do Consumidor/Educação para a Saúde; Desenvolvimento Sustentável; 

Interculturalidade; Literacia Financeira; Voluntariado. 

Trabalhos de pesquisa sobre os vários domínios – realização de trabalhos e solicitação dos 

produtos finais em formatos diversificados (Diversificação dos formatos e das ferramentas para a 

produção de trabalhos) Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Exposição de 

trabalhos de índole diversa na BE e outros espaços. Participação no PES (vide PTT’s das turmas 

envolvidas); Eco escolas (idem). Criação de espaço físico (“Petitcoin”) que promoveu o são 

convívio e colaboração entre docentes, proporcionando um ambiente mais humanizado e 

confortável. 

 

https://drive.google.com/file/d/1U3bL6fuVz6SZVoKry3pbO7vf6GKN8Cb2/view?usp=sharing
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Pontos fracos; 

Inércia do corpo docente relativamente à mudança de atitude necessária dado o contexto 

temporal e social que se vive – séc. XXI; resistência à alteração de padrões instituídos de 

comportamentos irresponsáveis/indisciplinados que conduzem à repercussão de padrões 

idênticos nos discentes. Dificuldade em “conhecer-se” enquanto modelo de comportamento. 

Fraca resposta aos desafios colocados, a saber: – chegar cinco minutos mais cedo à sala de aula 

a fim de receber os alunos à entrada – melhora consideravelmente o nível de ruído no interior dos 

pavilhões e permite ao docente preparar com rigor o que vai decorrer durante a sua atividade 

letiva; replicação de espaços idênticos para uma melhor colaboração entre docentes, sendo que 

a partilha do documento de divulgação não teve qualquer repercussão na escola secundária; - 

uma escola sem toques, promovendo uma gestão mais eficaz do tempo útil e uma 

responsabilização dessa gestão. 

 

Aspetos a melhorar. 

Reforçar as instâncias intermédias, no âmbito dos discentes e promover uma ação interventiva 

junto da comunidade educativa, a saber encarregados de educação/tutores e entidades do 

concelho no âmbito da promoção e proteção de crianças e jovens. 

 

3.5.8. Coordenação de Cidadania e Desenvolvimento - Ensino Secundário 

Equipa 10 - turmas: 1ºPT,1ºPM,10ºA,10ºB, 10ºC,10ºD,10ºE, 10ºF, 10ºG, 1ºPI, 1º PD, 1º PC\PAE 

Equipa 11 - turmas: 2º PT, 11ºA,11ºB,11ºC,11ºD,11ºE,11ºF,11ºG,11ºH, 2º PI, 2º PD 

No início do ano letivo 19/20, em todas as turmas do 10º e 11º anos, os pares pedagógicos 

apresentaram aos alunos a componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento e 

auscultaram os interesses dos alunos da turma relativamente aos domínios correspondentes. 

Após o levantamento dos seus domínios escolhidos, por turma (que deverão contemplar os 

projetos que a escola já dinamiza em articulação com instituições parceiras), os pares 

pedagógicos, em reunião quinzenal, comunicaram à coordenadora os projetos\atividades a 

desenvolver. Por sua vez, a coordenadora apresentou, por período, várias propostas de atividades 

e de sessões diversas a serem dinamizadas por instituições parceiras de acordo com os interesses 

dos alunos / turma. Assim, a saber: 

Na Equipa 10, os pares pedagógicos desenvolveram as seguintes atividades durante o ano letivo: 

 Apresentação e explicação dos temas a trabalhar. Recolha de informação; 

 Realização de um questionário e apresentação dos resultados obtidos; 

 Dinamização do processo da eleição do delegado e subdelegado de turma - Funções e 

competências; 

 Como organizar um debate – projeção de um vídeo e debate;  

 Elaboração de trabalhos de grupo relacionados com a Educação para os Direitos Humanos, 

que está intimamente ligada à educação para a cidadania democrática, incidindo 

especialmente sobre o aspeto mais alargado dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais, em todos os aspetos da vida das pessoas, enquanto a educação para a 

cidadania democrática se centra, essencialmente, nos direitos e nas responsabilidades 
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democráticos e na participação ativa nas esferas cívica, política, social, económica, jurídica e 

cultural da sociedade; 

 Projeção de vídeos sobre os Direitos Humanos, debate e pesquisa (Direitos Humanos, sobre o 

que é Cidadania, detetar violações dos D.H.); 

 Apresentação de vídeos de sensibilização para a Cibersegurança. Debates em sala de aula 

sobre esta temática utilizando, as animações SeguraNet; 

 - Festa Celebração da Declaração Universal da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(Dezembro - 1º período - trabalhos previamente realizados pelos alunos, incluindo 

apresentação de cartazes, vídeos e outros materiais), e as turmas 1º PT e PM apresentaram, à 

comunidade escolar, os seus trabalhos na BE; 

 Sessão sobre educação financeira digital (em parceria com a BE) - Núcleo de informação e 

formação financeira. A Educação Financeira, que permite aos jovens a aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos e capacidades fundamentais para as decisões que, no 

futuro, terão que tomar sobre as suas finanças pessoais, habilitando-os como consumidores, e 

concretamente como consumidores de produtos e serviços financeiros, a lidar com a 

crescente complexidade dos contextos e instrumentos financeiros, gerando um efeito 

multiplicador de informação e de formação junto das famílias; 

 Projeção de vídeos sobre o ambiente educacional: Bullyiing nas escolas, Violência no namoro, 

Transexualidade – fichas de trabalho e inquéritos; 

 Sessões integradas no Projeto CAPPYC - Cannabis Prevention Program for Young Consumers , 

no âmbito do tratamento do tema "Saúde" (2º período); 

 Sessão dinamizada pelo Gabinete de Apoio à Vítima de Setúbal - os temas abordados foram 

os seguintes: tipos de crime e formas de violência, prevenção do crime e da violência; vítimas 

mais vulneráveis, realizada no dia 5 de Fevereiro de 2020 a todas as turmas da equipa 10. O 

balanço do impacto deste projeto na escola (com base nos inquéritos respondidos pelos 

alunos, foi de muito bom, ao nível da organização da atividade, dos dinamizadores e do tema 

apresentado; 

 Durante o 3º período os alunos realizaram as seguintes atividades: explorar com os familiares, 

algumas experiências de vida e discutir os limites de tolerância em situações em que diferentes 

culturas se encontram ou se fala de diferentes modos de vida. Para o efeito procederam ao 

visionamento de dois pequenos vídeos intitulados – «O que é um refugiado» e «Um casamento 

gay, dizemos sim em Portugal». Depois elaboraram um texto, com o mínimo de 20 linhas, sobre 

os temas em causa e entregar por e-mail aos professores da disciplina. Os alunos utilizaram o 

Google (rtp ensina; cidadania). RTP Ensina é uma plataforma educativa organizada pela RTP 

onde se encontram programas do serviço público de rádio e de televisão que podem ser úteis 

para Cidadania. Outros grupos estudaram o tema da Interculturalidade procederam ao 

visionamento do vídeo «Refugiados: um comboio chamado desejo», indicando as 

características da reportagem e identificar 4 características da reportagem presentes no vídeo 

e exemplificar. Redigiram um comentário sobre o conteúdo do mesmo; 

 Outros alunos fizeram ao visionamento do filme «Escritores da Liberdade» (2007) e ao 

preenchimento do guião sobre o mesmo (Fizeram a sinopse do filme, descrevendo um dos livros 

que os professores indicaram para que os alunos lessem – Diário da Nossa Paixão, indicando os 

métodos de ensino, identificando a cena mais comovente e divertida, indicando a moral do 

filme, descrevendo como terminava o filme; 

 Outros discentes escolheram uma personalidade na luta contra o racismo relatando a sua 

história de vida (imagem do seu rosto, quem foi, quando nasceu, interesses, marcos na sua 
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vida…). Elaboraram um texto com o mínimo de 3 páginas. Existem inúmeras personalidades e 

organizações, determinantes na luta contra as diferentes formas de discriminação.  

 Em junho, concluíram os trabalhos visados e fizeram a sua apresentação em videoconferência. 

 

Na Equipa 11, os pares pedagógicos desenvolveram as seguintes atividades durante o ano letivo: 

 Apresentação e explicação dos temas a trabalhar. Recolha de informação; 

 Realização de um questionário e apresentação dos resultados obtidos. 

 “Flash Mobe”, agendada para o dia vinte de fevereiro de dois mil e vinte e que, a referida 

atividade, foi constituída por quatro sessões. 

 Sessões sobre comportamentos Aditivos (incluindo aspetos relacionados consumo de 

substâncias) – DICAD. 

 Atividade intitulada «Então e Agora? Como nos adaptamos às alterações climáticas». 

Atividade esta integrada no objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13, em sede de sala de 

aula, esta com o objetivo de aumentar a consciencialização sobre as medidas de mitigação e 

adaptação em relação aos impactos resultantes das alterações climáticas, com a duração de 

cinquenta minutos, em sede de sala de aula, dinamizado por um técnico da câmara municipal 

de Sesimbra. 

 Projeção de vídeos temáticos, debate e pesquisa;  

 Os alunos procederam à seleção, elaboração e exposição dos seus projetos relacionados com 

a Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Saúde, de acordo com a informação 

recolhida nas reuniões quinzenais da respetiva equipa; 

 Sessão sobre educação financeira digital (em parceria com BE) dinamizada pelo 

departamento de supervisão comportamental, Núcleo de informação e formação financeira;  

 Outras turmas procederam à produção de um diário destes tempos em confinamento OU de 

portefólio digital de notícias/imagens e vídeos humorísticos sobre a pandemia; 

 Visionamento de um vídeo sobre a COVID-19 e elaboração de um texto;  

 Pesquisa sobre os "factos" que circulam nas redes sociais acerca do COVID-19 - são verdadeiros 

ou não? Cada grupo escolhe um "facto" e investiga sobre ele - publicando no PADLET, cada 

aluno consultou o padlet e fez um comentário em cada um dos "factos" dos outros grupos; 

 Outros grupos fizeram uma investigação baseada em pesquisa e em vídeos sobre a COVID-19 

nos vários países e respetivos sistemas de saúde - publicando no padlet; 

 Realizaram comentários aos posts no padlet no mesmo molde que o anterior; 

 Em junho, concluíram o trabalho ou projeto (neste caso apenas planificação) sobre um dos 

temas desenvolvidos durante o ano (em grupo, escolha livre); 

 Nas últimas aulas fizeram a apresentação em videoconferência. 

No Projeto Educativo da Escola Secundária de Sampaio, pode destacar-se, entre outros, os 

seguintes objetivos de Cidadania, quer da sua visão, quer dos princípios norteadores da sua 

missão: desenvolver uma cultura de pertença, promovendo uma sólida formação do aluno a nível 

científico, artístico e cívico; consolidar valores de respeito pelo indivíduo, de cooperação, de 

abertura ao conhecimento, de autonomia - transversais a todos os intervenientes educativos; 

princípio da universalidade: promover estratégias de sucesso educativo para todos, no respeito 

pela diferença que individualiza cada aluno; princípio da inclusão: fomentar, através da 

organização da gestão das práticas educativas e da adequação dos programas disciplinares e 

não disciplinares, o sucesso escolar dos alunos, combatendo o absentismo, numa perspetiva 

alargada de inclusão; princípio da integração: proporcionar aos alunos condições de 
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aprendizagem de competências transferíveis para o desempenho de papéis profissionais, para 

uma compreensão do mundo do trabalho e para uma leitura crítica do meio envolvente, bem 

como para a construção de projetos de vida pessoais; princípio da educação para a cidadania: 

desenvolver a autonomia pessoal e o sentido da responsabilidade e da participação cívicas. 

No Ensino secundário, a componente de Cidadania e Desenvolvimento vem permitir valorizar 

aquilo que já estava consagrado no Projeto Educativo da Escola, integrando a educação para a 

cidadania nas atividades letivas e não letivas, nas práticas diárias da vida escolar e possibilitando 

uma clara articulação com a comunidade na valorização das competências pessoais e sociais 

de cidadania dos alunos. 

Esta componente, na Escola Secundária de Sampaio, definida neste documento, está articulada 

com a “Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania” e com as “Aprendizagens Essenciais 

de Cidadania e Desenvolvimento” e integra algumas alterações relativamente ao documento 

orientador do plano de ação da escola no âmbito da experiência que decorreu no ano letivo 

2019/20, como consequência das alterações introduzidas com a Revisão do Decreto-Lei nº 

139/2012, de 5 de julho, publicada no DL nº 55/2018 de 6 de julho. 

No ensino secundário, a componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento deveria ser, 

segundo a minha opinião, desenvolvida com o contributo de todas as disciplinas constantes nas 

matrizes curriculares. A operacionalização interna desta área concretiza-se transversalmente na 

gestão curricular disciplinar e multidisciplinar, em especial através do plano anual de turma e, 

globalmente, nos variados projetos e atividades promovidos pela escola ou em que esta se 

encontre envolvida. Por isso, o conselho de turma é a unidade estruturante, que deveria ser 

responsável pela planificação da ação no que concerne ao trabalho relativo aos conteúdos/ 

aprendizagens fundamentais e da sua avaliação. 

Porém, os pares pedagógicos destas duas equipas, a sua ação foi pautada pelos seguintes 

princípios orientadores: promover um clima de aprendizagem favorável e protetor, promover a 

participação e o envolvimento dos alunos, melhorar o sucesso e a qualidade do sucesso 

educativo, adequar os processos de ensino-aprendizagem à características e condições 

individuais de cada aluno, proporcionando aprendizagens de qualidade – flexibilidade curricular. 

A coordenadora alertou aos docentes que deveriam, em reunião do conselho de turma, informar 

sobre a participação ativa dos alunos, procedendo ao preenchimento do normativo “Registo 

individual das funções desempenhadas ou atividades em que o aluno participou” em vigor no 

agrupamento. 

Também, a coordenadora deixou registado o reforço do trabalho em equipa entre os professores, 

através da realização de reuniões periódicas, onde se fez a planificação da monitorização das 

práticas de sala de aula através da realização, por amostragem, de questionários aos alunos, e 

aquisição e aprofundamento de competências diversas: pesquisa, tratamento da informação, 

reflexão crítica, cidadania, trabalho em equipa… 

As entidades colaborativas nesta componente foram as seguintes: APAV, Câmara municipal de 

Sesimbra, DICAD, BE. 
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3.6. Acompanhamento e monitorização do Plano E@D 

No sentido de permitir a monitorização e a regulação do Plano E@D a Equipa de 

Acompanhamento e Monitorização procedeu a uma consulta à Comunidade Escolar, com base 

nos seguintes indicadores de qualidade: grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais e 

encarregados de educação; qualidade do feedback dado a alunos, visando a monitorização 

das aprendizagens. ANEXO 1 
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4. CONSELHOS DE ANO / TURMA (PLANOS DE TRABALHO) 

4.1. PRÉ- ESCOLAR 

 

 

1C O balanço final do grupo ao nível do comportamento e das aprendizagens é o que 

consta na avaliação do segundo período, pois não existem dados observáveis que 

permitam avaliar as aquisições feitas durante o terceiro período. Neste contexto, o grupo 

apresentou evoluções significativas ao nível das aprendizagens, em todas as áreas de 

conteúdo; e ao nível do comportamento o grupo mostrou-se muito conversador, 

dispersando das tarefas com facilidade, e mostrando alguma dificuldade na gestão de 

conflitos. Na área da Formação Pessoal e Social, o grupo é autónomo, conhece e 

identifica a importância de normas e hábitos de vida saudável e de higiene pessoal. Na 

área de Expressão e Comunicação, o grupo evoluiu em todos os domínios e 

subdomínios, precisando de consolidar algumas competências no domínio da 

matemática e no domínio da linguagem oral e abordagem à escrita. Na área do 

Conhecimento do Mundo mostraram-se curiosos e participativos, mas revelam 

fragilidades em dar a sua opinião sobre determinado assunto. 

No período de ensino à distância, foi criado um suporte de diferentes estratégias e 

ferramentas para auxiliar e orientar as famílias nas tarefas a realizar. Foi enviado 

semanalmente a todas as famílias, uma planificação de atividades, de caráter não 

obrigatório, tendo por base o modelo de planificação emanada pelo Ministério de 

Educação e DGESTE. Houve uma grande recetividade por parte das crianças e suas 

famílias, na dinamização das propostas lançadas semanalmente, sendo que mais de 

metade da turma correspondia aos desafios propostos, tendo vindo a diminuir 

significativamente até ao final do terceiro período. Tendo em conta a dinâmica familiar, 

várias crianças responderam com outras propostas do seu interesse. Com a reabertura 

do jardim-de-infância a 1 de junho, apenas 3 crianças frequentaram, onde participaram 

nas propostas com entusiasmo, revelando-se positivo apesar de todos os 

constrangimentos. 

Estão inseridas no grupo sete crianças com medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, previstas no decreto-lei 54/2018 artigo 8º, com medidas universais: a) 

Diferenciação Pedagógica; b) Acomodações Curriculares. 

O balanço final de ano foi positivo, apesar de toda a conjuntura atípica, tendo havido 

uma boa adaptação à nova realidade. 

Dia Nacional do Pijama: A história enviada pela associação “Mundos de vida”, foi 

contada às crianças bem como a versão em rima da mesma história. Em contexto de 

sala de aula foram feitas alguns trabalhos plásticos alusivos à história. Conversa em 

grande grupo sobre o objetivo da envolvência nesta missão solidária. Esta atividade teve 

o envolvimento da maioria da turma e das suas famílias. O balanço da atividade foi 

positivo. 

As visitas de estudo previstas no PAA foram canceladas devido à pandemia de covid-19.  
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2C Na área da formação pessoal e social é um grupo participativo que adere às propostas 

apresentadas pela educadora, consegue realizar tarefas do dia-a-dia com autonomia, 

mas ainda se nota alguma dificuldade no que respeita ao período da refeição 

necessitando de ajuda dos adultos. 

Na área da expressão e comunicação, no domínio da educação artística, é um grupo 

que se interessa bastante por diversos meios de expressão como pintura, 

recorte/colagem e desenho. Ao nível da representação gráfica, tem-se verificado 

evolução nas suas produções, assim como a representação da figura humana com 

alguns pormenores. No domínio da educação física é um grupo que consegue 

manipular objetos e materiais, capazes de concretizarem com o corpo vários 

movimentos, orientando-se no espaço. No jogo dramático são capazes de inventar e 

envolverem-se em situações do faz-de-conta. Ao nível da música e dança é um grupo 

bastante interessado na aprendizagem de canções e com sentido rítmico na dança. No 

domínio da linguagem oral gostam muito de histórias, rimas, poesias e lengalengas. De 

modo geral, são capazes de distinguir letras de números. No domínio da matemática 

reconhecem algumas formas geométricas e conseguem comparar objetos com base 

nos seus atributos (cor, forma, tamanho, peso). Na área do conhecimento do mundo 

mostram curiosidade, interesse pelo que os rodeia e preocupação pelo preservação do 

ambiente.  

Na generalidade as crianças adquiriram as competências definidas nas áreas de 

conteúdo para o seu nível etário. 

No decorrer do terceiro período, devido á pandemia Covid19, as atividades letivas 

ficaram suspensas a partir de dezasseis de março. Durante este período, atípico e de 

grande incerteza, a equipa de educadoras de cada sala do pré-escolar preocupou-se 

em serenar as famílias e arranjar alternativas para trabalhar com os seus grupos à 

distância. Com alguma persistência e através da criação de um grupo de contactos via 

WhatsApp a participação das famílias veio a aumentar. No entanto a adesão das 

famílias, apesar de positiva, veio a tornar-se mais fraca no decorrer das últimas semanas. 

Importa salientar que houve crianças que nunca enviaram evidências dos trabalhos que 

eram propostos. 

A atividade foi planificada e desenvolvida com as crianças da sala dois C, para que no 

dia vinte de novembro, todas as crianças fossem vestidas de pijama para o jardim-de-

infância, em conjunto com os colegas da outra sala, para comemorarem o “Dia 

Nacional do Pijama”. Totalizaram quarenta e cinco crianças nesta atividade. Realizou-se 

uma coreografia no salão polivalente, onde, numa tela as crianças visualizaram os 

movimentos e imitaram a dança coreografada da “Missão Pijama”. Foi lida uma história 

“A pedra falante” enviada pela missão pijama ao longo da semana de modo a cativar 

as crianças para a temática. 

Construíram um mealheiro em forma de “casa do pijama” com carácter solidário e 

facultativo, no qual os pais colocavam o seu donativo. As crianças sentiam-se muito 

importantes com as suas casas, porque tinham um objetivo, ajudar as outras crianças 

mais necessitadas. É sempre bom ajudar uma causa tão nobre, como a “Missão Pijama”. 

Foram momentos bastante animados, todas as crianças estavam muito divertidas.   
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1S 
Na avaliação efetuada ao longo do ano letivo, as estratégias implementadas no 

trabalho realizado foram dando indicadores da evolução e das dificuldades de cada 

criança. Desenvolveram-se diferentes estratégias que permitiram ir ao encontro das 

necessidades e interesses das crianças, respeitando o ritmo individual de cada uma.  

A Área de Formação Pessoal e Social considerada uma área transversal, que integra 

conteúdos próprios e intencionalidades educativas específicas, foi transversal em todo 

o trabalho educativo realizado com o grupo. 

A reunião diária do grupo, proporcionou momentos onde eram resolvidas situações de 

conflito, através do diálogo e se chegava a resoluções e/ou conclusões negociadas, 

momentos de conversa e partilha em que era dada voz à(s) criança(s), em que a 

criança ouvia e era ouvida e participava nas coisas que lhes diziam respeito. Todos 

estes momentos ajudaram na relação ente pares e na regulação do grupo e também 

contribuíram para o seu desenvolvimento global em todas as áreas de conteúdo. 

O trabalho em equipa foi essencial no trabalho desenvolvido e só foi possível devido a 

um conjunto de esforços, mobilizando os recursos humanos, físicos e materiais que 

potenciaram uma evolução positiva das crianças, protegendo-as e proporcionando-

lhes bem-estar, segurança física e emocional. 

O ensino à distância (E@D) não sendo obrigatório para o pré-escolar, foi a solução 

encontrada para dar continuidade ao trabalho com as crianças e suas famílias. Foram 

propostas atividades pedagógicas com recurso às ferramentas digitais (WhatsApp e 

email) que abrangeram as diferentes áreas de conteúdo e os respetivos domínios de 

aprendizagem ps nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar. A grande 

preocupação foi salvaguardar o bem-estar emocional das crianças num momento 

atípico e manter a comunicação e a relação da educadora com cada criança, com 

as famílias e com o grupo, como foi sugerido pela Direção Geral da Educação. 

As atividades desenvolvidas foram o Halloween e as marchas populares que tiveram a 

participação de toda a equipa do pré-escolar e familiares. Estas duas atividades 

tiveram um balanço muito positivo.  

 

2S 
Sendo a avaliação na educação pré - escolar suportada na observação direta e o 

terceiro período caracterizou-se essencialmente pelo ensino à distância e também por 

dezoito dias de escola presencial, com apenas três crianças, o balanço final do grupo a 

nível comportamental e das aprendizagens reporta-se à avaliação realizada no 

segundo período, uma vez que não existem dados suficientes para avaliar. De um modo 

geral, o grupo revelou evoluções significativas, nomeadamente nas diferentes áreas de 

conteúdo. O grupo mostrou-se interessado, dinâmico e participativo, na concretização e 

propostas de atividades e projetos. Duas crianças beneficiaram de Medidas de Suporte 

à Aprendizagem e à Inclusão, prevista no Decreto-Lei nº54/2018 e para as quais foi 

elaborado um Relatório Técnico Pedagógico (RTP). No período de ensino à distância os 

desafios foram elaborados em articulação com as docentes da educação especial.  
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3S 
Oito crianças beneficiaram de Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão ao 

abrigo do DL nº54/2018: Medidas Universais: Artº 8º: a) Diferenciação Pedagógica. 

A educadora utilizou várias estratégias de intervenção com o grupo, tais como a 

atribuição de tarefas e funções de liderança, responsabilidade; reforço das regras; 

momentos de reflexão individuais e em grupo. Foram acrescentadas estratégias de 

promoção de bom ambiente, jogos de emoções, parcerias interpares, interação com 

outras salas; negociação e reforço positivo; grelha da avaliação diária do 

comportamento.  

As crianças demonstram ter adquirido competências nas diferentes áreas de conteúdo.  

Em relação ao ensino à distância (E@D) foram enviados às famílias desafios semanais, 

Há, no entanto, a referir que o comportamento do grupo, nem sempre foi o mais 

desejado, na área da formação pessoal e social, uma vez que revelaram algumas 

fragilidades ao nível da superação de frustrações e gestão de conflitos, sendo 

necessário a educadora recorrer a estratégias diversificadas usando jogos, histórias e 

canções na gestão das emoções.  

Destaca-se neste grupo o facto de terem sido implementadas diversas estratégias 

relacionadas com a preservação do ambiente, integradas no programa eco escolas. As 

crianças revelaram ser capazes de respeitar o ambiente, tornando-se cidadãos 

intervenientes e participativos, de reciclar, reutilizar os diversos materiais, demonstrar 

preocupação na poupança da água e nos cuidados a ter com a Natureza. Era também 

um grupo que gostava muito de partilhar, comunicar e registar todas as suas 

descobertas. Foi notório no seu desenvolvimento a sua autonomia e capacidade de 

escolha e iniciativa na realização e produção dos seus trabalhos. Foram crianças muito 

proactivas no que se refere às diversas dinâmicas de trabalho desenvolvidas. 

Relativamente ao período de ensino à distância foram enviadas sugestões de 

planificações semanais, como forma de apoiar as famílias nas atividades a realizar com 

as crianças e que foram concretizadas de acordo com a disponibilidade das mesmas. A 

maior parte das famílias aderiu com entusiasmo às atividades propostas, enviando 

semanalmente fotos, vídeos e emails. No entanto nas últimas semanas foi evidente 

algum cansaço por parte das famílias, partilhando menos atividades, mas através de 

videochamadas e telefonemas a educadora foi verificando que estava tudo bem com 

as crianças e até constatou que algumas famílias realizaram outras atividades. 

No que concerne à avaliação das crianças que frequentaram estes dezoito dias, pode 

constatar-se que um dos alunos que beneficiou de Medidas de Suporte à Aprendizagem 

e à Inclusão, prevista no Decreto-Lei nº54/2018, revelou um comportamento disruptivo, 

na medida em que não queria participar nas atividades propostas e provocava 

constantemente os colegas e os adultos. A educadora teve que na maior parte do 

tempo arranjar estratégias de apoio individual, jogos, brincadeiras com a água, inventar 

e contar histórias, como forma de o motivar neste novo contexto de escola. 

Apesar de todos os constrangimentos vividos este ano letivo, o balanço foi positivo.  
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abrangendo todas as áreas de conteúdo para a educação pré-escolar. A educadora 

estabeleceu o contacto com os pais e com as crianças através de sessões síncronas e 

assíncronas: recurso à plataforma Zoom, grupo da turma na aplicação WhatsApp, 

correio eletrónico e contacto telefónico. A maioria dos pais participou nos desafios 

lançados. Das 23 crianças que constituem a turma, 7 não partilharam evidências das 

atividades realizadas. 

Pelo que foi referido pode considerar-se que o ensino à distância foi positivo.  

 

4S 
Dado a especificidade da avaliação na educação pré-escolar, que se baseia 

fundamentalmente na observação direta da criança e tendo o terceiro período sido 

maioritariamente de ensino à distancia, a avaliação final do grupo a nível 

comportamental e das aprendizagens é o que consta na avaliação do segundo 

período, dado não haver dados que permitam avaliar as aquisições feitas no terceiro 

período.  

Relativamente ao diagnóstico e avaliação efetuada no primeiro período, o grupo 

apresentou um progresso significativo ao nível das aprendizagens.  

São crianças comunicativas, colaborantes, que partilham ideias e propostas, 

evidenciando algumas delas grande capacidade de entreajuda. Demonstram 

autonomia e independência na escolha e execução das atividades e de tarefas 

inerentes à higiene pessoal e às rotinas do dia-a-dia. Apresentam espírito de iniciativa na 

escolha das atividades e na execução das tarefas, colaborando no planeamento e 

avaliação das atividades e gostando de comunicar ao grupo as suas descobertas. 

Questionam e colocam hipóteses sobre o que observam, participando com interesse no 

planeamento e implementação que caracteriza o processo da investigação científica, 

como o observar, comparar, registar e tirar conclusões.  

Apesar das estratégias implementadas em articulação com as famílias, a capacidade 

de resolver situações de conflito de forma autónoma e através do diálogo continua a 

necessitar de ser consolidada.  

No grupo existem quatro crianças que beneficiam de Medidas de Suporte à 

Aprendizagem e à Inclusão, prevista no Decreto-Lei nº54/2018, sendo que para duas 

delas foi elaborado um Relatório Técnico Pedagógico (RTP). São ambas redutoras de 

turma e no período de ensino à distância os desafios enviados foram elaborados em 

articulação com as docentes da Educação Especial. 

No período de ensino à distância e como forma de apoiar as famílias nas atividades a 

realizar com as crianças, foram enviados desafios semanais e que foram concretizados 

consoante a disponibilidade das famílias. Apesar destas se encontrarem 

maioritariamente em teletrabalho e das dificuldades sentidas na disponibilização de 

meios tecnológicos e no apoio aos filhos em tarefas escolares de diferentes níveis de 

ensino, a maioria dos desafios foram concretizados, embora nem sempre contabilizados 

na monitorização do ensino à distância por serem devolvidos posteriormente.  

Relativamente ao ensino presencial, que ocorreu no mês de junho há a referir que 

usufruíram do mesmo, três crianças, sendo que duas beneficiaram semanalmente do 
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4.2. 1º CICLO 

4.2.1. 1º Ano 

 

1AC Foram diagnosticadas atempadamente as dificuldades e pontos fortes dos alunos para 

o sucesso global final tendo em conta os resultados estatísticos da turma. A turma 

melhorou a autonomia e o sentido de responsabilidade.  

Foi necessário recorrer a diversas estratégias para a melhoria do comportamento global, 

já assinalado no pré-escolar como problemático: jogos de socialização, músicas para 

exploração do movimento corporal e expressão emocional, debates e discussão de 

atitudes, controlo diário de comportamentos, feedback aos encarregados de 

educação.  

Com o Ensino à Distância foi necessário adaptar toda a dinâmica de trabalho com os 

alunos. Após o plano semanal elaborado em Conselho de Ano, foram entregues aos 

encarregados de educação os planos semanais da turma atempadamente. Foram 

realizadas aulas síncronas através da plataforma Zoom, que os alunos receberam com 

alegria, por se poderem voltar a ver e por ser uma experiência nova. Nestas aulas 

realizaram-se tarefas mais diversificadas e mais lúdicas com a participação dos alunos 

com meios tecnológicos, à exceção dos que não tinham computador nem outro meio 

de acesso (4 alunos) e de 1 aluno sem horário familiar compatível.  

O grupo de encarregados de educação foi muito empenhado e manteve o contacto 

com a docente. Para um grupo de 20 alunos, apenas dois encarregados de educação 

tiveram um feedback das tarefas mais intermitente, mas logo a docente contactou 

telefonicamente e prontamente foram correspondendo ao solicitado. 

Os contactos realizaram-se por correio eletrónico, WhatsApp ou telemóvel. 

Foi criada uma sala virtual da turma publicada online recorrendo ao Google Slide, onde 

semanalmente se deixaram: aulas gravadas, jogos, links das páginas Padlet da Turma, 

vídeos informativos, etc. Esta estratégia foi bem recebida assim como os questionários 

elaborados no Google Forms, uma vez que rapidamente sabiam o resultado obtido, 

porque o faziam online e por serem de rápida resposta. 

As atividades planificadas para o Projeto de Flexibilidade Curricular contribuíram para 

explorar e abrilhantar a criatividade dos alunos, assim como, proporcionar diferentes 

experiências. Foi preocupação da docente e do conselho de ano dar a conhecer os 

resultados à comunidade educativa através de exposições na escola e envolver as 

famílias na realização de algumas tarefas. As exposições foram visitadas por um grande 

número de familiares dos alunos, assim como os alunos de outras turmas. A atividade do 

“Picasso e Eu” ou até mesmo “O dado do Picasso”, foram acolhidas com grande 

entusiasmo pelos alunos e atingidos plenamente os objetivos. Pelo que a avaliação final 

deste projeto se considera de Muito Bom pelo nível de empenho, participação e 

apoio das técnicas da Educação Inclusiva.  
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resultados alcançados. 

As atividades desenvolvidas no Projeto Eco Escolas, revelaram ser extremamente 

relevantes para os tempos que se vivem, incentivando à mudança de maus hábitos 

ambientais que os alunos já vinham a praticar. Foi possível, através destas atividades, 

verificar uma alteração de rotinas nos alunos na reciclagem ou procura de reutilização 

de materiais. A participação ativa de todos na aula Zoom para a descoberta de uma 

frase coletiva, para o Eco Código, que chamasse a atenção de todos para a necessária 

poupança da água, revelou o interesse elevado dos alunos por estes temas.  

 

1BC As medidas adotadas para o trabalho com os alunos na turma, em articulação com os 

respetivos encarregados de educação, surtiram bons resultados nas aquisições das 

aprendizagens e no desenvolvimento de competências nos alunos bem como na 

melhoria da sua autonomia e responsabilidade. Ao longo do ano letivo, durante o 

período de aulas presencial, o comportamento dos alunos evidenciou uma crescente 

melhoria, que esteve diretamente relacionada com a maior participação dos 

encarregados de educação. Como estratégias pedagógicas a docente privilegiou o 

trabalho de projeto e a realização de tarefas que levassem a maior responsabilização 

dos alunos e consequentemente a uma maior autonomia, são exemplo destas tarefas a 

definição de responsáveis pela arrumação da sala, pela vigilância do recreio ou a 

eleição de delegados de turma e do ambiente.  

As atividades trabalhadas no âmbito dos DAC foram muito bem recebidas pela turma e 

permitiram uma maior articulação dos currículos, para que os conteúdos fossem aceites 

de forma mais contextualizada e concreta, levando os alunos a sair da sala de aula e a 

aprender de forma interdisciplinar. 

Durante o E@D foram adaptadas algumas das atividades que estavam previstas 

inicialmente de forma a poderem ser realizadas em casa ainda que com o apoio de 

familiares. Todos os alunos participaram de forma bastante ativa e foram entregues 

praticamente todas as tarefas propostas. A turma continuou ainda a desenvolver 

atividades no âmbito da robótica e programação previstas no projeto KMLII, foram 

construídos tapetes pedagógicos e realizados vídeos com a programação de robôs por 

parte dos alunos. O projeto de articulação curricular com o clube de robótica não foi 

concluído, uma vez que dependia do contacto entre os alunos dos dois ciclos, mas 

apesar disso, o mesmo recebeu por parte da autarquia uma verba de 500 euros que 

servirá para a continuidade do projeto no próximo ano letivo. 

Em alternativa a algumas das atividades que constavam no PAA, mas que não se 

puderam realizar em E@D, foram planificadas e desenvolvidas outras que se ajustaram à 

situação de ensino a distância, a referir o dia da criança no qual os alunos foram 

convidados na sessão síncrona a uma visita virtual à Euro Disney, seguida da visualização 

de um filme animado e o último dia de aulas, no qual em vez da festa, os alunos 

puderam visualizar vários postais de despedida de outros colegas, apresentados na 

página da biblioteca escolar, e participaram ainda num desafio escape room 

construído pela docente em google slide. 

É de referir ainda a construção colaborativa de dois ebooks na plataforma Storyjumper, 
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1AS Durante a aplicação do E@D e na fase de ensino a distância foram adaptadas algumas 

das atividades que estavam previstas inicialmente de forma a poderem ser realizadas 

em casa ainda que com o apoio dos Encarregados de Educação e restantes familiares. 

Estes foram uma mais valia durante todo este processo. Todos os alunos participaram de 

forma interessada e dinâmica em todas as atividades propostas. Houve igualmente 

interesse e participação por parte de todos os alunos nas aulas síncronas. Como já era 

hábito em sala de aula, os alunos continuaram a revelar um bom comportamento nas 

aulas, participando ordenadamente no decorrer das mesmas. 

As tarefas propostas, durante o terceiro período, foram entregues, praticamente na sua 

totalidade e dentro dos prazos inicialmente estipulados. 

Em alternativa a algumas das atividades que constavam no PAA, mas que não se 

puderam concretizar em ensino a distância, foram planificadas e desenvolvidas outras 

que se ajustaram à situação real que vivemos durante o terceiro período.  

Foram realizados vários Google Forms que foram recebidos com muito agrado pelos 

alunos que estavam sempre a mencionar a satisfação na realização dos mesmos. 

Questionavam igualmente se a Professora poderia enviar mais para realizarem. 

Foram propostas e adaptadas à realidade da faixa etária, atividades que foram 

apresentadas no Estudo em Casa nas áreas de português, matemática, estudo do meio, 

educação física e na área das expressões. 

De forma a motivar os alunos, foram também propostas diversas atividades relacionadas 

com as expressões artísticas. 

Enquanto turma, cada aluno escreveu e desenhou algo relacionado com a escola para 

posteriormente ser elaborado pela Professora Titular de Turma um PowerPoint de turma 

na qual participaram todos os alunos da turma. Esta atividade foi do agrado de todos e 

obteve muito bons resultados ao nível do desenvolvimento de competências de escrita 

e leitura.  

Foram também realizados vários questionários nas ferramentas quizziz e google forms os 

quais foram do agrado e preenchidos por todos os alunos da turma sem exceção. 

Foram ainda produzidos pela docente várias atividades de Português, Matemática e 

Estudo do Meio na ferramenta digital Wordwall.  

A docente propôs ainda a realização de algumas atividades que foram apresentadas 

no Estudo em Casa da RTP Memória nas disciplinas de matemática, português, 

educação física e nas áreas das expressões.  

Na impossibilidade da realização de uma exposição de trabalhos dos alunos na escola, 

foi realizada uma exposição virtual online recorrendo à ferramenta artsteps, a qual foi 

partilhada publicamente.  

Durante o terceiro período dois alunos da turma mostraram uma maior dificuldade em 

participar nas tarefas e muitas dificuldades em estar concentrados. Estes alunos foram 

apoiados pela equipa de psicologia do agrupamento que reuniu através da plataforma 

zoom com os alunos e com os respetivos encarregados de educação.  
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que foi apresentado na última aula síncrona. 

Os alunos puderam visualizar os trabalhos dos colegas e dos professores na página da 

Biblioteca Voadora. 

Também foram facultados aos alunos links com histórias e da hora do conto dinamizada 

online pela animadora da Biblioteca Municipal de Sesimbra.  

 

1BS Todas as estratégias aplicadas /dinamizadas no decorrer do ano letivo foram bastante 

positivas, pois os resultados obtidos pela grande maioria dos alunos refletiram-se no final 

do ano. 

Deu-se primazia ao trabalho colaborativo entre pares, entre as turmas do mesmo ano de 

escolaridade e dos Encarregados de Educação, o enfoque na pesquisa e os trabalhos 

realizados sobre os pintores descritos no projeto de flexibilidade que deram asas à 

imaginação de todos os alunos, abordou-se e explorou-se também questões 

direcionadas para a preservação ambiental e climática no projeto Eco Escolas, foram 

exploradas várias vertentes a nível das expressões mais propriamente a expressão 

plástica, dramática e física. 

As atividades descritas e realizadas do PAA, promoveram momentos de brincadeira, 

alegria aprendizagem e reflexão. 

Transmitir aos alunos que saber ouvir para depois refletir foi fundamental para motivar as 

aprendizagens tornando-se assim a curiosidade e a vontade de aprender cada vez 

maior. 

Outro objetivo alcançado foi que, a responsabilidade a interajuda e o respeito pelo o 

outro são fundamentais para se crescer em harmonia, ser feliz e obter resultados positivos 

O balanço do E@D é bastante positivo, os alunos com a ajuda dos seus familiares 

esforçaram-se por corresponder ao solicitado semanalmente. As sessões de ZOOM e 

WhatsApp foram muito facilitadoras para a participação e a aproximação aos alunos. 

Foram trabalhados novos conteúdos programáticos embora mais superficialmente, 

realizadas fichas em conjunto e tiradas dúvidas, no entanto é de referir que nem todos 

os conteúdos foram concluídos. 

Os alunos compareceram nas aulas síncronas marcadas à exceção de um aluno que 

nunca participou nem entregou qualquer trabalho, estando em abandono escolar 

desde o momento em que a escola encerrou devido ao Covid 19, não tendo a sua 

encarregada de educação justificado as faltas. Este caso foi reportado à direção do 

Agrupamento assim como à CPCJ. Este aluno não transita ao segundo ano de 

escolaridade devido ao excesso de faltas de acordo com a Lei 51/2012, o Regulamento 

Interno e o DL nº14-G de 2020 art. 4º ponto 1, o qual regulamenta o dever de 

assiduidade nas sessões síncronas e ao cumprimento das atividades propostas para as 

sessões assíncronas durante o ensino a distância, o que não foi cumprido.  

Houve alunos que por vezes necessitaram de apoio individual quer pela professora titular 

de turma quer pela professora de apoio educativo pois tinham ritmos de trabalho mais 

lentos e mostravam algumas fragilidades em determinados conteúdos, tendo-se 
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marcado encontros individuais com esses alunos (Zoom e WhatsApp). 

É de realçar o trabalho colaborativo do grupo de ano assim como das docentes de 

apoio educativo e do ensino especial que contribuíram de uma forma exemplar para 

minimizar os constrangimentos com que nos íamos deparando neste modelo de ensino. 

É de salientar ainda a disponibilidade e o trabalho prestado pelos encarregados de 

educação aos seus educandos pois entregaram os trabalhos solicitados e estiveram 

sempre presentes e disponíveis para tudo o que a professora propunha, havendo um 

excelente feedback entre todos. A professora reforça ainda que em relação à entrega 

dos trabalhos a maioria dos pais para além de enviar os solicitados enviavam ainda 

outros. 

Contudo e apesar de ter havido um bom relacionamento e feedback entre todos os 

intervenientes, sentiu-se profundamente a necessidade do ensino presencial e do 

convívio entre todos.  

Quanto ao aproveitamento, há a consciência de que alguns conteúdos deveriam ser 

mais trabalhados e em sala de aula. Contudo, apesar da fase atual e da forma como as 

aulas decorreram, o aproveitamento global é bastante satisfatório. 

A turma participou no projeto com o tema ”Avaliação diagnóstica dos pré-requisitos 

para a aprendizagem escolar” Foi aplicada a Bateria de Aptidões para a Aprendizagem 

Escolar (BAPAE), que pretendeu avaliar um conjunto de aptidões básicas, necessárias à 

aprendizagem escolar como a compreensão verbal, a aptidão numérica e a aptidão 

percetivo-visual. A BAPAE era constituída por cinco provas: Compreensão verbal; 

Relações espaciais; Conceitos quantitativos; Constância da forma; Orientação espacial.  

Os exercícios apresentados e aplicados pelas psicólogas/dinamizadoras motivaram os 

alunos, havendo um envolvimento muito positivo por parte de todos. 

Os resultados obtidos permitiram adequar a programação e as tarefas escolares às 

crianças com quem se trabalhou e delinear estratégias para superar eventuais 

dificuldades nas áreas avaliadas. 

Podemos concluir que as atividades realizadas, contribuíram para que os alunos 

pudessem desenvolver aptidões que ainda não estavam completamente adquiridas. No 

entanto é de lamentar que neste terceiro período não se tenha conseguido estar 

presencialmente para se dar continuidade às tarefas que eram realizadas em grupo.  

 

 

1CS Os alunos realizaram as aprendizagens essenciais, tendo todos transitado ao segundo 

ano de escolaridade. A média global das classificações obtidas nas diferentes disciplinas 

é de bom. As estratégias delineadas para o Ensino a Distância, foram eficazes e 

permitiram encurtar distâncias para que os alunos se sentissem próximos da professora e 

dos seus pares. Durante esse período, a professora conseguiu estabelecer contacto com 

todos os encarregados de educação, sem exceção. Apenas três foram mais renitentes. 

Foi necessária muita persistência, constantes pedidos para enviarem trabalho e 

contacto muito regular por parte da PTT para que os alunos realizassem algumas tarefas, 

ficando aquém do que foi solicitado. Com estes alunos a professora utilizou como meio 
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de contacto o email, WhatsApp e o telemóvel. Todos os restantes E.E. mostraram um 

interesse, uma recetividade e colaboração no decorrer de todo este processo muito 

positivo, conseguindo realizar as tarefas propostas e estar presentes na maior parte das 

sessões síncronas que foram realizadas através da plataforma zoom. Quanto ao Projeto 

de Flexibilidade e Autonomia intitulado “A Arte na Natureza”, o balanço final é muito 

bom, tendo em conta a recetividade por parte dos alunos e da comunidade educativa. 

Houve uma preocupação em planear atividades abrangentes e diversificadas para as 

diversas disciplinas e áreas. Esta diversidade trouxe também alguma originalidade na 

aprendizagem de conteúdos a que chegaram naturalmente no final de cada tarefa. 

Em alternativa a algumas das atividades que constavam no PAA, mas que não se 

puderam realizar em E@D, foram planificadas e desenvolvidas outras que se ajustaram à 

situação de ensino a distância. Para tal foi necessário alterar dinâmicas de trabalho, 

criou-se na plataforma class dojo um portefólio digital individual de cada aluno, assim 

como um registo diário de todos os planos semanais, tarefas e contactos mais pessoais. 

Também foi criado um email só para os EE de forma a tornar a comunicação mais 

célere e a plataforma zoom foi utilizada para as sessões síncronas. Foram realizados 

vários Google Forms e Quizziz nas várias disciplinas e os alunos participaram com muito 

agrado e entusiasmo. Também foram planificadas diversas atividades relacionadas com 

as expressões artísticas e educação física para motivar os alunos. Foram partilhados 

inúmeros links de jogos, vídeos, histórias para introduzir novas palavras do método, visitas 

guiadas a sites/páginas consideradas pertinentes, como a Biblioteca Voadora e a 

Biblioteca de Sesimbra, links de músicas para relaxar, pequenos momentos onde os 

alunos puderam experimentar alguns exercícios de yoga e meditação. 

No último dia de aulas, na aula síncrona, foi apresentado aos alunos um vídeo com uma 

compilação de vários trabalhos e fotos destes três meses numa forma de tornar visível e 

partilhar o excelente trabalho realizado por todos.  

 

14AZ Nos 1º e 2º períodos letivos, os alunos registaram interesse pelos conteúdos trabalhados 

bem como, um aumento da sua autonomia, participação e responsabilidade. Esta 

prática assentou numa gestão de sala de aula flexível, bem como, em estratégias 

respeitadoras dos diferentes ritmos de trabalho/aprendizagem e heterogeneidade dos 

alunos. A turma revelou um comportamento bom dentro da sala de aula mas alguns 

conflitos no recreio.  

O desenvolvimento de DAC revelou-se importante para o desenvolvimento do currículo, 

permitindo a criação de atividades do interesse e curiosidade dos alunos, em parceria 

com as várias disciplinas do currículo. Os alunos desenvolveram, diferentes tipos de 

trabalhos de acordo com o tema principal do projeto de Flexibilidade Curricular, “A Arte 

na Natureza”. 

No 3º período no Ensino à Distância E@D, os alunos com dificuldades de aprendizagem e 

com um contexto familiar, social e cultural menos favorável ficaram prejudicados devido 

à falta de acompanhamento familiar. A autonomia nesta faixa etária é muito reduzida e 

sem apoio familiar ou de um adulto foi difícil o cumprimento das tarefas propostas e a 

participação regular nas aulas síncronas. No E@D foram utilizados PowerPoint com som e 
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4.2.2. 2º Ano 

Powtoon elaborados por mim e formulários no Google Forms, assim como os recursos 

digitais da Escola Virtual, que se evidenciaram pela sua forma didática e pelo interesse 

dos alunos nestas ferramentas. O E@D com aulas expositivas em reuniões síncronas não 

se mostrou eficaz, pois o tempo de concentração dos alunos não o permite, o que 

prejudica o comportamento e as suas aprendizagens. Por este motivo as aulas síncronas 

foram de 40 minutos, com o objetivo de fazer o balanço de toda a matéria dada ao 

longo da semana e esclarecimento de dúvidas. As reuniões zoom foram separadas para 

os dois anos de escolaridade, tendo sido uma estratégia eficaz e permitindo um apoio 

mais individualizado.  

A metodologia utilizada pelo ensino à distância permitiu uma aprendizagem feita por 

descoberta e pesquisa e fez com que alguns alunos adquirissem alguma 

responsabilidade, autonomia e hábitos de estudo, devido à obrigatoriedade de envio 

de tarefas e ao facto de não existir outro tipo de ensino. 

 A telescola para a maioria dos alunos foi motivadora no início, devido a ser uma 

maneira diferente de aprender, mas no final do período poucos foram os alunos que 

acompanhavam as aulas e que faziam as tarefas propostas. 

Ao longo do ano letivo, os alunos participaram e produziram vários projetos sobre 

diferentes temas para cada disciplina. 

Os resultados destes foram, sempre, debatidos e revelados a todos os alunos. As 

apresentações foram feitas, através de apresentações orais, com PowerPoint ou 

cartazes os quais foram expostos na escola.  

2CC As estratégias desenvolvidas ao longo do terceiro período, revelaram-se eficazes, tendo 

em conta o aproveitamento e o comportamento da turma. Todos os alunos transitam ao 

3º ano de escolaridade. 

No E@D, e apesar das dificuldades verificadas no início do confinamento (falta de meios 

informáticos de um aluno), aspeto que foi resolvido, a grande maioria dos alunos 

correspondeu aos planos de trabalhos semanais, compareceu nas sessões síncronas 

propostas pela PTT e pela professora de apoio e mantiveram contacto regular com as 

mesmas via e-mail, telefone, Zoom e WhatsApp. Os objetivos foram atingidos e os 

resultados globais da turma foram bons em todas as disciplinas. Os planos semanais 

foram cumpridos com um bom desempenho pela maioria dos alunos. O envolvimento 

das famílias durante este período de aulas foi uma mais-valia. 

Ao longo do ano letivo cinco alunos beneficiaram de medidas universais e adaptações 

no processo de avaliação e todos conseguiram desenvolver as medidas delineadas no 

documento com sucesso nas áreas intervencionadas.  

As atividades planificadas no PAA para o 3º período de aulas não foram realizadas 

devido à situação atual vivida no nosso país. 

Relativamente às atividades constantes no PCT estas foram cumpridas, apesar de ter 
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2DC As estratégias implementadas revelaram-se eficazes, tendo em conta o aproveitamento 

e o comportamento global da turma bastante satisfatório. Todos os alunos transitaram 

ao 3º ano de escolaridade. 

No início do ano letivo foram afixadas na sala de aula as regras da turma. Realizaram-se 

assembleias de turma e o contacto com os encarregados de educação foi regular. A 

turma envolveu-se e teve oportunidade de refletir e participar ativamente na construção 

do seu saber e na autorregulação do seu comportamento. A coadjuvação foi uma 

mais-valia na melhoria dos resultados dos alunos, o apoio educativo especial, dos 

técnicos do CRI e da psicóloga foram fundamentais para a promoção do sucesso. 

Relativamente ao projeto “Cuida do teu Planeta” no âmbito da Autonomia e 

Flexibilidade Curricular, foi promovida a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, 

envolvendo também os encarregados de educação. 

O balanço do E@D foi positivo, trouxe limitações generalizadas, que foram resolvidas da 

melhor forma possível. Foi necessário ativar diferentes estratégias, de forma a dar 

resposta às desigualdades, mas todos os alunos da turma participaram. Foi utilizada a 

plataforma Zoom para a realização de aulas síncronas, o email da turma, os emails 

pessoais, o WhatsApp, chamadas telefónicas e idas ao domicílio.  

Apesar de ter sido um período muito desgastante, reforçou bastante a relação 

escola/família. No próximo ano letivo, o apoio efetivo aos alunos irá exigir o aumento do 

número de horas de coadjuvação, de apoio da educação especial e das terapias dos 

técnicos do CRI de forma a colmatar as lacunas decorrentes do E@D.  

Foram desenvolvidas atividades diversificadas nas diferentes disciplinas focadas nas 

necessidades e interesses dos alunos, que não constam no PAA, assim como aulas no 

exterior (Museu Marítimo, Hortas Solidárias de Sampaio, Capela dos Mareantes) que 

promoveram: a aquisição de conhecimentos e vivências em diferentes contextos de 

aprendizagem; a divulgação e a valorização das Instituições/Espaços e Serviços 

existentes na comunidade; a consciência ecológica, de poupança e de 

sustentabilidade; a promoção da prática de hábitos de vida saudáveis, da igualdade e 

existido necessidade de readaptar as atividades do 3º período, mas em todas elas os 

alunos participaram com grande entusiasmo, interesse e dedicação. 

Quanto ao projeto “Cuida do teu Planeta” no âmbito do Projeto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular, desenvolveram-se novas dinâmicas de aprendizagem 

interdisciplinar e transdisciplinar, no sentido de potenciar a motivação e o sucesso dos 

alunos promovendo o envolvimento de alunos de diferentes turmas e a participação dos 

encarregados de educação. 

Ao longo do ano letivo, a turma desenvolveu alguns projetos decorrentes dos temas em 

estudo em cada disciplina. 

Os resultados destes foram, sempre, comunicados à turma, em grupo ou 

individualmente. As apresentações foram feitas, através de apresentações orais, 

cartazes ou folhetos, os quais foram distribuídos ou expostos na escola.  
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do respeito pela diferença.  

O grau de envolvimento foi muito bom, os alunos revelam muito entusiasmo em abordar 

temas do seu interesse pessoal, fazer pesquisas, levantamento e tratamento de dados, 

trabalhar a pares ou em grupo, partilhar e expor os trabalhos na sala de aula, nas janelas 

ou no átrio da escola. A avaliação global é bastante positiva.  

 

2DS As estratégias desenvolvidas ao longo do ano letivo, revelaram-se eficazes, tendo em 

conta o bom aproveitamento e o comportamento da turma. Os vinte alunos que 

constituem a turma transitaram ao 3º ano de escolaridade. 

Quanto ao E@D, e apesar das dificuldades iniciais, falta de meios informáticos de dois 

alunos, todos desenvolveram as tarefas propostas e cumpriram com o envio das 

mesmas, compareceram nas sessões síncronas propostas pela PTT e pela professora de 

apoio. Mantiveram contacto regular com as mesmas via e-mail, telefone e WhatsApp.  

Os planos semanais foram cumpridos com interesse, motivação e um bom desempenho 

pela maioria dos alunos. O envolvimento das famílias durante este período de aulas foi 

uma mais-valia. 

Ao longo do ano letivo, dois alunos beneficiaram de medidas universais e adaptações 

no processo de avaliação. Os alunos conseguiram desenvolver as medidas delineadas 

no documento com sucesso nas áreas intervencionadas. Um aluno beneficiou de um RTP 

(medidas universais e seletivas). 

As atividades planificadas no PAA para o 3º período de aulas, comemoração do Dia 

Mundial da Criança na Tapada de Mafra assim como Festa de e 

Encerramento no Parque Augusto Pólvora não se realizaram devido à situação de 

pandemia.  

Relativamente às atividades constantes no PCT estas foram cumpridas, apesar de ter 

existido necessidade de readaptar as atividades do 3º período, mas em todas elas os 

alunos participaram com grande entusiasmo, interesse e dedicação. 

Relativamente ao projeto “Cuida do teu Planeta” no âmbito do Projeto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular, desenvolveu novas dinâmicas de aprendizagem interdisciplinar e 

transdisciplinar, no sentido de potenciar a motivação e o sucesso dos alunos 

promovendo o envolvimento de alunos de diferentes turmas e a participação dos 

encarregados de educação. 

Ao longo do ano letivo, a turma desenvolveu alguns projetos decorrentes dos temas em 

estudo em cada disciplina. 

Os resultados destes foram, sempre, comunicados à turma, em grupo ou 

individualmente. As apresentações foram feitas, através de apresentações orais, 

cartazes ou folhetos, os quais foram distribuídos ou expostos na escola.  

 

2ES Os alunos, no primeiro e segundo períodos, manifestaram muito interesse e empenho nas 

atividades propostas. Aos poucos foram-se tornando mais autónomos e participativos. 
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2FS Todas as estratégias desenvolvidas ao longo do ano letivo, contribuíram para o 

desenvolvimento das aprendizagens, revelando-se eficazes. A maioria dos alunos 

apresentou bom aproveitamento, mas o comportamento da turma foi de suficiente. Os 

vinte e um alunos transitaram ao 3º ano de escolaridade. 

As atividades planificadas no PAA para o 3º período de aulas, comemoração do Dia 

Mundial da Criança na Tapada de Mafra assim como Festa de e 

Encerramento no Parque Augusto Pólvora não se realizaram devido à situação de 

pandemia.  

As atividades propostas no PCT foram cumpridas, apesar de ter existido necessidade de 

as readaptar no 3º período, todos os alunos participaram com entusiasmo, interesse e 

dedicação. 

Em relação ao projeto “Cuida do teu Planeta” no âmbito do Projeto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular, desenvolveram-se atividades de aprendizagem interdisciplinar e 

transdisciplinar, promovendo a motivação e o sucesso dos alunos, bem como a 

participação dos encarregados de educação. 

Ao longo do 3º período, no Ensino à Distância, houve vários constrangimentos no seu 

desenvolvimento, devido nomeadamente a falta de equipamentos/mau 

funcionamento, falhas da internet, limite de acesso à internet e indisponibilidade das 

famílias para apoiar os seus educandos. Apesar das dificuldades a maioria dos alunos 

cumpriram o plano semanal e entregaram as tarefas propostas dentro dos prazos.  

 

23BZ Nos 1º e 2º períodos letivos, os alunos registaram um crescente interesse pelas temáticas 

abordadas, bem como, um aumento significativo da sua autonomia, participação e 

responsabilidade. Esta prática assentou numa gestão de sala de aula bastante flexível, 

Há alguns alunos que revelam ainda alguma imaturidade, mas foram evoluindo 

positivamente. A turma revelou um comportamento razoável.  

O projeto de Flexibilidade Curricular, “Cuida do teu Planeta”, permitiu a realização de 

tarefas multidisciplinares, onde os alunos puderam mostrar toda a criatividade, gosto 

pela pesquisa e o desenvolvimento de temas curriculares, que envolveram desde a 

escrita, ao desenho, a conteúdos de matemática, entre outros. 

No 3º período, o trabalho incidiu no Ensino à Distância e de uma maneira geral, a turma 

revelou uma avaliação positiva tendo cumprido o trabalho estabelecido, com 

responsabilidade e gradual autonomia. Começaram a conhecer a ferramenta zoom, a 

pesquisarem sobre conteúdos e a utilizarem os links que íamos fornecendo como uma 

ferramenta de aprendizagem. Participaram em aulas à distância com os colegas, 

respeitando as regras das aulas síncronas. Não houve a possibilidade de aprenderem 

presencialmente, mas desenvolveram outras competências. Todos os alunos 

trabalharam, entregaram os trabalhos solicitados e participaram nas aulas síncronas.  
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bem como, em estratégias respeitadoras dos diferentes ritmos de 

trabalho/aprendizagem e heterogeneidade dos alunos. A turma revelou um bom 

comportamento.  

O desenvolvimento de DAC revelou-se uma mais-valia no currículo da turma, permitindo 

a dinamização de atividades do interesse e curiosidade dos alunos, em parceria com as 

restantes áreas do currículo. Os alunos desenvolveram, sobretudo, trabalhos ao nível do 

tema aglutinador do projeto de Flexibilidade Curricular, “Cuida do teu Planeta”. 

O 3º período assentou num plano de trabalho de Ensino à distância, e de um modo 

geral, a avaliação foi positiva, pois os alunos mostraram-se, na sua maioria, cumpridores 

e responsáveis. No entanto, há a referir que a participação dos alunos nas aulas 

síncronas foi, para alguns, muito irregular. Esta situação deveu-se à inexistência de 

equipamento eletrónico atualizado/adequado ou inexistência de rede móvel. 

Ao longo do ano letivo, a turma desenvolveu alguns projetos decorrentes dos temas em 

estudo em cada disciplina. 

Os resultados destes foram, sempre, comunicados à turma, em grupo ou 

individualmente. As apresentações foram feitas, através de apresentações orais, 

cartazes ou folhetos, os quais foram distribuídos ou expostos na escola.  

 

4.2.3. 3º Ano 

 

3EC As planificações foram todas cumpridas com exceção de matemática, no que respeita 

aos números racionais não negativos, que não foram dados, conforme decisão tomada 

em Conselho de Ano. Os objetivos propostos foram atingidos pela globalidade dos 

discentes da turma com bons resultados, tendo todos transitado para o 4º ano, com 

100% de sucesso em todas as disciplinas. Os seis alunos que beneficiaram de Medidas de 

Suporte à Aprendizagem e Inclusão (RTP e PAP) cumpriram os objetivos programados, 

tendo todos atingido resultados positivos, continuando a beneficiar destas medidas no 

próximo ano letivo. 

No que respeita ao E@D, houve grande recetividade e colaboração dos encarregados 

de educação e dos alunos, que de uma forma geral cumpriram os prazos de entrega 

das tarefas solicitadas, enviando os trabalhos realizados semanalmente. No que respeita 

às aulas síncronas, dado a turma ser numerosa, foi inicialmente dividida em dois grupos e 

foi dada uma aula semanal a cada grupo, tendo sido todos os alunos assíduos e 

globalmente pontuais, pedindo até a alteração do dia/hora em caso de não poderem 

estar presentes. Aos alunos com mais dificuldades de aprendizagem, foram dadas 

também aulas síncronas individuais, em colaboração com a professora de apoio 

pedagógico. Foram utilizados como meios de comunicação a plataforma Zoom, o email 

e o WhatsApp. No entanto, e apesar de todo o trabalho desenvolvido e de novas 

competências adquiridas, é notório um retrocesso nas aprendizagens efetuadas pelos 

alunos, bem como no ritmo de trabalho, os quais dificilmente se colmatarão no início do 

próximo ano letivo. 
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3FC A turma revelou um comportamento satisfatório, embora alguns alunos, por vezes, 

revelem dificuldades em cumprir as regras. 

As planificações foram cumpridas na íntegra com exceção de Matemática, conforme 

decisão tomada em Conselho de Ano. Alguns domínios não foram trabalhados por 

serem demasiado complexos de dar no E@D. A atividade física ao ar livre (PES) e a Festa 

da amizade (PES) não se puderam realizar pelo mesmo motivo. 

Os alunos desenvolveram os objetivos propostos para o ano letivo, na globalidade com 

bons resultados, transitando ao quarto ano com 100% de sucesso em todas as disciplinas. 

Os cinco alunos que beneficiaram de Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão 

(RTP e PAP) cumpriram os objetivos programados com resultados positivos, devendo 

continuar a beneficiar destas medidas no próximo ano letivo. 

As atividades propostas foram diversificadas e as estratégias utilizadas tiveram em 

atenção a adequação aos diferentes alunos da turma, rentabilizando os meios e os 

recursos disponíveis na escola, como também em casa. 

No E@D, foram utilizados como meios de comunicação a plataforma Zoom, o email e 

chamadas telefónicas. É de realçar a colaboração e empenho dos encarregados de 

educação e da família para que os alunos estivessem presentes nas aulas síncronas, 

assim como em cumprir as tarefas solicitadas, enviando a realização dos trabalhos 

propostos semanalmente. Os alunos foram assíduos e pontuais, justificando sempre 

qualquer falta dada. Os alunos com mais dificuldades de aprendizagem, tiveram aulas 

síncronas individuais, em colaboração com a professora de apoio pedagógico e da 

educação especial. 

Todas as atividades delineadas no PCT foram realizadas com interesse e motivação, 

pelos alunos da turma.  

As atividades referentes ao Dia da Família, Dia Mundial da Criança e Festa de 

Encerramento do ano letivo foram reestruturadas e dinamizadas em E@D. Os 

encarregados de educação e família colaboraram, cumprindo com interesse e 

entusiasmo, que também foi revelado pelos alunos.  

 

3GC No contexto do E@D, foi necessário reformular a planificação de matemática, 

Todas as atividades contantes no PCT foram realizadas com agrado e interesse pelos 

alunos da turma. Dado o encerramento das escolas em virtude da pandemia Covid-19, 

o 3º período decorreu todo em E@D. Assim foram cumpridas todas as atividades 

programadas, com a exceção do lançamento e apresentação do livro da turma, 

programado para o dia 23 de abril, ficando agendado para o próximo ano letivo, em 

data oportuna.  

As atividades referentes ao Dia da Família, Dia Mundial da Criança e Festa de 

Encerramento do ano letivo foram reestruturadas e dinamizadas em E@D, com a 

colaboração dos encarregados de educação, tendo sido cumpridas e realizadas com 

entusiamo e interesse pela generalidade dos alunos e respetiva família.  
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adequando-se as atividades e objetivos programáticos à nova realidade e não 

lecionando os conteúdos que, em conselho de ano, se consideraram demasiado 

complexos para abordar nesta modalidade de ensino. 

Elaboraram-se planos de trabalho semanais que foram enviados aos alunos e realizadas 

duas aulas síncronas semanais de apoio à concretização do plano. Integraram-se no 

referido plano as emissões na televisão do “Estudo em Casa”. Manteve-se estreita 

colaboração com os encarregados de educação, através de e-mail e WhatsApp, tendo 

sido criado um grupo para o efeito.  

A monitorização do trabalho e avaliação dos alunos realizou-se pela assiduidade e 

participação nas aulas síncronas, em que um aluno não participou por falta de recursos 

informáticos, pelos trabalhos enviados à professora e pelos testes elaborados em 

formulários. 

Na generalidade, os alunos foram assíduos e participativos. Desenvolveram 

competências digitais importantes para o futuro cada vez mais tecnológico. 

Demonstraram ter realizado aquisições académicas, manifestando grande apoio por 

parte dos E.E., autonomia e responsabilidade.  

Todos os alunos transitam ao 4ºano de escolaridade, apesar de nem todos com sucesso 

pleno.  

Dois alunos beneficiaram de medidas universais de suporte à aprendizagem e à 

inclusão. Um aluno beneficiou de medidas universais e seletivas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, conforme consta no seu Relatório Técnico Pedagógico que 

foi devidamente avaliado pela Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. 

Outro aluno beneficiará de medidas universais e seletivas de suporte à aprendizagem e 

à inclusão, para o próximo ano letivo, tendo o seu Relatório Técnico Pedagógico sido 

elaborado e aprovado neste período.  

No próximo ano letivo, é fundamental consolidar os conteúdos trabalhados neste 

período e introduzir aqueles que não foram lecionados.  

 

3GS O aproveitamento da turma foi bom em todas as disciplinas, tendo os 20 alunos 

transitado para o quarto ano de escolaridade. Duas alunas beneficiaram de um RTP e 

um aluno de PEI. No que diz respeito ao comportamento, durante este ano não houve 

situações a registar. A turma revelou um comportamento adequado, apesar de algo 

agitados.  

O PCT foi aplicado sem dificuldades, pois foi elaborado de acordo com as 

características da turma. As atividades finais do 2º período, bem como todas as 

atividades de 3º período, incluindo o projeto de saúde e de educação sexual, não 

foram realizadas devido ao encerramento das escolas. Nas restantes atividades 

propostas no PAA, a turma participou em todas com entusiasmo e em todas elas se 

procedeu à respetiva avaliação 

De um modo geral, no E@D, todos os alunos se mostraram responsáveis e cumpridores 

das tarefas pedidas, ao longo do período.  
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3HS O aproveitamento da turma foi bom em todas as disciplinas, tendo os 20 alunos 

transitado para o quarto ano de escolaridade. No que diz respeito ao comportamento, 

a turma continuou um pouco agitada e conversadora, mas, no entanto, conseguiu 

realizar todas as atividades que lhes foram propostas. 

Ao longo do ano letivo, três alunos beneficiaram de um RTP e dois alunos de PAP. 

Durante o ano, o Plano Curricular de Turma (PCT) foi aplicado sem dificuldades, pois este 

foi elaborado de acordo com as características da turma. As atividades finais do 2º 

período (Proteção Civil: “Riscos Naturais e medidas de autoproteção”; Espetáculo de 

dança no cineteatro “LaMiRé” e Encerramento do 2º período “Caça ao ovo”), bem 

como todas as atividades de 3º período, assim como o projeto de saúde e de educação 

sexual da turma não foram realizadas devido ao encerramento das escolas.  

Quanto às atividades propostas no PAA e que foram realizadas, a turma participou com 

entusiasmo e em todas elas se procedeu à respetiva avaliação. 

No que diz respeito ao 3º período, no E@D, todos os alunos se mostraram responsáveis e 

cumpridores das tarefas pedidas. 

Durante esta fase elaboraram-se planos de trabalho semanais adaptados a este tipo de 

ensino, onde foram também integradas as aulas dadas no “Estudo em Casa”, bem 

Durante este período elaboraram-se planos de trabalho semanais onde foram 

integradas as aulas ministradas no “Estudo em Casa” e foram realizadas reuniões 

síncronas semanais. Foram realizados planos semanais adaptados para os alunos que 

usufruem de RTP e PEI. A participação dos alunos foi regular, mas deparou-se com 

constrangimentos, pois alguns alunos não tinham equipamentos tecnológicos 

adequados/atualizados ou flutuações na rede móvel. 

Os alunos foram assíduos e participativos, cumprindo tudo o que lhes foi pedido. Durante 

este tempo, desenvolveram competências digitais e demonstraram ter adquirido as 

competências académicas previstas. 

As atividades que se encontram no PCT e não constam do PAA são: Palestra sobre 

Prevenção Rodoviária; Hora do Conto Espaço Zambujal – “O Lobo Culto”; 

Comemoração do Halloween, Workshop “Desafios Inclusivos”, Sessão de esclarecimento 

sobre higiene oral e Projeto “Maletas Inclusivas”. Devido ao encerramento das escolas as 

seguintes atividades não foram realizadas: Projeto “Escolhe o teu Caminho”, Proteção 

Civil “Riscos naturais e medidas de autoproteção”, Hora do Conto - CMS e Espetáculo 

de dança no cineteatro “LaMiRé”. 

A recetividade dos alunos na abordagem das temáticas das atividades foi elevada, 

revelando interesse, curiosidade e sentido crítico. 

De realçar a ótima articulação existente entre a professora e os alunos, e os bons 

resultados obtidos nas atividades, graças ao empenho e motivação dos participantes. 

Regista-se também uma elevada cooperação entre os alunos através das experiências 

multidisciplinares proporcionadas. A avaliação global é muito positiva.  
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como a realização de reuniões síncronas semanais. Também foram realizados planos 

semanais adaptados para os alunos que usufruem de RTP. A participação dos alunos foi 

regular, mas deparou-se com constrangimentos, pois alguns alunos não tinham 

equipamentos tecnológicos adequados/atualizados ou oscilações na rede móvel. 

 Os alunos foram bastante assíduos e participativos, cumprindo tudo o que lhes foi 

pedido. Durante este período, desenvolveram as suas competências digitais e 

demonstraram ter adquirido as competências académicas previstas.  

 

34IS O aproveitamento e comportamento da turma foram bons. Todos os alunos transitaram 

de ano, sendo que os seis alunos de 3º ano transitam ao 4º ano e os treze alunos de 4º 

ano ficaram aprovados e transitam para o 5º ano. Pode-se concluir que as estratégias 

implementadas foram adequadas - valorizou-se a promoção do diálogo sobre 

temáticas de interesse dos alunos. Foi privilegiada a 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 responsabilizam os alunos 

nomeados. 

Foram expostos, na sala de aula e na escola, os trabalhos dos alunos. 

Foi estabelecido algum tempo destinado a apoiar os alunos com mais dificuldades. 

Relativamente ao Ensino à Distância todos os alunos participaram e corresponderam ao 

trabalho solicitado.  

Em relação às sessões síncronas, foram realizadas 3 sessões por semana com a duração 

de 30 /40 minutos através da Plataforma Zoom. De uma forma geral, os alunos foram 

assíduos. Foi utilizada uma linguagem clara e precisa, estimulando a participação de 

todos, foram abordados conteúdos, esclarecidas dúvidas e apresentação de trabalhos 

pelos alunos. 

Na turma, três alunos beneficiaram de medidas universais e de um PAP. As medidas 

foram adequadas e os alunos conseguiram obter avaliação positiva. 

Dois alunos beneficiam das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, previstas 

no decreto-lei nº 54/2018: Medidas universais e medidas seletivas. Estes alunos fizeram 

aprendizagens, conseguindo uma avaliação positiva no final de período. 

Relativamente às atividades que não constam no PAA, a turma participou na atividade 

da Hora do Conto pelo Espaço Zambujal na EB de Sampaio; na Ação de Sensibilização 

sobre os “Piolhos” promovida pela Farmácia de Santana; no simulacro “A Terra Treme” 

no dia 5 de novembro; participaram no Corta-Mato Escolar do Agrupamento de Escolas 

de Sampaio; em atividades organizadas em articulação com as turmas do Jardim-de-

Infância da escola; no encontro com a escritora Isabel Ricardo na EB do Castelo; no 

workshop “Desafios Inclusivos” e nas atividades do Programa de Competências Pessoais 

e Sociais destinado a alunos de 4º Ano. 

Os alunos participaram com bastante interesse em todas as atividades., registando uma 
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4.2.4. 4º Ano 

 

 

avaliação global de Muito Bom.  

 

4HC As competências previstas foram desenvolvidas e os resultados globais da turma foram 

bons.  

A planificação foi cumprida com interesse e desempenho pela generalidade dos alunos. 

Relativamente ao E@D todos os alunos corresponderam ao que lhes foi solicitado, em 

sessões síncronas e em tarefas do plano semanal. 

Todas as atividades referentes ao 1º e 2º períodos foram cumpridas e a calendarização 

respeitada, à exceção da visita de estudo ao Teatro Politeama e Festival de Poesia, uma 

vez que todas as atividades letivas presenciais foram suspensas entre 16 e 27 de março. 

As atividades planificadas para o 3ºperíodo não foram cumpridas, devido ao 

confinamento e às restrições do ensino à distância.  

4IC Os objetivos foram atingidos e os resultados globais da turma foram pelo menos bons a 

todas as disciplinas. 

No E@D o professor elaborou planos de trabalho semanais, realizados em conselho de 

ano, para que o nível de exigência e número de trabalhos fosse exequível pelos alunos e 

não houvesse disparidades entre turmas. As atividades constantes nos planos também 

foram adaptadas às limitações tecnológicas da maioria dos alunos. Foram realizadas 

sessões síncronas semanais com os alunos. Estes corresponderam ao trabalho solicitado, 

tendo-se verificado um enorme esforço para cumprir a realização das tarefas solicitadas. 

O PTT prontificou-se para auxiliar alguns familiares no uso das novas tecnologias. 

Privilegiou o contacto por email, por ser o mais acessível a todos. Estas demonstraram 

grande preocupação e interesse em que os seus educandos continuassem a realizar as 

aprendizagens e a cumprir o trabalho escolar.  

A planificação foi cumprida e os conteúdos foram trabalhados com interesse, 

motivação e um bom desempenho pela maioria dos alunos. No entanto, alguns alunos 

poderão necessitar de um reforço. Notou-se alguma falta de confiança por parte dos 

alunos na aplicação de alguns conteúdos. O E@D veio prejudicar a relação de 

confiança transmitida pelo professor, presencialmente e na altura necessária.  

Três alunos beneficiaram de Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão previstas 

no DL 54/2018. 

A nível do comportamento, a turma evoluiu bastante, revelando um bom 

comportamento.  

As atividades planificadas no PAA até ao segundo período foram cumpridas e 

avaliadas. As atividades do terceiro período não foram cumpridas, devido ao 

confinamento e às restrições do ensino à distância. Relativamente ao projeto de saúde, 
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4JS As estratégias implementadas ao longo do ano refletem-se nos resultados obtidos.  

Salienta-se o trabalho colaborativo/de pares em sala de aula, a prioridade dada à 

intervenção e à apresentação orais, as atividades dinamizadas com/para outras turmas 

(do pré escolar ao 3ºCiclo), o enfoque nas questões climáticas e na preservação do 

ambiente, a autonomia dada aos alunos na escolha e seleção de atividades a realizar, 

a exploração e utilização de diversos programas informáticos, a exploração de várias 

vertentes expressivas, o ensino da flauta, o espaço dado ao aluno para poder refletir e 

escolher como/o que pretendia realizar.  

Ouvir o aluno e respeitar a sua opinião mostrou-se crucial para a manutenção do bem-

estar em sala de aula que, por seu lado, motivou às aprendizagens. 

O balanço do E@D é bastante satisfatório: os alunos esforçaram-se por corresponder ao 

solicitado semanalmente. As sessões de ZOOM (2 a 3 por semana com cerca de 20 

alunos) contribuíram para a participação e a aproximação aos alunos. Foram 

trabalhados novos conteúdos programáticos, realizadas fichas em conjunto e tiradas 

dúvidas.  

Alguns alunos compareceram ocasionalmente no ZOOM, justificando com fraco acesso 

à internet, não terem computador disponível, estarem a dormir ou a passear ou não lhes 

apetecer. Contudo, na generalidade realizaram os trabalhos pedidos. 

Gradualmente, verificou-se algum cansaço e desânimo, sendo necessário apelar a 

novas estratégias para motivar ao trabalho (através de telefonemas, mensagens, 

caminhadas em pequeno grupo). Apenas um aluno manifestou dificuldade em 

acompanhar o E@D. Constatou-se desinteresse, desinvestimento, ausência de meios 

informáticos (embora temporariamente) e fraca correspondência ao trabalho solicitado. 

Foi necessário insistir, dar estímulos positivos sempre que possível, telefonar. Doutro modo, 

não teria trabalhado todo o período (o trabalho realizado ficou aquém do solicitado). 

O trabalho da professora coadjuvante foi também um forte contributo para o 

aproveitamento escolar verificado. 

Há a consciência de que alguns conteúdos necessitam ser mais trabalhados e em sala 

de aula. Contudo, apesar da forma como as aulas decorreram, o aproveitamento 

global é bastante satisfatório. 

Devido ao surgimento abrupto do E@D, algumas atividades foram alteradas e 

adequadas à situação.  

Semanalmente, foram propostas leituras em papel ou na internet (vídeos com histórias 

de educação sexual e às atividades/visitas delineadas no PAA para este período, não 

foram realizadas pelos mesmos motivos apresentados anteriormente. As atividades 

constantes no PCT, para o 1º e 2º período, foram cumpridas com motivação e interesse 

pelos alunos.  

Todos os 25 alunos de 4º ano foram aprovados ao 5º ano de escolaridade.  
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ou e-books). Sendo momentos de leitura autónoma, não foram alvo de tarefas. 

Foram também propostos desafios matemáticos (clube de matemática na turma). 

Alguns alunos participaram, denotando curiosidade e empenho na sua resolução. Serão 

premiados com uma lembrança como reconhecimento do seu interesse e motivação. 

A partir de temas em estudo ou de datas festivas, os alunos desenvolveram atividades 

diversas ao nível das expressões (plástica, dramática, física e musical), valorizando-se o 

esforço, a participação e a criatividade. A dramatização, a dança, o desenho, a pintura 

(com aguarelas, óleo e guaches), as construções, a fotografia e o canto foram 

atividades privilegiadas neste período de aulas.  

Algumas atividades foram posteriormente publicadas na class dojo da turma por forma 

a dar conhecimento a todos, assim como também valorizar a tarefa realizada. Esta 

plataforma foi dinamizada, não só pela PTT, mas sobretudo pelos alunos e respetivas 

famílias. 

Verifica-se uma grande evolução e autonomia ao nível das competências informáticas, 

materializando-se na escolha da apresentação dos trabalhos que iam realizando. Foram 

utilizadas diversas aplicações pela turma. 

O balanço é muito positivo, dado o elevado grau de participação dos alunos e o 

empenho.  

 

 

4.3. 2º CICLO 

4.2.5. Escola: Básica do Castelo 

 

4KS O aproveitamento global da turma foi bom. Dos 20 alunos de 4º ano todos 

desenvolveram as competências previstas para o final do primeiro ciclo, pelo que 

ficaram aprovados. Pode-se concluir que as estratégias implementadas foram 

adequadas. 

Três alunos tiverem apoio do CAA. (psicóloga, terapeuta da fala, psicomotricidade, 

professora de educação Especial). Um aluno teve apoio indireto da professora de 

educação especial. Três alunos tiverem apoio em coadjuvação (dois a português e um 

a matemática). 

O comportamento da turma também foi satisfatório.  

Em relação ao E@D, todos os alunos cumpriram com o solicitado, sendo o balanço 

positivo. 

Regista-se também uma elevada cooperação entre os alunos através das experiências 

multidisciplinares proporcionadas.  

A avaliação global é bastante positiva.  

5ºA Ao longo do ano letivo, verificou-se na turma um agravamento das situações de 
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desatenção e excessiva conversa injustificada de alguns alunos, inviabilizando o sucesso 

das estratégias implementadas nas diferentes disciplinas. Foram analisados os casos de 

alunos que suscitavam alguma preocupação, quer pela postura em sala de aula quer 

pelos resultados obtidos, destacando-se alguns alunos com comportamentos 

inadequados. Assim, implementaram-se as seguintes estratégias: privilegiar o contacto 

com os encarregados de educação através da caderneta e do GIAE, dar continuidade 

aos contactos pela diretora de turma com os encarregados de educação, quer 

presencialmente, quer via telefone, caderneta e/ou email. Estabeleceu-se ainda que a 

alteração da planta da sala de aula fosse refeita sempre que necessário, como forma 

de controlar possíveis focos de desestabilização e proporcionar um trabalho de ajuda e 

colaboração entre alunos. O conselho de turma reforçou as estratégias de 

responsabilização dos alunos pela própria aprendizagem, exigindo maior rigor no 

cumprimento das regras na sala de aula, mantendo o controlo dos trabalhos de casa e 

dos materiais para as disciplinas. Verificou-se na continuidade do ano letivo, uma 

melhoria do comportamento e aproveitamento da turma. A turma obteve ao longo do 

ano letivo a menção de Bom no aproveitamento. 

No que concerne às atividades em D.A.C, em Português/Educação Visual foi realizada a 

atividade designada por “O dragão de Papelão” inspirado no texto de Luísa Ducla 

Soares em outubro, cuja avaliação foi Muito Bom.   

No domínio de articulação curricular Port./E. Visual, desenvolveram-se as atividades no 

âmbito do projeto “Este Natal Desplastifique-se”, em articulação com a disciplina de 

Educação Tecnológica, Cidadania e Desenvolvimento e Tecnologias de Informação 

bem como em parceria com a Câmara Municipal e a DECO jovem. A turma participou 

de forma bastante satisfatória no projeto do segundo ciclo “Este Natal Desplastifique-se”: 

em grupo construíram e decoraram bolas de Natal feitas só com reutilização de 

materiais plásticos que serviram para decorar uma árvore no Parque Augusto Pólvora. A 

foto da árvore foi enviada para a Deco Jovem a fim de participar no concurso “Natal 

sem resíduos de plástico”. As disciplinas de História e Geografia de Portugal e Educação 

Visual desenvolveram um trabalho interdisciplinar que consistiu na recriação de uma 

Pintura Rupestre com recurso a pigmentos naturais. O resultado foi a criação de um E-

Book que se encontra publicado no PTT; Educação Visual desenvolveu um trabalho 

intitulado: " A mensagem através da Imagem", com recurso apenas a reutilização de 

materiais, nomeadamente revistas, panfletos e cartão. Este trabalho enquadra-se no 

projeto da Eco-Escolas.  

Na articulação CD e TIC, foram trabalhados os seguintes temas: Educação ambiental e 

Identidade e Género, no 1º período; Direitos Humanos e Riscos, no 2º período e 

Segurança Rodoviária e Média, no 3º período, sendo o balanço bastante satisfatório. 

Em relação à E@D o balanço é positivo, pois todos os alunos participaram nos trabalhos 

propostos ao longo do terceiro período e participaram nas aulas síncronas, embora 

alguns se tenham demonstrado mais assíduos do que outros. No entanto, houve dois 

alunos que necessitaram de mais apoio a nível informático, não conseguindo, muitas 

vezes, aceder às plataformas onde estavam os trabalhos a realizar a algumas disciplinas. 

Neste caso, os trabalhos eram recolhidos na escola em suporte de papel pelos 

encarregados de educação e depois enviados aos professores pela direção da escola. 
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5ºB O aproveitamento foi considerado bom e o comportamento satisfatório. 

Apesar do insucesso ser relativamente reduzido, o conselho de turma considerou que 

havia condições para a melhoria do aproveitamento. Nesse sentido, o conselho de 

turma delineou várias estratégias a isso conducentes. O balanço das estratégias 

implementadas ao longo do ano pode ser considerado globalmente positivo, na 

medida em que, apesar de ter sido um ano letivo atípico e por se tratar de uma turma 

de quinto ano a evolução geral dos alunos foi bastante positiva. 

Relativamente ao trabalho desenvolvido no último período, no âmbito do DAC PORT/EV, 

os trabalhos não se desenvolveram como haviam sido planeados, tendo em 

consideração a situação pandémica que o país atravessou, assim sendo a exposição 

agendada para a semana da leitura e o concurso “Desenha-me lá um poema” não se 

realizaram. Contudo, houve a possibilidade de desenvolver trabalho interdisciplinar. Os 

alunos reinventaram as suas lendas, melhoraram as suas ilustrações e publicaram os seus 

trabalhos na classroom. No âmbito do estudo do texto poético, os alunos escreveram um 

poema sobre a natureza/mar e fizeram a respetiva ilustração utilizando a técnica do 

desenho e da colagem. Sendo de mencionar que a maior parte dos alunos respondeu 

de forma bastante satisfatória aos trabalhos propostos.  

Quanto à DAC CD/TIC constatou-se que ao longo de todo o ano letivo, o balanço da 

articulação estabelecida foi extremamente positivo, sendo que, até ao arranque do 

período de ensino à distância, todos os temas e trabalhos que haviam sido planificados 

haviam sido devidamente cumpridos. 

A junção destas duas disciplinas em contexto de sala de aula fez todo o sentido pois 

permitiu consolidar conceitos de diferentes perspetivas e graus de complexidade. Com 

a entrada no período do ensino à distância as duas docentes continuaram a trabalhar o 

tema proposto para o terceiro período, embora com atividades complementares entre 

si. Mesmo durante este período, o balanço foi, igualmente, bastante positivo. 

Relativamente ao E@D, em termos gerais podemos dizer que a maioria dos alunos 

cumpriu as tarefas semanais que constavam dos planos de trabalho, havendo apenas 4 

alunos que não cumpriram a maioria das atividades, por falta de meios tecnológicos ou 

Na disciplina de Inglês foi realizada uma exposição na Biblioteca da Escola alusiva ao 

tema do Halloween nos quintos anos feita com materiais reciclados que obteve a 

avaliação de Muito Bom, de destacar ainda que o prémio vencedor, votado pelos 

alunos que participaram na exposição com os seus trabalhos, foi de alunas pertencentes 

à turma. A adesão a esta atividade foi bastante boa por parte dos alunos das turmas 

envolvidas. 

Foi também comemorado o "St.Valentine's day" com a realização de cartões e a troca 

dos mesmos entre turmas no dia catorze de fevereiro, a atividade obteve Bom. Todos os 

alunos participaram na troca de cartões de S. Valentim, contudo alguns decidiram 

entregar o seu trabalho a familiares, tendo envolvido também as famílias. Os alunos 

demonstraram agrado por esta atividade.  
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falta de apoio familiar. 

Na disciplina de Inglês foi realizada uma exposição na Biblioteca da Escola alusiva ao 

tema do Halloween nos quintos anos feita com materiais reciclados que obteve a 

avaliação de Muito Bom. 

Foi também comemorado o "St.Valentine's day" com a realização de cartões e a troca 

dos mesmos entre turmas no dia catorze de fevereiro, a atividade obteve Bom. Todos os 

alunos participaram na troca de cartões de S. Valentim, contudo alguns decidiram 

entregar o seu trabalho a familiares, tendo envolvido também as famílias. Os alunos 

demonstraram agrado por esta atividade.  

 

5ºC Por ser uma turma agitada e com situações de difícil relacionamento entre colegas 

foram realizadas sessões de esclarecimento com parceiros do agrupamento, como a 

Escola Segura, o Gabinete de Psicologia e o de Assistência Social que obtiveram 

resultados positivos, uma vez que o comportamento melhorou significativamente, o que 

se refletiu também no aproveitamento global que terminou com a avaliação de Bom, 

no final do 3º período, partindo de uma situação inicial de Satisfatório, obtida no 1º 

período. Alguns alunos tiveram o apoio do projeto EPIS, tendo sido o balanço muito 

satisfatório. 

O balanço do Domínio de Articulação Curricular estabelecido entre as disciplinas de 

Cidadania e TIC, Português e Educação Visual foi extremamente positivo pois permitiu 

consolidar conceitos de diferentes perspetivas e graus de complexidade. Foram 

elaborados projetos que envolviam as diferentes disciplinas, complementando-se. Os 

alunos trabalharam em grupos, sendo estes homogéneos, o que contribuiu para tornar a 

turma mais coesa, aprendendo a trabalhar em equipa e a respeitar as singularidades de 

cada indivíduo. 

De uma forma geral, o ensino à distância (E@D) funcionou de forma satisfatória, no 

entanto foi necessária uma permanente monitorização por parte dos professores, de 

forma a adaptar novas estratégias. A maioria dos alunos participou nas sessões 

síncronas, à exceção de apenas um aluno que revelou uma assiduidade irregular. Em 

média foram realizadas 65% das tarefas propostas pelos professores. De ressalvar que os 

discentes e os Encarregados de Educação desta turma estiveram sempre disponíveis 

para colaborar nas tarefas e trabalhos propostos. Semanalmente, os alunos e a Diretora 

de Turma reuniram-se numa Assembleia de Turma virtual para esclarecerem dúvidas 

sobre o Plano de Trabalho e o Horário. A Diretora de Turma, em coordenação com os 

professores, organizou horários com as aulas síncronas e as tarefas assíncronas, para que 

os alunos organizassem o seu trabalho de forma mais eficaz.  

 

5ºD O comportamento da turma foi considerado ao longo do ano bastante satisfatório. A 

turma cumpre as regras em sala de aula. Apenas houve referência de ocorrências fora 

da sala, em recreio, de situações relacionadas com a gestão de brincadeiras e sempre 

relacionadas com 2 ou 3 alunos da turma. 

Em relação ao aproveitamento este foi melhorando ao longo do ano. No final do ano 



 
140 

apenas 4 alunos obtiveram 1 nível inferior a 3. A partir do 2º período 2 alunos 

beneficiaram de medidas universais, 2 alunos beneficiam de medidas seletivas e 5 alunos 

de apoio em psicologia. No final do ano 6 alunos foram propostos para quadro de 

mérito. 

O balanço da articulação estabelecida entre as disciplinas de Cidadania e TIC foi 

extremamente positivo, sendo que, até ao arranque do período de ensino à distância, 

todos os temas e trabalhos que haviam sido planificados foram devidamente cumpridos. 

A junção destas duas disciplinas em contexto de sala de aula fez todo o sentido pois 

permitiu consolidar conceitos de diferentes perspetivas e graus de complexidade, 

acresce o facto de 2 professores em sala de aula, o apoio que pode ser dado aos 

alunos, numa disciplina mais prática como é o caso de TIC é evidentemente mais eficaz. 

No Domínio de Articulação Curricular de Português e Educação Visual, os trabalhos não 

se desenvolveram como haviam sido planeados, tendo em consideração o estado de 

emergência em que o país se encontrou. Contudo, houve a possibilidade de realizar 

trabalho interdisciplinar, no âmbito do estudo do texto poético. Os alunos criaram um 

poema e, posteriormente, ilustraram-no. Sendo de mencionar que a maior parte dos 

alunos respondeu de forma satisfatória ao desafio lançado 

Finalmente em relação ao E@D, este pode ser considerado de bom. A grande maioria 

dos alunos correspondeu ao que lhes foi pedido. Os prazos foram cumpridos pela 

maioria dos alunos que mostram empenho na resolução das tarefas. Apenas 1 aluno 

não realizou a maioria das tarefas propostas pelos professores, embora o contato com o 

aluno e a EE fosse constante, tanto pela diretora de turma como pela psicóloga. 

A taxa média de cumprimento das tarefas de aproximadamente setenta por cento. Os 

meios digitais foram usados pelos alunos com mais autonomia no decorrer do período. 

As plataformas mais usadas foram: a classroom, o WhatsApp, o correio eletrónico e o 

zoom. Quanto à participação nas sessões síncronas, foi igualmente boa, com taxas de 

comparência que rondaram os 85%. Algumas disciplinas, coordenaram também o 

trabalho desenvolvido com o #EstudoemCasa. Os alunos que em ensino presencial já 

mostravam maior dificuldade em usar os recursos de organização escolar e estudo, 

foram os mais apoiados. 

A relação com os EE foi essencial para o desenvolvimento do E@D, foram realizadas 4 

reuniões zoom para conversar sobre as mudanças, os medos, as adequações e os 

objetivos (finais e intermédios) que este último período trouxe de desafios para alunos, 

professores e famílias. Esta proximidade, confiança e interajuda foi determinante para o 

sucesso dos alunos.  

 

5ºE Como estratégias de remediação das dificuldades de aprendizagem/atitudes o 

conselho de turma decidiu sempre que possível, efetuar um apoio mais individualizado 

em sala de aula como por exemplo, o convite à participação oral dos alunos; intensificar 

os contactos com os encarregados de educação, via caderneta e via ocorrências no 

GIAE, para que estes acompanhassem os seus educandos, verificassem se realizavam os 

trabalhos de casa e se traziam o material para as aulas. Estas estratégias surtiram um 
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5ºF O balanço das estratégias implementadas ao longo do ano, foi globalmente positivo, na 

medida em que, apesar de estarmos na presença de um ano letivo atípico e por se 

tratar de uma turma de 5.º ano a evolução geral dos alunos foi positiva. 

O balanço do Domínio de Articulação Curricular estabelecido entre as disciplinas de 

Cidadania e TIC, Português e Educação Visual foi extremamente positivo pois permitiu 

consolidar conceitos de diferentes perspetivas e graus de complexidade. Foram 

elaborados projetos que envolveram as diferentes disciplinas, complementando-as entre 

si. Os alunos trabalharam em grupos, sendo estes homogéneos, o que contribuiu para 

tornar a turma mais coesa, aprendendo a trabalhar em equipa e a respeitar as 

singularidades de cada indivíduo. 

Neste terceiro período, no ensino à distância, todos os professores do conselho de turma 

aplicaram as estratégias delineadas pelo Agrupamento e mantiveram contacto com os 

seus alunos, propondo-lhes atividades, orientando-os nos seus trabalhos e 

disponibilizando-se a esclarecer qualquer dúvida e ultrapassar impasses. Todas estas 

estratégias foram asseguradas via email, telefone ou plataformas digitais, entre as quais 

o Google Meet, Classroom, a plataforma da editora LeYa e Zoom. Um aluno foi 

impossibilitado de acompanhar o Ensino à Distância pelos meios digitais adequados, 

pelo que as atividades lhe foram disponibilizadas em formato de papel.  

A capacidade de trabalho, espírito de grupo, e interesse e capacidade de ultrapassar 

obstáculos que caracterizou a maioria dos alunos desta turma, ajudou em muito que 

todo este esforço conjunto tivesse atingido os seus objetivos. Dadas as dificuldades que 

foram manifestadas relativamente aos emails dos alunos, verificou-se que todos os 

alunos deveriam ter email institucional porque facilitaria muito o trabalho à distância. 

Globalmente os alunos mostraram-se pontuais, participaram e cumpriram as tarefas 

propostas semanalmente. 

Na disciplina de Inglês foi realizada uma exposição na Biblioteca da Escola alusiva ao 

tema do Halloween, nos quintos anos, com materiais reciclados que obteve a avaliação 

efeito bastante positivo. 

 No que diz respeito aos Domínios de Articulação Curricular, é de salientar que ao longo 

de todo o ano letivo, o balanço da articulação estabelecida entre as disciplinas de 

Cidadania e TIC assim como entre as disciplinas de Educação Visual e Português foi 

extremamente positivo, sendo que, até ao arranque do período de ensino à distância, 

todos os temas e trabalhos planificados no início do ano letivo foram devidamente 

cumpridos. A junção de disciplinas em contexto de sala de aula permitiu consolidar 

conceitos de diferentes perspetivas e graus de complexidade. 

Devido à situação pandémica que o país atravessa os trabalhos não se desenvolveram 

como haviam sido planeados, mas os alunos responderam de forma bastante 

satisfatória aos trabalhos que lhes foram propostos. 

Em relação ao E@D existiram algumas dificuldades. Alguns alunos não dispunham de 

meios tecnológico que lhes permitisse trabalhar de uma forma consistente, mas foram-se 

arranjando alternativas que permitiu a sua participação nas atividades.   
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de Muito Bom. A adesão a esta atividade foi bastante boa por parte dos alunos das 

turmas envolvidas. 

O "St.Valentine's day", também foi comemorado com a realização de cartões e a troca 

dos mesmos entre turmas, no dia catorze de fevereiro. A atividade obteve uma 

avaliação de Bom. Todos os alunos participaram na troca de cartões de S. Valentim, 

contudo alguns decidiram entregar o seu trabalho a familiares. Assim, desta forma, a 

atividade envolveu também as famílias. Os alunos demonstraram interesse e alegria na 

realização desta atividade.  

 

5ºG Todos os alunos transitaram ao 6º Ano. A três alunos foram aplicadas Medidas Universais, 

tendo professores e alunos realizado um trabalho de esforço e interajuda. As medidas 

foram eficazes e promoveram a melhoria da qualidade de aprendizagem dos alunos. A 

dois alunos foram aplicadas Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão previstas 

no DL 54/2018: um ao abrigo dos artº8º,9ºe 10º, com o apoio da UEE e outro ao abrigo 

dos artº 9º alíneas b), c) e d) e artº28º. O contacto com os EE foi sempre muito próximo 

pelo que os alunos mais agitados e desatentos foram corrigindo o seu comportamento. 

À exceção de um aluno, todos mostraram grande empenho nas tarefas escolares e 

muito participantes em todas as atividades propostas. O resultado final foi de bom no 

aproveitamento e cinco alunas integraram o Quadro de Mérito. 

O balanço dos D.A.C. de Cidadania/ TIC e Português/Educação Visual foi 

extremamente positivo, sendo que, até ao arranque do período de ensino à distância, 

todos os temas e trabalhos que haviam sido planificados letivo foram cumpridos.  

No D.A.C. Português/EV, durante o confinamento o concurso “Desenha-me lá um 

poema” não se realizou. Contudo, houve a possibilidade de desenvolver trabalho 

interdisciplinar, visto que, os alunos escreveram uns poemas, fizeram a respetiva 

ilustração e penduraram os trabalhos numa árvore em comemoração a Dia da Árvore e 

da Poesia. No âmbito do estudo do texto poético e em comemoração do dia do 

Festival de Poesia, os alunos criaram um poema sobre o tema natureza/mar e fizeram a 

respetiva ilustração, utilizando a técnica de desenho e de colagem. A articulação 

destas duas disciplinas em contexto de sala de aula fez todo o sentido, visto que, 

permitiu consolidar conceitos de diferentes perspetivas e graus de complexidade.  

No E@D, a taxa de concretização das tarefas propostas foi de 81,5%. Participaram todos 

os alunos e nenhum aluno trabalhou na telescola sem apoio dos professores. As 

plataformas mais utilizadas foram, Zoom, Google Classroom e Escola Virtual e Gmail.  

Uma média de 3 alunos teve apoio em relação às ferramentas digitais e as tarefas que 

não dependiam única e exclusivamente de meios digitais foram também 

disponibilizadas aos alunos com dificuldades ocasionais na utilização destes meios. Um 

aluno da Educação Especial que beneficia de medidas previstas na alínea b) do nº4, do 

artigo 10º, do Decreto-Lei 54/2028, de 6 julho beneficiou de planificações semanais 

próprias.  

Segundo a apreciação do Conselho de Turma os aspetos positivos foram os seguintes: o 

trabalho em equipa de todo o Conselho de Turma que englobou a Educação Especial, 

o Apoio Psicológico, o registo semanal das tarefas realizadas e não realizadas, enviado 
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aos Encarregados de Educação e aos alunos que lhes permitiu a resolução de situações 

de falha no envio de tarefas; a elaboração de um Plano de Trabalho Semanal e de um 

Horário de sessões síncronas que envolveu professores, alunos e encarregados de 

educação na sua concretização; a otimização da comunicação aluno – docente 

através dos meios disponibilizados (telemóvel, correio eletrónico ou plataformas digitais); 

o grau de envolvimento da maior parte dos alunos que evidenciaram uma evolução 

extremamente positiva ao longo do terceiro período ao nível da motivação e dos 

métodos de trabalho; a evolução dos alunos no que diz respeito à literacia digital e à 

postura correta durante as sessões síncronas. 

Foi planificada uma visita a Sesimbra com a participação de todos os professores e 

encarregados de educação, com o objetivo de se realizar um percurso pelo Património 

Municipal e pinturas murais através de um peddy paper, que não se realizou devido ao 

confinamento, bem como a realização de uma peça de teatro sobre o percurso da 

água, a ser apresentada n G.I.S.C.  

6ºA O aproveitamento da turma, manteve-se num nível de Bom ao longo de todo o ano 

letivo. As estratégias implementadas foram pontuais no que respeita à recuperação de 

dificuldades sentidas pelos alunos. Dois alunos foram propostos para quadro de mérito. 

Os alunos a quem foram aplicadas medidas superaram a maioria das suas dificuldades. 

No que respeita ao comportamento, a turma revelou no início do ano letivo, vários 

problemas na interação entre pares, mas os mesmos foram sanados, resultado das 

estratégias aplicadas. 

O trabalho e a abordagem dos temas nos DAC, decorreram com p no primeiro e 

segundo períodos. No terceiro período, no DAC de Português e Educação Visual, os 

trabalhos não se desenvolveram como haviam sido planeados. Contudo, houve a 

possibilidade de desenvolver trabalho interdisciplinar, no âmbito do estudo do texto 

poético. Em DAC de Cidadania e Desenvolvimento e Tecnologias de Informação e 

Comunicação, o E@D levou a que a realização de trabalhos de interdisciplinaridade 

fossem realizadas maioritariamente entre as disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento 

e Ciências Naturais, envolvendo também o p no projeto de Educação Para a Saúde do 

Agrupamento, embora em grande parte das atividades tenham sido mobilizados os seus 

conhecimentos e competências digitais. 

No que respeita ao E@D, o desempenho dos alunos foi bom. A grande maioria dos 

alunos correspondeu ao solicitado, dentro dos prazos definidos e mostrou interesse na 

realização das aprendizagens (entre 80% e 90%). Uma parte dos alunos utilizava os meios 

digitais para a resolução das tarefas e, na sua generalidade, utilizavam-nos para o envio 

dos trabalhos, acedendo com relativa facilidade às ferramentas utilizadas – classroom, 

plataforma moodle, WhatsApp, correio eletrónico. Quanto à participação nas sessões 

síncronas, foi igualmente boa, com taxas de comparência que rondaram os 90%. 

Algumas disciplinas, coordenaram também o trabalho desenvolvido com o 

#EstudoemCasa. No início, quer com os alunos, quer com alguns encarregados de 
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6ºB O balanço global do período de E@D, foi considerado muito positivo pela totalidade dos 

professores do conselho de turma. Apesar da situação, a utilização alternativa de meios 

tecnológicos permitiu desenvolver o trabalho interdisciplinar, criar contextos educativos 

com dinâmicas próprias, desenvolver o currículo e o pleno alcance dos seus objetivos 

educativos. 

Devido à suspensão das atividades letivas presenciais e às limitações daí resultantes, 

uma parte dos professores introduziu a utilização de aulas síncronas com os alunos, 

recorrendo à plataforma Zoom. Também a utilização da Drive permitiu a divulgação dos 

trabalhos dos alunos, favorecendo uma maior interação entre os elementos da turma. 

Durante este período de E@D, de uma maneira geral, os alunos cumpriram de forma 

satisfatória as tarefas que lhes foram propostas, respeitando, razoavelmente os prazos de 

entrega.  

Cinco alunos integraram o quadro de mérito. 

A turma toda participou no “Festival de poesia em linha”. Estando duas alunas no blogue 

das bibliotecas. 

Dois alunos foram acompanhados pela psicóloga/serviços de psicologia.  

 

6ºC As estratégias implementadas revelaram-se eficazes, uma vez que 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 pode ser considerado 

satisfatório embora alguns alunos manifestassem por vezes atitudes menos corretas, 

alguma imaturidade e falta de atenção/concentração. Nem sempre conseguiam 

cumprir algumas regras estabelecidas para a sala de aula, nomeadamente no que 

respeita à participação oral, debates e confronto de pontos de vista. A participação nas 

aulas ou em atividades que impliquem diálogo era, por estas razões, desordenada. 

Porém, é importante realçar que neste grupo de vinte e sete alunos existe um pequeno 

núcleo que, de forma persistente, sabe e cumpre regras e mostra saber estar em 

contexto de sala de aula.  

Embora de forma pouco frequente, foi necessário advertir alguns alunos, não só para 

que modificassem o seu comportamento, refletissem nas suas atitudes, mas também 

para que não prejudicassem os restantes na sua aprendizagem. 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 

educação, foi necessário prestar bastante apoio a nível da organização para o 

cumprimento das tarefas e das competências digitais. Todo o apoio pedido por ambas 

as partes foi prestado pelos professores nas diferentes disciplinas e pela diretora de 

turma, numa colaboração estreita entre uns e outros. Os alunos que em ensino 

presencial já mostravam maior dificuldade em assumir métodos de estudo e de 

organização escolar, foram os que mais apoio necessitaram.  
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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 envio aos encarregados de educação de mensagens escritas, 

para conhecimento das situações problemáticas e a devida intervenção; inúmeras 

advertências e sensibilização dos alunos para a necessidade de se comportarem 

adequadamente; e reforço de informação aos encarregados de educação, via 

telefone, solicitando um maior envolvimento e atenção. Em Assembleia de Turma, 

procurou-se dar o devido destaque às relações interpessoais, bem como à insistência 

nas regras fundamentais de respeito pelo corpo e pelo outro, independentemente das 

diferenças.  

No final do ano, foram propostos para integrar o Quadro de Mérito cinco alunos. 

De uma forma global o Conselho de Turma considerou positiva a resposta dada por 

grande maioria dos alunos às propostas lançadas nos planos de trabalho semanais de 

E@D, tendo em conta a heterogeneidade de meios e capacidades individuais dos 

mesmos. 

O nível de envolvimento dos alunos nas atividades apresentadas foi positivo, tendo a 

maioria destas sido avaliada com a menção de Bom ou Muito Bom. De um modo geral, 

os alunos foram participativos e interessados, revelando alguma criatividade nos 

trabalhos realizados, embora se tenha registado alguma recorrência de falhas no que 

respeita a apresentação e organização de materiais, assim como no cumprimento de 

prazos. 

Sobretudo nos Domínios de Articulação Curricular, em que se avaliam diferentes 

capacidades e se procura desenvolver outras competências, que não a simples 

aquisição de conhecimentos no âmbito das várias disciplinas e áreas, os resultados da 

avaliação demonstram claramente que as estratégias implementadas se revelaram 

eficazes, otimizando o potencial dos alunos. Além disso, há que salientar a promoção de 

atividades de natureza diversa, o que permitiu vivências enriquecedoras e a observação 

da conduta individual em espaços e contextos diferentes.  

No espaço dedicado à Assembleia de Turma, o grupo de alunos participantes (em 

média 12/13 por sessão) 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 o respeito pela natureza; a violência em geral, bem como 

a violência nas relações interpessoais e afetivas – na escola, nos media, na família 

próxima e alargada; os afetos; a segurança na internet e os cuidados a observar no uso 

e partilha de informação pessoal nas redes sociais, tendo os alunos sido instados a 

apresentar ideias e receios. Estes momentos de reflexão permitiram à turma desenvolver 

ideias e conceitos próprios, criando mecanismos de autodefesa, partilhando 

preocupações e angústias, e adquirindo princípios de cidadania participativa e 

responsável.  

 

6ºD Todos os alunos ficaram aprovados e sete integraram o quadro de mérito. Três alunos 
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foram apoiados pela equipa de Educação Especial e um pela mediadora do EPIS. 

As estratégias delineadas para a melhoria do aproveitamento e comportamento da 

turma foram consideradas adequadas, tendo surtido efeito na maioria dos alunos.  

No âmbito dos DAC os trabalhos não se desenvolveram como tinham sido planeados, 

no 3º período, tendo em consideração o estado de emergência em que o país se 

encontrou. Contudo, de uma maneira geral, houve a possibilidade de realizar trabalho 

interdisciplinar, no âmbito de variados temas, e os alunos responderam de forma 

bastante satisfatória aos desafios lançados. 

No que diz respeito ao E@D, os professores consideraram que a resposta dada pela 

maioria dos alunos às propostas lançadas nos planos de trabalho semanais foi muito 

positiva. Numa média de três tarefas propostas por disciplina, os alunos apresentaram 

duas, perfazendo uma taxa de realização de setenta por cento. 

No entanto, sobretudo no início do confinamento, sentiu-se que as competências digitais 

exigidas dificultaram, um pouco, a comunicação entre professor/alunos e que esta 

forma de ensino veio acentuar as desigualdades existentes entre os alunos - quatro 

deles, por não disporem de equipamento tecnológico, trabalharam apenas através do 

telemóvel.  

Progressivamente alunos e professores foram ganhando um maior domínio tecnológico, 

tendo-se constatado que os meios mais utilizados foram o correio eletrónico e o moodle 

nas sessões assíncronas e o Zoom e o Classroom nas sessões síncronas.  

 

 

6ºE O balanço global do período de E@D, foi considerado muito positivo pela totalidade dos 

professores do conselho de turma. A utilização alternativa de meios tecnológicos 

permitiu desenvolver o trabalho interdisciplinar, criar contextos educativos com 

dinâmicas próprias, desenvolver o currículo e o pleno alcance dos seus objetivos 

educativos. 

Devido à suspensão das atividades letivas presenciais e às limitações daí resultantes, 

uma parte dos professores introduziu a utilização de aulas síncronas com os alunos, 

recorrendo à plataforma Zoom. Também a utilização da Drive e Wetransfer permitiu a 

divulgação dos trabalhos dos alunos, favorecendo uma maior interação entre os 

elementos da turma. 

Durante este período, de uma maneira geral, os alunos cumpriram de forma satisfatória 

as tarefas que lhes foram propostas, respeitando, razoavelmente os prazos de entrega. 

Duas alunas integraram o quadro de mérito. 

No Projeto (Des)Dramatizar participaram cinco alunas. 

Três alunos foram acompanhados pela psicóloga/serviços de psicologia.  

6ºF A heterogeneidade da turma revelada no ano anterior manteve - se. As medidas 

propostas passaram pela rentabilização das horas de Apoio ao Estudo, Apoio 

Pedagógico Acrescido e serviço de Psicologia onde houve efetiva articulação com os 
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6ºG O aproveitamento foi considerado bom, e o comportamento no primeiro e segundo 

período Satisfatório, sendo os parâmetros menos favoráveis os referentes à organização 

e o saber estar em aula. 

A turma era muito instável e grande parte dos alunos não conseguiam gerir a 

organização dos materiais e o saber estar na sala de aula. Como estratégias para 

superar esta situação, alguns alunos fizeram autorregulação do seu comportamento, 

registando em documento próprio a forma como se comportaram, com o 

conhecimento dos respetivos encarregados de educação. Os professores utilizaram as 

cadernetas escolar e digital do aluno, para informar os encarregados de educação 

acerca do comportamento e aproveitamento dos seus educandos e valorizaram a 

participação e apoio individualizado em casa. 

No que diz respeito ao ensino à distância, funcionou de forma satisfatória, quer para 

alunos quer para docentes. O conselho de turma aplicou as estratégias delineadas pelo 

Agrupamento e mantiveram contacto com os seus alunos, propondo-lhes atividades, 

orientando-os nos seus trabalhos e disponibilizando-se a esclarecer qualquer dúvida e 

professores responsáveis, dando informações atualizadas sobre o desempenho dos 

alunos e orientações precisas do trabalho a desenvolver. 

Foram aplicadas Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão a 4 alunos. Foram 

aplicadas Medidas Universais a 2 alunos. As estratégias delineadas pelo conselho de 

turma surtiram efeito e os alunos revelaram uma evolução muito positiva. Houve uma 

aluna a integrar a turma no início do 2º Período sem qualquer tipo de relatório no 

processo, vinda da Bélgica. Foram acionados os apoios possíveis, contactos com a 

encarregada de educação. No E@D não tinha computador, mas cumpriu minimamente 

e está aprovada para o 7º ano. Quatro alunos beneficiaram de Aulas de Apoio 

Pedagógico Acrescido, 3 alunos foram propostos para Aulas de Apoio ao Estudo. Dois 

alunos beneficiaram de serviço de Psicologia. A principal dificuldade foi a 

heterogeneidade da turma que se conseguiu ultrapassar fomentando o trabalho de 

grupo, parcerias pedagógicas reforçadas nos D.A.C.  

Nos D.A.C. foi dinamizado o trabalho visando o recurso a metodologias que colocam os 

alunos no centro do seu processo de aprendizagem e avaliação. Permitiu este espaço 

potenciar a articulação com diferentes estruturas: P.E.S., ECO Escolas, Jornal do 

Agrupamento, Blogue das Bibliotecas e as disciplinas de Matemática e Educação Visual. 

O espaço de Assembleia de Turma foi aproveitado para desenvolver balanços 

semanais, apelando a valores de tolerância e solidariedade. 

Não houve nenhum aluno em abandono no E@D, todos participaram graças a todos os 

parceiros e técnicos envolvidos. 

No E@D houve uma atividade do P.A.A. Festival de Poesia, que foi adaptada - Festival 

de Poesia em linha, em que a turma participou de forma muito empenhada e a 

avaliação global é muito positiva e alguns dos trabalhos foram publicados no Blogue da 

Biblioteca.  
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ultrapassar impasses, tendo também dado aulas síncronas. Foi dada uma atenção 

particular aos alunos que manifestavam um aproveitamento mais irregular. Todas estas 

estratégias foram asseguradas via mail, telefone ou plataformas digitais, entre as quais o 

Google Classroom e o Zoom. As alunas do ensino especial continuaram a ser 

devidamente acompanhadas pela professora de educação especial e pelas psicólogas 

que também continuaram a seguir o caso de um aluno. De notar que a fraca 

preparação dos alunos para a comunicação digital não permitiu uma maior agilidade 

em todo este processo. De lamentar ainda que alunos que até usufruíam de meios 

digitais razoáveis, não se predispuseram a utilizá-los de modo frequente. Finalmente, é 

sobretudo, de salientar a capacidade de trabalho, espírito de grupo, e interesse e 

capacidade de ultrapassar obstáculos que caracterizou a maioria dos alunos desta 

turma, ajudando em muito que todo este esforço conjunto tivesse atingido os seus 

objetivos. De toda turma, apenas uma aluna foi impossibilitada de acompanhar o Ensino 

à Distância pelos meios digitais adequados, pelo que as atividades lhe foram 

disponibilizadas em formato de papel.  

Relativamente ao trabalho desenvolvido neste último período, no âmbito do Domínio de 

Articulação Curricular de Português com Educação Visual, os trabalhos não se 

desenvolveram como tinham sido planeados. Contudo, houve a possibilidade de 

desenvolver trabalho interdisciplinar, no âmbito do estudo do texto poético. Os alunos 

selecionaram um poema, justificaram a sua escolha através de uma curta produção 

escrita e posteriormente, ilustraram-no, sendo de mencionar que a maior parte dos 

alunos respondeu de forma bastante satisfatória ao desafio lançado. 

Em Cidadania e Desenvolvimento o E@D cumpriu com um dos temas definidos para o 

terceiro período - “Literacia Financeira”. Em interdisciplinaridade com Educação Visual e 

a Divisão de Ambiente Urbano da Câmara Municipal de Sesimbra, foi ainda 

desenvolvido um projeto, intitulado “Higiene Urbana em tempo de Pandemia”, que 

resultou na organização e publicação de um E-Book.  

 

 

4.4. 3º CICLO 

4.4.1. Escola: Básica do Castelo 

 

7ºA Durante o terceiro período a análise foi feita em termos da prestação à distância, com 

outros parâmetros a ser considerados, como responsabilidade, autonomia e 

cumprimento de prazos e tarefas. Passaram a estar em casa acompanhados pelos 

encarregados de educação, necessitaram de trabalhar a sua autonomia e 

responsabilidade de outra forma, tendo-se mostrado eficazes na maioria das situações. 

As estratégias implementadas surtiram efeito dado que todos os alunos da turma 

transitaram. De salientar que em nenhuma disciplina a percentagem de níveis inferiores 

a três ultrapassou os trinta por cento. O balanço das atividades realizadas foi 

considerado satisfatório/bom, apesar das condicionantes impostas. O conselho de turma 

destacou a sua relevância no desenvolvimento da autonomia dos discentes e 
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7ºB O balanço das estratégias implementadas, ao longo do ano letivo, foi considerado bom, 

assim como, o aproveitamento global da turma pois, as mesmas, culminaram na 

transição de vinte e cinco alunos da turma, sendo que, apenas um, ficou em situação 

de retenção.  

No que concerne ao balanço dos DAC, os docentes envolvidos consideraram que o 

mesmo foi igualmente positivo, sendo que, até ao arranque do período de ensino à 

distância, todas as atividades planificadas haviam sido cumpridas. Após a entrada no 

período de ensino à distância verificou-se, inicialmente, uma diminuição da 

participação/envolvimento dos alunos, algo relacionado com as dificuldades inerentes 

à adaptação dos próprios alunos a este novo tipo de ensino. Gradualmente, as 

dificuldades foram sendo superadas, em muitos casos, graças às sessões síncronas 

agendadas, que permitiram, não só, esclarecer dúvidas relacionadas com as atividades 

solicitadas, como, igualmente, auxiliar os alunos no desenvolvimento/aquisição de 

competências digitais. Todos os temas planificados foram abordados, sendo que, 

apenas os que exigiam atividades mais práticas, com recurso a materiais físicos 

necessários e existentes na escola é que foram parcialmente afetados.  

desenvolvimento de competências pessoais de organização e aquisição de métodos de 

estudo. Os alunos, que em sala de aula se mostravam menos empenhados, realizaram 

as tarefas pretendidas e colocaram dúvidas relativas aos exercícios e à forma como os 

deviam entregar. Os docentes verificaram que a existência de mais tempo para os 

alunos realizarem as tarefas, bem como o desenvolvimento da responsabilidade e a 

possibilidade de trabalharem mais concentrados, resultaram positivamente. Não houve 

alunos a quem tenham sido aplicadas medidas por falta de equipamentos ou de acesso 

à Internet. Um aluno recebeu um computador disponibilizado pela Escola Segura. A taxa 

de sucesso rondou os 80%. Verificou-se que estes tempos de confinamento 

proporcionaram às famílias uma oportunidade de se dedicarem mais intensamente ao 

acompanhamento dos menores a cargo, bem como permitiu um grande investimento 

emocional, físico e eficaz em prol do sucesso académico dos seus educandos. Foi 

percetível e notória a grande importância do acompanhamento parental. A 

parentalidade saiu reforçada e os laços fortalecidos. 

Foi partilhado com o CT um link para visionamento e audição de uma atividade 

proposta pela professora e que não estava prevista de início; proporcionou-se trabalhar 

com os alunos, no âmbito da unidade dedicada ao texto poético, uma versão feita por 

eles recriando a primeira estrofe do poema As Palavras de Eugénio de Andrade; alguns 

alunos responderam ao desafio e fizeram a recriação, acompanhando-a de uma 

ilustração; dois deles ainda gravaram as suas vozes a dizer a sua própria estrofe; o 

trabalho final só não foi feito em conjunto com os alunos porque essa versão da APP era 

paga, tendo a compilação sido elaborada apenas pela docente. O que poderia ter 

sido trabalho efetivamente colaborativo não aconteceu porque envolvia custos. 

Atividade avaliada com Muito Bom, dadas as circunstâncias em que foi proposta e 

dada a qualidade das respostas recebidas.  
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Relativamente ao balanço do ensino à distância, importa referir que todos os alunos 

possuíam acesso às novas tecnologias, sendo que a generalidade da turma, participou 

de forma assídua nas atividades e sessões agendadas. Apenas dois alunos, por motivos 

pessoais e devidamente sinalizados, participaram de forma menos constante. O 

conselho de turma considerou que o balanço final do ensino à distância, apesar dos 

condicionalismos iniciais, foi positivo. Tornou-se difícil manter o estímulo, ou seja, motivar 

os alunos para a aprendizagem, sendo que, com alunos tão pequenos, a necessidade 

de apoio por parte dos encarregados de educação foi constante, algo pouco eficaz ou 

exequível a longo prazo.  

Para além das atividades desenvolvidas e/ou planificadas na turma que faziam parte do 

PAA, foram, igualmente, desenvolvidas as seguintes atividades: - "Vamos refletir?", "Eu 

mudei, e tu?”, "Realização de um desenho no âmbito das comemorações do "Dia 

Mundial dos Oceanos" e a realização de poemas visuais no âmbito das comemorações 

do “Dia Mundial da Criança”. As duas primeiras atividades resultaram da necessidade 

de trabalhar a afetividade junto da turma e de permitir que eles exteriorizassem aquilo 

que estavam a sentir durante este período tão conturbado. 

O grau de envolvimento dos alunos foi bastante positivo, sendo que, a maioria da turma, 

cumpriu com a entrega das atividades solicitadas. A avaliação global do resultado das 

atividades realizadas situou-se num nível bom.  

 

7ºC O aproveitamento e comportamento global da turma foi considerado bom. De uma 

maneira geral, o grupo-turma revela interesse pela escola e motivação pela aquisição 

de conhecimentos. 

Ao longo de todo o ano letivo, o balanço da articulação estabelecida entre as 

disciplinas de Cidadania e TIC foi extremamente positivo, sendo que, até ao arranque 

do período de ensino à distância, todos os temas e trabalhos que haviam sido 

planificados haviam sido devidamente cumpridos. 

No ensino à distância, a maioria dos alunos compareceu às sessões síncronas, realizou as 

tarefas propostas, esclareceu as dúvidas, respondeu aos questionários e às fichas 

enviados e cumpriu os prazos. A maioria dos alunos desenvolveu mais autonomia, 

adquiriu e desenvolveu algumas competências digitais, mas os alunos com mais 

dificuldades, ficarem prejudicados com esta modalidade de ensino pois necessitam de 

um apoio mais individualizado. Todos os alunos participaram. 

A turma apresentou na Direção o projeto “Recuperar os Quadros Interativos 

(smartboards), nas salas de aula” da Escola Básica do Castelo, para candidatura ao 

Orçamento Participativo delineado nas aulas de Assembleia de Turma. 

A turma elaborou cartazes em tamanho A3, alusivos ao “Dia do não fumador”, nas 

sessões de Assembleia de Turma. Os alunos estiveram muito empenhados e o produto 

final foi exposto no átrio da biblioteca da Escola. 

Na disciplina de Cidadania, foram realizadas as atividades: "Vamos refletir?", "Eu mudei, 

e tu?” e Realização de um desenho no âmbito das comemorações do "Dia mundial dos 
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7ºD A diversificação das atividades de aprendizagem, de materiais utilizados e de produtos 

avaliados; possibilidade de reformulação das produções dos alunos; existência de um 

feedback continuado aos alunos e encarregados de educação das aprendizagens, 

atitudes e comportamentos - foram relevantes para a melhoria dos resultados 

académicos e do comportamento geral da turma que foram ambos qualificados de 

nível satisfatório.  

O balanço da articulação estabelecida entre as disciplinas de Cidadania e TIC foi 

extremamente positivo. A articulação destas duas disciplinas, em contexto de sala de 

aula, é muito pertinente pois permite a abordagem de conceitos, de diferentes 

perspetivas e com diversos graus de complexidade, nomeadamente os conceitos de 

“Altruísmo” e de “Respeito”. Foram realizados diversos trabalhos no âmbito das temáticas 

dos “Direitos Humanos”, Igualdade de Género” e “Comportamentos de Risco”. Todas as 

atividades propostas foram bem aceites pela generalidade dos alunos.  

No que se refere à articulação curricular envolvendo as disciplinas de Ciências Naturais e 

de Físico-Química, o balanço foi igualmente positivo, existindo por parte dos discentes 

uma boa adesão às atividades propostas. O fio condutor das atividades desenvolvidas 

consistiu na abordagem da metodologia científica. Assim, foram desenvolvidas 

atividades de carácter prático e laboratorial, abordando as normas de conduta no 

laboratório, a aquisição de técnicas laboratoriais básicas, a exploração do Método 

Científico e a elaboração de relatórios.  

O processo de E@D foi muito importante na aproximação dos Encarregados de 

Educação da realidade do trabalho da Escola, promovendo uma maior participação e 

responsabilização, destes agentes educativos, pela vida escolar dos seus educandos. De 

igual forma, foi relevante no desenvolvimento de competências digitais e da autonomia 

dos discentes. Existiram dois alunos que não participaram nas atividades do E@D.  

 

Oceanos". As duas atividades iniciais visaram trabalhar a área dos afetos e permitir que 

os alunos expressassem as suas preocupações e ideias sobre o período de quarentena e 

ensino à distância. O envolvimento da turma foi bastante positivo, com uma taxa de 

concretização das tarefas na ordem dos 77%.  

7ºE As estratégias implementadas traduziram-se no finalizar do ano letivo, com a transição 

com êxito dos vinte alunos da turma, para o oitavo ano. Destes alunos, quatro têm 

necessidades educativas, sete beneficiaram de medidas universais e mais sete não 

dispunham de meios tecnológicos no início do processo de E@D. Em condições 

especiais, o conselho de turma, uniu-se e com o auxílio dos colegas de educação 

especial e psicologia, ultrapassou angústias, medos e dificuldades passando por um 

processo totalmente novo e desconhecido. O saldo é totalmente novo e positivo. Todos 

os alunos participaram. 
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7ºF As estratégias implementadas para melhorar o aproveitamento e comportamento: 

desenvolver o trabalho colaborativo, reforçar positivamente a participação dos alunos, 

insistir na organização dos cadernos diários, instrumentos de avaliação diversificados, 

adaptações ao processo de avaliação, cumprimento das regras de sala de aula e um 

maior envolvimento e responsabilidade dos encarregados de educação no percurso 

escolar do seu educando, resultaram numa melhoria no comportamento e 

aproveitamento da turma. Um aluno integrou o Quadro de Mérito; um aluno não 

recuperou as aprendizagens e oito alunos beneficiaram de acompanhamento 

psicológico. 

Relativamente ao DAC de Cidadania e TIC, o balanço foi extremamente positivo, tendo 

a junção destas duas disciplinas em contexto de sala de aula feito todo o sentido pois 

permitiu consolidar conceitos de diferentes perspetivas e graus de complexidade. Todos 

os temas e trabalhos que haviam sido planificados no arranque do ano letivo foram 

devidamente cumpridos. Foram trabalhados, ainda, conceitos como o “Altruísmo” e 

“Respeito”. As atividades foram bem aceites pela generalidade dos alunos. 

No DAC de Ciências Naturais e Físico Química, a participação e envolvimento dos 

alunos, foi bastante positiva. O aspeto menos positivo foi o facto de as salas de aula não 

serem adequadas à experimentação.  

No E@D criaram-se instrumentos de trabalho, inexistentes até então: guiões, atividades 

práticas e atividades laboratoriais, e os alunos participaram na maioria das atividades. 

Existiram várias dificuldades, na utilização das plataformas, na adequação dos 

conteúdos, num trabalho autónomo eficaz por parte dos alunos e existiram também 

várias dificuldades técnicas. Constrangimentos também na falta de uniformização do 

processo, pois não houve tempo para uma adaptação eficaz e avaliação da 

exequibilidade do mesmo. Os aspetos positivos: acesso aos mesmos materiais e, na falta 

Em DAC de Cidadania e TIC, o balanço é extremamente positivo. Todos os temas e 

trabalhos planificados no arranque do ano letivo foram cumpridos. No 3ºP, a 

planificação foi cumprida, as docentes continuaram a trabalhar o tema proposto para o 

terceiro período, “comportamentos de risco”, com atividades complementares. Todos os 

materiais foram disponibilizados via Classroom. Desde o início do ano foram elaborados 

guiões de trabalho, de modo a ajudar na concretização das tarefas. Para a realização 

das tarefas no E@D também foi elaborada a gravação de aulas de vídeo com 

demonstração da realização das tarefas. Todas as atividades propostas foram bem 

aceites pela generalidade dos alunos. 

Em DAC de CN e FQ, as aulas durante o E@D, foram lecionadas com constrangimentos. 

A planificação da DAC-CN e FQ, incluiu atividades como, regras de laboratório, 

experimentação, exploração/desenvolvimento do método científico, 

orientação/elaboração de relatórios, essencialmente valorizando o aspeto formativo da 

aprendizagem; foram criados os instrumentos de trabalho, inexistentes até então: guiões, 

atividades práticas e atividades laboratoriais; a participação e envolvimento dos alunos, 

foi bastante positivo.  
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deles, arranjavam-se alternativas. A maior parte dos alunos mostrou esforço e empenho. 

No Dia da Mãe, realizou-se o projeto” A Matemática e a arte”. A generalidade dos 

alunos participou com empenho na atividade com avaliação de bom.  

 

7ºG O trabalho colaborativo, reforço positivo da participação, organização dos cadernos 

diário, cumprimento de prazos, e de regras de sala de aula, surtiram efeito no 2º período, 

e como tal deverão manter-se. 

Um aluno não ultrapassou as suas dificuldades e dois alunos usufruíram dos serviços de 

psicologia. 

Quanto ao balanço do DAC de Cidadania e TIC, foi extremamente positivo. Foram 

realizados trabalhos sobre: “Direitos Humanos”, Igualdade de Género” e 

“Comportamentos de Risco” e trabalhados conceitos como o “Altruísmo” e “Respeito”. 

As atividades foram bem aceites pela generalidade dos alunos. No DAC de Ciências 

Naturais e Físico Química, a participação e envolvimento dos alunos, foi bastante 

positiva. O aspeto menos positivo, foi o facto de as salas de aula não serem adequadas 

à experimentação.  

No E@D a planificação teve como orientação, regras de laboratório, a experimentação, 

a exploração/desenvolvimento do método científico, a orientação/elaboração de 

relatórios, valorizando o aspeto formativo da aprendizagem. Criaram-se instrumentos de 

trabalho, inexistentes até então: guiões, atividades práticas e atividades laboratoriais. 

No E@D, existiu apenas um aluno que não participou na maioria das atividades. 

Existiram várias dificuldades, na utilização das plataformas, na adequação dos 

conteúdos, num trabalho autónomo eficaz por parte dos alunos, no cumprir prazos. 

Existiram também várias dificuldades técnicas assim como foi difícil fazer com que os 

alunos mais introvertidos participassem. Constrangimentos também na falta de 

uniformização do processo, pois não houve tempo para uma adaptação eficaz e 

avaliação da exequibilidade do mesmo. Aspetos positivos: acesso aos mesmos materiais 

e, na falta deles, arranjavam-se alternativas; outra perceção por parte da diretora de 

turma das dinâmicas familiares. A maior parte dos alunos mostrou esforço e empenho.  

 A total disponibilidade dos docentes possibilitou maior acompanhamento aos alunos. 

Desenvolveram-se as seguintes atividades: Origamis de Halloween- Construção de 

origamis associados ao Halloween (Inglês e Matemática); “Árvore dos Afetos”- origamis 

alusivos ao Natal e bolas de natal com vocabulário alusivo aos sentimentos (Inglês, 

Espanhol e Matemática); Dia da Criança - Poemas visuais em inglês aliados a formas 

geométricas (Inglês e Matemática) e resolução de equações com o objetivo de 

descobrir um poema alusivo ao tema. (Matemática); Dia da Mãe, realizou-se o projeto” 

A Matemática e a arte” (Matemática): trabalhos sobre Ciberbullying (TIC e Português). 

Devido à situação de confinamento e para incentivar a prática correta de atividade 

física foram realizados debates e respetiva reflexão a partir dos resultados obtidos 

através dos exercícios realizados pelos alunos (Educação Física). 

Na disciplina de Geografia, foram realizados debates sobre os temas: Geodiversidade; 
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Bacias hidrográficas e qualidade da água, Alterações Climáticas e Comunidade 

Sustentável ligado à ocupação, gestão e proteção do litoral. 

A generalidade dos alunos participou com empenho nas atividades com avaliação de 

Bom.  

 

8ºA O aproveitamento e o comportamento global da turma foram considerados de Bom ao 

longo do ano. Seis alunos foram propostos para Quadro de Mérito. As estratégias 

implementadas surtiram o efeito desejado ao nível do aproveitamento e do 

comportamento.  

Nas DAC proporcionou-se aos alunos a utilização/domínio de algumas ferramentas 

digitais, de modo a possibilitar/dotar os alunos para uma maior interação e 

comunicação com as diferentes disciplinas. Foram elaborados vários e diversificados 

instrumentos de trabalho sobre assuntos abordados nas disciplinas. Inclusivamente no 

terceiro período, foram criados guiões de trabalho mais de cariz prático, lúdico, criativo, 

individual e em grupo de forma a promover, mesmo à distância, a partilha de 

informação e convívio dos alunos.  

O balanço do E@D, foi francamente positivo, 83% dos alunos, cumpriram as tarefas 

propostas nos planos de trabalho semanais. Na sua maioria os alunos participaram e 

empenharam-se, cumpriram com brio a entrega das tarefas, mesmo alguns fora do 

prazo estipulado pelas professoras. Apenas dois alunos, que apesar de terem tido um 

plano de trabalho adaptado, tiveram bastantes dificuldades, um deles por falta de 

meios tecnológicos. As suas prestações melhoraram bastante quando, a partir de maio 

foram apoiados diretamente pelo CAI.  

Concretizaram-se todas as atividades preconizadas no Plano de Trabalho da Turma, e 

mais algumas, com à exceção das visitas de estudo e a participação em alguns 

concursos por motivos do cancelamento por parte das organizações. Destaca-se, em 

seguida, apenas algumas atividades: 

-Youth Lab 4 Inclusion- aquisição de uma plataforma elevatória para a EB do Castelo. A 

turma desenvolveu várias atividades relacionadas com o projeto iniciado no ano 

anterior: cartazes para divulgação do projeto e dos dois espetáculos; preparação, 

participação e montagem dos espetáculos para angariação de fundos, bancas para 

venda de materiais elaborados por eles, por familiares e professores. Este projeto foi 

bastante ambicioso. Para além de contribuir para melhorar a qualidade de vida dos 

alunos com dificuldades de locomoção dentro da escola, pretendeu ainda fomentar a 

solidariedade de todos os intervenientes na comunidade educativa e de todo o 

concelho e contribuir para uma cidadania mais ativa por parte de todos os envolvidos. 

Conseguiu-se unir o grupo turma, torná-los mais cooperantes uns com os outros. Os 

alunos sentiram-se valorizados pelo facto de se terem envolvido e assumido 

responsabilidades em diversificadas tarefas. Em dezembro de 2019 apresentaram na 

conferência final do Projecto Youth Lab 4 Inclusion, o trabalhado realizado; 

- Duas peças de teatro sobre Segurança na net, em que os alunos escreveram as peças, 

desenharam os cenários, apresentando ume delas a turmas do1º ciclo. A segunda peça, 
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destinada ao 2º ciclo, não foi apresentada devido à situação de pandemia;  

- Trabalho de sensibilização para os maus tratos infantis com frases e desenhos de alerta 

para este problema que se agravou com a pandemia; 

- Projeto “Health Behaviour in School-aged Children International Report", organizado 

pelo "HBSC study's youth art competition” em que duas alunas ganharam prémios e os 

seus desenhos vão ser publicados num livro; 

Pelo facto de serem muito interventivos e críticos, alguns alunos apresentaram duas 

propostas no OPE2020. 

Salientou-se o interesse da maioria dos alunos pelo conhecimento, assim como o bom 

relacionamento entre eles e com a comunidade escolar, bem como o envolvimento dos 

alunos em muitas atividades extracurriculares. 

Os alunos foram muito participativos e, a maioria das atividades, foram avaliadas com a 

menção de Bom e Muito Bom.  

 

8ºB O aproveitamento e comportamento da turma, foram satisfatórios nos três períodos. 

Todos os alunos transitaram de ano. Nos 1º e 2º períodos 1 aluna foi proposta para 

integrar o quadro de mérito, sendo que no 3º período foram 2 alunos. Para os alunos 

com maiores dificuldades de aprendizagem foram desenvolvidas estratégias de reforço 

positivo e apoio mais individualizado em sala de aula, que se revelaram eficazes. Foram 

aplicadas e avaliadas medidas universais e adaptações no processo de avaliação a 10 

alunos. 

As estratégias aplicadas para a melhoria do comportamento também foram 

adequadas. As questões comportamentais também foram alvo de reflexão contínua, 

em AT e nos contactos com os E.E. Apenas foi aplicada, a um aluno uma medida 

disciplinar sancionatória de um dia de suspensão. 

No balanço das DAC salienta-se que em TIC/CD, os alunos realizaram projetos que 

permitiram a exploração de diversas ferramentas tecnológicas. Aprenderam e interagir 

com recursos tecnológicos e/ou de multimédia que serviram como base no Ensino à 

Distância e apoio no desenvolvimento de trabalhos às diversas disciplinas. Durante o 1º 

período foi realizado o projeto, o alfabeto da interculturalidade. No 2º período realizou-se 

a exposição de Bandas Desenhadas sobre a “Semana da Internet Segura” e trabalhou-

se de um modo lúdico o tema sobre educação ambiental. No 3º período foram 

fornecidos à turma diversos recursos multimédia onde se procurou promover a 

segurança, a saúde, o bem-estar dos alunos e como enfrentar a pandemia do Covid-19. 

Os alunos também realizaram/produziram vídeos com gravação de áudio, tendo por 

base pequenos guiões (escrita criativa) realizados em Word que foram partilhados e 

aprovados na plataforma Classroom com o grupo turma. A participação e envolvimento 

dos alunos, foi bastante positivo 

Em FQ/CN foram planificadas e articuladas as temáticas das duas disciplinas, sendo 

criados e diversificados os instrumentos de trabalho, sobre assuntos abordados nas 

disciplinas. Durante o Ensino à Distância, foram disponibilizados guiões de trabalho de 
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8ºC Os alunos revelaram algumas dificuldades ao nível da atenção/concentração, 

cumprimento de regras, organização dos materiais escolares, e, por vezes, 

pontualidade. Estas dificuldades influenciaram negativamente o aproveitamento. 

Necessariamente foram tomadas medidas para melhorar a situação, quer no grupo 

turma quer individualmente em relação a alguns alunos. 

Registaram-se alguns progressos ao nível do comportamento e aproveitamento, mas 

talvez pudessem ter sido mais eficazes se, por parte dos EE, tivesse havido um maior 

envolvimento na motivação dos seus educandos para o estudo e cumprimento das 

tarefas em casa. Muitos encarregados de educação nunca consultaram a plataforma 

GIAE para terem conhecimento de eventuais ocorrências e raramente compareceram 

na escola. 

Dos 25 alunos, todos transitaram, havendo 9 alunos que apresentam níveis inferiores a 

“3”. O aproveitamento final foi considerado satisfatório. A turma evoluiu um pouco pelo 

que o comportamento registou um ligeiro progresso, sendo satisfatório no final do 

segundo período. 

Relativamente ao balanço do E@D, foi francamente positivo, a taxa de concretização 

foi de oitenta e seis por cento. É claro que houve semanas em que dois ou três alunos 

não realizaram algumas tarefas, no entanto, não houve nenhum aluno que por falta de 

cariz prático, lúdico, individual e em grupo de forma a promover a partilha de 

informação e convívio dos alunos. Foram registadas, a participação e a avaliação dos 

trabalhos dos alunos, sendo também incluídas na avaliação final das disciplinas de 

FQ/CN. O envolvimento dos alunos foi bastante positivo. No questionário que lhes foi 

aplicado, valorizaram a importância das DAC na sua vida académica e consideraram 

positivas as atividades realizadas nestas aulas. Porém evidenciaram que são mais 

produtivas de forma presencial. 

Relativamente ao balanço do E@D, 86% de alunos cumpriram os planos semanais, até 

mesmo uma aluna sem computador, que enviou os trabalhos por telemóvel. Foi uma 

turma cumpridora, ainda que nem sempre os prazos fossem respeitados, muitas vezes 

devido a meios tecnológicos limitados. Nenhum aluno ficou apenas dependente do 

ensino pela telescola. No que diz respeito à presença dos alunos nas aulas síncronas, o 

balanço foi menos positivo. Geralmente, estavam presentes cerca de 50, 60%, dos 

alunos, o que demonstrou o pouco empenho de alguns neste tipo de aulas. Na 

autoavaliação, muitos consideraram esta forma de ensino desgastante e impessoal e 

referiram a necessidade de voltarem a ter aulas presenciais. Como aspeto positivo, 

referiram que aprenderam a ser mais autónomos e organizados. Salienta-se o apoio e 

disponibilidade dos Encarregados de Educação ao longo do processo, bem como o 

esforço dos docentes que foi tremendo e meritório, só assim sendo possível ultrapassar 

muitos dos obstáculos. 

A turma desenvolveu um conjunto de atividades, com empenho e qualidade, todas elas 

registadas no PTT da turma.  
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meios informáticos ou por falta de interesse tivesse desistido da sua realização. Também 

não houve nenhum aluno que apenas tenha trabalhado através da Telescola, sem 

apoio dos professores. O meio tecnológico mais utilizado, pelos professores, para as 

sessões síncronas, foi o correio eletrónico ou Hangout e apenas cinco utilizaram 

videoconferência, o Zoom. Não deixando se salientar, contudo, que, por vezes, houve 

excesso de atividades por parte de alguns professores o que provocou algum cansaço e 

desgaste quer nos alunos quer nos respetivos encarregados de educação. Acentuaram-

se, também, as desigualdades visíveis entre os alunos pois alguns alunos tiveram algumas 

dificuldades de acesso ao ensino à distância não só por falha de rede como também 

por danos no equipamento informático. Esta desigualdade provocou alguma ansiedade 

nos alunos e encarregados de educação, pois nem todos os discentes tiveram as 

mesmas oportunidades no acesso ao processo de ensino / aprendizagem. A acrescentar 

que os alunos que no ensino presencial sempre foram empenhados e trabalhadores e 

com apoio familiar continuaram a obter resultados positivos no Ensino à Distância. Os 

restantes alunos, com um ambiente familiar pouco favorável, e em alguns casos, com 

falta de empenho já visível em sala de aula, continuaram a demonstrá-lo no ensino à 

distância, ficando em desvantagem, pois deixaram de ter o apoio do professor, em 

contexto de sala de aula.  

Quanto ao balanço dos DAC, nomeadamente, TIC e Cidadania e Desenvolvimento, a 

turma realizou durante o primeiro período o projeto, o alfabeto da interculturalidade. No 

segundo período realizou a exposição de Bandas Desenhadas sobre a “Semana da 

Internet Segura” e trabalhou de um modo lúdico o tema sobre educação ambiental, o 

que permitiu a exploração e apropriação de ferramentas tecnológicas diversas. No 

terceiro período foram fornecidos à turma diversos recursos multimédia onde se procurou 

promoveu a segurança, a saúde, o bem-estar dos alunos e como enfrentar a pandemia 

do Covid-19. Os alunos realizaram/produziram vídeos com gravação de áudio e tendo 

por base pequenos guiões (escrita criativa) realizados em Word que foram partilhados e 

aprovados na plataforma Classroom com o grupo turma. Além disso, ao longo do ano 

letivo aprofundaram-se determinadas ferramentas tecnológicas, promovendo e 

incentivando a divulgação e/ou partilha dos trabalhos através da Drive, no âmbito da 

Interculturalidade, da Educação Ambiental e da pandemia do Covid-19. Os alunos 

puderam aprender e interagir com diversos recursos tecnológicos e/ou de multimédia 

que serviram igualmente como base no terceiro período, no Ensino à Distância e apoio 

no desenvolvimento de trabalhos a diversas disciplinas do currículo. Relativamente às 

disciplinas de FQ e CN, as atividades nesta turma decorreram, de um modo geral, com 

excelente envolvimento dos alunos tendo a avaliação sido francamente positiva. Foram 

desenvolvidas variadas atividades no âmbito da ciência, desenvolvimento sustentável, 

poupança de água, ruído e poluição sonora, entre outros. Os produtos obtidos foram 

variados, como por exemplo, relatórios científicos, fichas de trabalho, cartazes, vídeos, 

PowerPoint e outros, tais como uma música. Foi ainda realizada uma visita de estudo à 

Lagoa Pequena, em Sesimbra, e desenvolvida a atividade, Sob Investigação. De 

salientar que a Escola Básica do Castelo participou no concurso “Água para todos”, da 

Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, com trabalhos dos alunos de 8ºano de 

escolaridade, desenvolvidos neste âmbito, tendo obtido o segundo lugar a nível 

concelhio.  
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8ºD O aproveitamento global, foi considerado bom, sendo que todos os alunos da turma 

transitaram de ano. 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. Três alunos da turma, integraram o quadro de Mérito e valor. Dois alunos da 

turma foram acompanhados em psicologia. 

Relativamente ao comportamento constatou-se que alguns alunos denotaram pouca 

concentração em contexto de aula na realização de algumas tarefas/atividades 

propostas. No entanto, a maioria da turma mostrou ser cumpridora e bastante 

participativa nas diversas disciplinas. 

Nos DAC, os docentes consideraram a articulação bastante positiva. Os alunos 

desenvolveram competências cívicas e tecnológicas que os enriqueceu em ambos as 

áreas. 

No âmbito do E@D, no seu cômputo geral, correu bastante bem no que respeita à 

presença dos alunos nas aulas síncronas e na realização/entrega da generalidade das 

tarefas. Apenas dois alunos demonstraram algum atraso na entrega atempada das 

atividades propostas, uma vez que os meios tecnológicos que dispunham eram 

reduzidos.  

Foram desenvolvidas algumas sessões de esclarecimento por Técnicos da área da saúde 

e enfermeiros, relativamente aos temas relacionados com substâncias psicoativas e 

sexualidade. Na disciplina de Português os alunos realizaram a atividade “Desenha-me lá 

um poema”. O balanço foi muito positivo.  Na disciplina de Educação Tecnológica os 

alunos realizaram o projeto “Pássaros a voar”.  

Com o objetivo de participar no Concurso Nacional Eco- Código”, a turma, em   

Educação Visual participou na elaboração de um cartaz. Um dos alunos da turma foi 

selecionado para representar a Escola Básica do Castelo no concurso. 

Nas disciplinas de Físico-Química e Ciências Naturais foi desenvolvida uma atividade que 

trabalhou a temática das comunidades sustentáveis que consistiu na visualização de um 

Documentário “HOME” e consequente realização de cartazes. Foi ainda realizada uma 

atividade que consistiu na medição dos níveis de intensidade sonora e elaboração de 

cartazes alusivos aos efeitos nocivos do ruído na saúde dos seres vivos. 

 A participação dos alunos nas atividades acima mencionadas foi muito positiva. Os 

alunos participaram com bastante interesse e empenho.  

 

 

8ºE Relativamente ao comportamento, é de referir que a existência de um grupo de alunos 

com comportamentos desajustados limitou a participação dos colegas nas sessões 

síncronas assim como condicionou a utilização de algumas plataformas por parte de 

alguns docentes. O aproveitamento da turma foi considerado bom. As estratégias 

implementadas pelos docentes do conselho de turma surtiram efeito dado que todos os 

alunos da turma transitaram. No entanto verificou-se um decréscimo de rendimento e 
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motivação dos alunos face às condições impostas pelo E@D em que para alguns alunos 

este tipo de ensino ficou muito impessoal, sentiram que o contato com o professor era 

diferente do contato que tinham nas aulas presenciais. Criando mais desigualdades 

entre eles, os alunos com mais dificuldades e sem apoio familiar, levavam muito mais 

tempo a realizar as tarefas, por vezes não conseguiam terminar, nem percebiam o que 

era para fazer e não se sentiam à vontade para pedir apoio aos professores, apesar dos 

professores estarem disponíveis para os apoiar. Não se registou nenhum aluno que ficou 

só com o apoio do Estudo em Casa/Telescola, pois toda a turma esteve em contato 

com todos os docentes, embora uns mais do que outros face muitas vezes a 

condicionantes como fracos meios de acesso à rede de Internet ou partilha do 

equipamento tecnológico com vários membros do agregado familiar. Assim o balanço 

das atividades realizadas, através do Ensino E@D, ao longo deste período, foi 

considerado bom, apesar das condicionantes impostas pelo confinamento. O balanço 

dos DAC foi bom, face os resultados alcançados. 

A docente de Matemática, para comemoração do Dia da Mãe realizou o projeto” A 

Matemática e a arte” e no âmbito do Dia da Criança, os alunos também resolveram 

equações com o objetivo de descobrir um poema alusivo ao tema.  

Participaram no Concurso Nacional Eco Código (elaboração de cartazes). Em 

Português, recorrem à aplicação da aplicação Book Creator para desenvolver o projeto 

“Poesia Visual”. Nos DAC fizeram atividade com a temática Ruído e Poluição Sonora e 

que consistiu na medição dos níveis de intensidade sonora, com uma aplicação 

instalada nos telemóveis dos alunos, e elaboração de cartazes alusivos aos efeitos 

nocivos do ruído na saúde dos seres vivos. Em TIC/CD os alunos produziram vídeos com 

gravação de áudio (temas diversos). O balanço dos DAC foi bom, face os resultados 

alcançados. 

Em ET realizaram o projeto intitulado “Pássaros a voar” para um painel em azulejos.  

 

8ºF As estratégias implementadas na turma tiveram como objetivos, suscitar nos alunos o 

espírito de cooperação, solidariedade, compreensão e respeito pelos outros; dar uma 

maior atenção, incentivo e valorização à participação correta e oportuna na sala de 

aula; incentivar e valorizar os hábitos de trabalho e estudo; reforçar os trabalhos 

autónomos; valorizar o espírito de iniciativa e de criatividade; utilizar o reforço positivo; 

aumentar a autoestima e a confiança dos alunos com mais dificuldades; solicitar uma 

maior interação entre os encarregados de educação nas tarefas escolares dos seus 

educandos. O resultado foi satisfatório. Constatou-se que o aproveitamento e o 

comportamento foi sempre melhorando ao longo do ano letivo. 

Em relação aos DAC, de um modo geral, o envolvimento por parte dos alunos foi 

satisfatório, uma vez que ao longo do ano letivo mostraram empenho, persistência e 

alguma autonomia na concretização das diversas atividades.  

Quanto ao Ensino à Distância, salienta-se que, dadas as características e as dificuldades 

da turma, o balanço foi bastante satisfatório, uma vez que a maioria dos alunos cumpriu 

com as atividades propostas, surpreendendo pela positiva. É claro que houve semanas 

em que três ou quatro alunos não realizaram algumas tarefas, no entanto, não houve 
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4.4.2. Escola: Secundária de Sampaio 

 

 

 

 

9ºB A taxa de sucesso da turma foi de 95%. O aproveitamento foi considerado bom e o 

comportamento em E@D muito bom. Um aluno integrou o Quadro de Mérito. Em 

articulação com o Conselho de Turma, beneficiaram do Programa de competências 

pessoais e sociais/ Projeto EPIS (5 alunos), apoio em psicologia (5 alunos), tutoria (1 

aluno). O balanço destas intervenções foi positivo, bem como das estratégias do 

conselho de turma relativas ao aproveitamento e comportamento. 

O balanço do E@D é positivo com uma taxa de concretização das tarefas propostas de 

oitenta e quatro por cento. Todos os alunos participaram e nenhum aluno trabalhou na 

telescola sem apoio dos professores. Uma média de 4 alunos teve apoio em relação às 

nenhum aluno que por falta de meios informáticos ou por falta de interesse tivesse 

desistido por completo da realização das tarefas. Todos os alunos participaram.  

9ºA Seis alunos beneficiaram de Planos de Acompanhamento (dois deles contemplando 

apenas a atribuição de mais tempo para realização de tarefas); dois alunos 

beneficiaram de Tutoria e outros dois de acompanhamento pelo EPIS; o Serviço de 

Psicologia apoiou três alunos; um aluno foi acompanhado na unidade especializada do 

Centro de Apoio à Aprendizagem. Os alunos realizaram regularmente exercícios 

formativos e de aplicação de conhecimentos e produziram trabalhos de grupo que 

envolveram pesquisa. Foi feita a monitorização semanal dos comportamentos e atitudes 

pela DT com comunicação aos Encarregados de Educação, destacando-se a 

colaboração efetiva e profícua destes.  

Em todas as atividades, sessões no exterior da sala de aula e/ou visitas de estudo os 

alunos tiveram comportamento de Muito Bom e Excelente.  

No Ensino à Distância: a média de concretização das tarefas foi 85%. Os alunos 

compareceram, praticamente na totalidade, às sessões síncronas, realizaram, quase 

todos, todas as tarefas e cumpriram os prazos. Uma aluna foi proposta para Quadro de 

Mérito após as avaliações finais dos 1º, 2º e 3º períodos. Todos os alunos ficaram 

aprovados. 

Salienta-se em Educação Visual a participação no projeto de carácter internacional e 

plurilingue articulado com a Biblioteca Escolar de construção de um Kamishibai cujo 

tema era: “ Coisas boas- Bonnes choses – Good Things - Cosas Buenas”. Devido às 

orientações superiores não terem sido mais claras, os alunos foram para casa sem 

levarem os seus materiais, o que dificultou a conclusão dos trabalhos e a realização por 

parte de alguns alunos do trabalho que se seguiu.  

No 2º período realizaram uma visita de estudo, na disciplina de Ciências Naturais à 

exposição, ”PUM! A vida secreta do Intestino” no Pavilhão do Conhecimento.  
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ferramentas digitais. Um aluno teve sempre tarefas que não dependiam única e 

exclusivamente de meios digitais que foram também disponibilizadas aos outros alunos 

quando necessário. Dois alunos da Educação Especial beneficiaram de planificações 

semanais individualizadas. Foram utilizadas as plataformas Google Meet, Zoom, Google 

Classroom e Escola Virtual.  

Destacam-se como aspetos positivos: o trabalho em equipa; o registo semanal das 

tarefas feitas e não feitas e sua divulgação; plano de trabalho semanal e horário de 

sessões síncronas de todos os intervenientes; o grau de envolvimento dos alunos; a 

motivação e os métodos de trabalho; a evolução da literacia digital e postura correta 

durante as sessões síncronas. Os aspetos menos positivos prendem-se com os 

equipamentos informáticos e acesso à internet. 

A Visita de Estudo “PUM! Ou a vida secreta dos Intestinos” no Pavilhão do Conhecimento 

no âmbito da disciplina de Ciências Naturais não consta nas atividades da turma pois 

surgiu posteriormente a sugestão da realização da mesma. Os alunos participaram com 

grande interesse e empenho, tendo tido um excelente comportamento.  

 

9ºC Como estratégias ao nível do aproveitamento, os docentes do Conselho de Turma 

efetuaram testes/atividades formativas, focaram tópicos relevantes que alertassem os 

alunos para os aspetos fundamentais dos conteúdos programáticos em todas as aulas, 

reorganizaram a planta de sala de aula, colocaram os alunos estrategicamente junto de 

colegas que os apoiassem, supervisionaram os cadernos diários, solicitaram trabalhos de 

casa sempre que necessário e procederam ao controle e correção dos mesmos. Estas 

medidas implementadas, surtiram efeito uma vez que todos os alunos transitaram.  

Como estratégias ao nível do comportamento foi proposto, reajustar os alunos na sala 

de aula sempre que necessário; continuar a efetuar um controlo rigoroso do 

cumprimento das regras de conduta em sala de aula; registar as atitudes e os 

comportamentos inadequados na caderneta ou efetuar a ocorrência no programa 

Giae, de modo a dar conhecimento ao Encarregado de Educação. O diretor de turma 

também recorreu a reuniões e telefonemas frequentes com E.E. As estratégias ao longo 

do ano surtiram efeito, de acordo com a grelha de tipificação de comportamento, a 

turma terminou o ano com um comportamento Satisfatório. 

Fazendo um balanço do ensino à distância, a média de tarefas propostas pelos 

docentes foi de três, sendo que a taxa de concretização foi de oitenta e quatro por 

cento. 

De uma maneira geral todos os alunos realizaram atividades, no entanto, alguns alunos 

realizaram um número reduzido de tarefas e nem sempre estiveram presentes na aula 

síncrona semanal (cinco alunos). 

Como aspetos positivos do Ensino à Distância destaca-se o facto de os alunos terem 

conseguido organizar eficazmente o seu trabalho e estudo, planificando as atividades a 

realizar de acordo com o tempo disponível e os prazos a cumprir; desenvolvimento da 

autonomia e das competências digitais; desenvolvimento da capacidade de gestão. 

Como aspetos mais negativos, ausência de um número de alunos considerável em 
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algumas aulas síncronas que eram importantes; baixa interatividade nas sessões 

síncronas; a não utilização da câmara nas aulas por videoconferência.  

 

 

9ºD A turma manteve, ao longo do ano, a sua capacidade de trabalho e interesse, o que 

permitiu excelentes performances e resultados finais. Com uma média final de 3,9 valores 

e 7 alunos propostos para o quadro de mérito, considerou-se o aproveitamento global 

da turma Bom.  

Desde meados de março, mudou-se a escola para casa e nem todos os alunos teriam 

computador, Internet ou a presença atenta dos seus encarregados de educação para 

corresponder ao desafio nas melhores condições. A maioria das famílias dispõe de 

recursos suficientes e pode acompanhar as aprendizagens dos seus filhos em 

colaboração com os professores. Apenas dois dos alunos dispunham de equipamentos 

antigos e outros dois manifestaram problemas com a Internet. Porém, todos se 

adaptaram ao Ensino à Distância, revelando empenho e seriedade na forma como 

abordaram o trabalho. Alguns alunos mostraram menos envolvimento com algumas 

disciplinas, mas a distância acabou por exigir maior autonomia e responsabilidade. Os 

alunos afirmaram que ter liberdade para gerir os seus tempos foi vantajoso, permitindo 

otimizar e organizar o estudo individualmente. 

Os professores da turma realizaram um trabalho sistemático, enviando atividades e 

acompanhando a sua realização em sessões síncronas e assíncronas semanalmente. A 

ocorrência de um efetivo e regular feedback, gerou maior capacidade de análise, 

aumentou laços e partilhas, o que aproximou alunos e professores e permitiu estabelecer 

relações de confiança mútua. Todos os alunos cumpriram total ou parcialmente a 

maioria dos planos semanais e participaram nas sessões em videoconferência, porém, 

nalgumas situações, apresentavam as câmaras desligadas e utilizavam o microfone 

apenas quando chamados a intervir. Estas circunstâncias comprometeram a recolha de 

evidências da participação efetiva dos alunos neste processo de ensino. A nível de 

trabalhos observou-se que até 5 junho foram propostas 155 tarefas, tendo sido 

concretizadas 138 pelos alunos (taxa de realização de 89%). 

A diretora de turma garantiu o contacto constante com encarregados de educação, 

quer individualmente para tratar de casos especiais, quer em grande grupo para tratar 

de questões relativas ao trabalho escolar. Convidados a tecer um comentário acerca 

da quantidade e qualidade dos trabalhos propostos e realizados, os encarregados de 

educação responderam ao pedido, referindo que consideravam ser adequadas as 

tarefas propostas e que os seus educandos se mostravam preocupados e procuravam 

concluir o que os professores solicitavam. A equipa da educação inclusiva, foi 

incansável, organizando planos de trabalho diários a partir das propostas do plano de 

trabalho semanal dos professores e acompanhando os alunos em causa.  

9ºE A turma revelou sempre um aproveitamento e um comportamento igualmente 

satisfatório.  

A nível comportamental, o conselho de turma reorganizou os alunos na sala e efetuou 
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9ºF Todos os alunos foram aprovados. As estratégias implementadas pelo conselho de 

turma, foram responsabilização dos alunos pela aprendizagem; promoção de 

expectativas positivas e de acreditar no sucesso, incentivando e orientando os alunos no 

que diz respeito aos hábitos de trabalho; métodos de estudo; organização e 

cumprimento de prazos que contribuíram para o sucesso dos mesmos. Podem ainda ser 

mencionadas outras estratégias como a valorização da participação oral e o apoio 

individualizado quer em sala de aula quer à distância. Em articulação com o conselho 

de turma e para melhorar o comportamento e o aproveitamento 4 alunos beneficiaram 

do apoio do Projeto EPIS. O balanço desta intervenção foi positivo. 

No que diz respeito ao comportamento foi feita a monitorização constante dos 

comportamentos e aplicação das medidas tidas por necessárias; informação constante 

à Diretora de Turma que estabeleceu sempre a ponte com os Encarregados de 

Educação e privilegiou-se a promoção do diálogo constante com os alunos. 

 No E@D, foram propostas 32 tarefas em média, sendo que a taxa de concretização 

ronda os 80,25%, com a participação de todos os alunos. Na generalidade, o conselho 

de turma fez um balanço positivo uma vez que contribuiu para o desenvolvimento da 

autonomia e responsabilidade nos alunos, seguindo o seu próprio ritmo de estudo e 

um controlo rigoroso do cumprimento das regras, com comunicação de qualquer 

ocorrência através do programa GIAE. A diretora de turma atribuiu penalizações aos 

alunos que registaram ocorrências e contactou regularmente os EE, fundamental para a 

melhoria deste parâmetro. 

As estratégias específicas para melhoria do aproveitamento foram: onze alunos - 

medidas universais; três alunos - medidas seletivas; dois alunos - tutoria; dois alunos - 

apoio psicologia; três alunos - APA Português; cinco alunos APA Inglês; quatro alunos - 

EPIS. As estratégias globais foram: o incentivo e a valorização da participação nas 

atividades propostas; o apoio individual/grupo nas aulas, sessões síncronas ou quando 

solicitado; a utilização de reforço positivo; elaboração de atividades/materiais 

específicos; a reflexão crítica sobre as aprendizagens/resultados; a comunicação regular 

e a cooperação entre todos os elementos do processo (professores, DT, alunos, EE). 

Globalmente, as estratégias implementadas surtiram efeito.  

Relativamente ao E@D, foram solicitadas, em média, quinze tarefas, tendo a turma 

cumprido, em média, onze dessas atividades - taxa de concretização de setenta e 

cinco por cento.  

Os alunos mostraram-se empenhados, organizados e autónomos. Todos participaram, 

mas alguns foram irregulares na sua participação. Aspeto positivo: aprenderam a gerir o 

seu tempo/trabalho de forma eficaz, melhorando a organização/autonomia. Aspetos 

negativos: difícil gestão dos recursos disponíveis em cada lar, quer por parte dos alunos, 

quer por parte dos docentes, uma vez que, na maioria das situações, os equipamentos 

necessitavam de ser partilhados por filhos em E@D e por pais/encarregados de 

educação em teletrabalho; constatação de um domínio insuficiente das competências 

digitais por parte dos alunos. Nenhum aluno trabalhou apenas através da telescola, sem 

apoio dos professores.  
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aprendizagem. Contudo, nem sempre as condições de comunicação, isto é, 

equipamento tecnológico e ligação à rede internet, permitiram maior envolvimento nas 

atividades, prejudicando, assim, as aprendizagens.  

 

 

9ºPIEF Pontos fortes:  

- Melhoria das atitudes/comportamento dos alunos;  

- Promoção de competências pessoais e sociais; 

- Maior responsabilidade por parte da maioria dos alunos; 

9ºG A taxa de sucesso da turma neste ano letivo foi positiva com a aprovação de todos os 

alunos. Os docentes aplicaram as estratégias enunciadas nos Planos de 

Acompanhamento (aplicação de medidas universais) dos alunos e a diretora de turma 

contactou com os encarregados de educação dos alunos no sentido de tomarem 

conhecimento dos resultados relativos ao aproveitamento, medidas a aplicar e 

apelando a um esforço conjunto para o sucesso educativo dos seus educandos. Ficou 

estabelecido que todos os docentes deveriam agir da mesma forma assertiva perante 

comportamentos desajustados, exigindo o cumprimento das regras e o respeito por 

todos. Sempre que possível, foram identificados os alunos com comportamentos 

perturbadores e desviantes, tendo esse facto sido registado em documento de 

participação disciplinar ou registada ocorrência e marcada a respetiva falta disciplinar. 

Estes casos foram analisados pela diretora de turma e os alunos foram alvo de medidas 

disciplinares quando se verificou a necessidade de aplicação das mesmas. Os alunos 

foram sentados por ordem alfabética como definido ficando a cargo de cada docente 

esta gestão em ambiente de sala de aula. Foi aplicado o Projeto de Competências 

Socais e Motivação Escolar nesta turma face aos resultados ao nível do aproveitamento 

e às dificuldades verificadas face ao comportamento por forma a melhorar o saber 

estar em sala de aula nas aulas de Formação Cívica. Os alunos realizaram atividades de 

reflexão sobre comportamento e atitudes, autoconceito e autocontrole. A aula de 

Formação Cívica foi um espaço de reflexão e debate no sentido de consciencializar os 

alunos para a necessidade de alterar o seu comportamento. 

Em articulação com o Conselho de Turma e para melhorar o comportamento e o 

aproveitamento, dois alunos beneficiaram do apoio do Projeto EPIS e foi feita a 

Aplicação do programa de Competências Sociais. O balanço destas intervenções foi 

positivo. 

No E@D, participaram todos os alunos. Na generalidade, o conselho de turma fez um 

balanço positivo considerando que contribuiu para o desenvolvimento da autonomia e 

responsabilidade nos alunos, seguindo o seu próprio ritmo de estudo e aprendizagem. 

Contudo, nem sempre as condições físicas de comunicação, isto é, equipamento 

tecnológico e ligação à rede internet, permitiram maior envolvimento nas atividades, 

prejudicando, assim, as aprendizagens. 

A turma realizou uma visita de estudo: Peça de Teatro – “A Moldura”.   
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- Aquisição de regras e atitudes comportamentais que permitem a entrada em FCT. 

Pontos fracos:  

O facto de alguns dos alunos no início do ano letivo terem demonstrado atitudes de 

falta de respeito quer com os professores ou mesmo entre os próprios alunos da turma. 

Este ano letivo apenas ocorreu uma situação com alguma gravidade no primeiro 

período que teve a ver com o facto de ter ocorrido um ato de violência física entre dois 

alunos da turma, o que acabou por envolver outros colegas que os tentaram separar. 

 Elevado grau de desmotivação e desinteresse pelas questões escolares. 

Balanço:  

As estratégias utilizadas tiveram em atenção as necessidades específicas dos alunos, o 

seu ritmo de aprendizagem, a natureza dos projetos e as competências a desenvolver. 

Na relação estabelecida com os alunos, procuramos ajudá-los, ouvi-los e aconselhá-los 

Por vezes houve necessidade de gerir algumas situações de conflito dentro da sala de 

aula, que felizmente foram ultrapassadas. 

No final de cada projeto foi feita a autoavaliação, incentivando os alunos a uma 

reflexão crítica e construtiva. Em função dos resultados, foi necessário adequar 

estratégias para melhorar a assiduidade/aproveitamento/ e ou comportamento de 

cada um dos jovens, de forma a motivá-los e dessa forma conseguirem obter as 

competências necessárias à sua Certificação. 

Resultados obtidos: 

Foram certificados 7 alunos do grupo que integrou a turma. De registar que dos 8 que 

continuam no projeto, 3 têm a possibilidade de ser certificados no 1º Projeto do próximo 

ano. 

Atividades desenvolvidas: 

Foi elaborada a árvore dos valores, feitos debates sobre a Indisciplina, o Bullyiing, a 

violência no namoro, a gravidez na adolescência, a autoestima, a assertividade, o 

alcoolismo e a eutanásia na disciplina de DPS. 

Foram ainda elaborados e decorados azulejos característicos da região de Sesimbra; 

foram decorados enfeites de natal, elaboradas e decoradas máscaras de carnaval, 

decoradas caixas de sapatos, elaborado um Eco código de limpeza e construídas 

casinhas de passarinhos, na disciplina de ET. 

Os alunos participaram numa Palestra sobre Prevenção Rodoviária, dinamizada pela 

Escola Segura a 13 de Novembro, escolheram e organizaram brinquedos para as 

malinhas da maternidade, participaram no Projeto “Água para todos”, com as maletas 

de sustentabilidade. 

Visitas de Estudo - Lagoa Pequena a 16 de Outubro e Escola Naval Alfeite a 22 de 

Janeiro.  

Envolvimento dos participantes – o grau de envolvimento nem sempre correspondeu às 

nossas expetativas, uma vez que este tipo de alunos apresenta um elevado grau de 

desmotivação, no entanto é de salientar que as atividades realizadas fora da sala de 
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aula foram alvo de um maior envolvimento e participação. 

Avaliação global –– nem sempre foi fácil organizar os debates, uma vez que muitos não 

respeitavam as regras para intervenção, que tiveram de ser bastante trabalhadas.  

Porém, de uma forma geral a avaliação global foi positiva. 

No ensino à distância, o fenómeno grupo deixou de estar presente o que facilitou uma 

parte substancial de alguns alunos da turma, através de trabalho individualizado a 

promoção de competências com reflexo no aproveitamento dos alunos.  

 

 

4.5. ENSINO SECUNDÁRIO 

4.5.1. Escola: Secundária de Sampaio 

 

10ºA A turma caracterizou-se, desde o início do ano, como dinâmica e participativa, 

manifestando, no entanto, comportamentos de irrequietude e falta de maturidade. 

O aproveitamento global foi considerado bom, dado que a média geral da turma foi 

treze vírgula setenta e três e o sucesso superior a noventa por cento em quatro 

disciplinas e igual ou superior a setenta e cinco por cento nas restantes três. Dos vinte e 

cinco alunos avaliados, vinte e dois transitaram e progrediram em todas as disciplinas, 

dezoito deles sem classificações inferiores a dez, tendo sido propostos para o Quadro de 

Mérito sete alunos. Três alunos não reuniram condições para transitar de ano.  

Os Domínios de Articulação Curricular foram realizados em três momentos, com o 

envolvimento das disciplinas de Física e Química e Biologia e Geologia: no primeiro 

período, no âmbito do “Método científico” e “Ordens de grandeza e nanotecnologia” e 

no segundo período, no âmbito da “Química da Atmosfera”. Os alunos trabalharam em 

grupo, tendo realizado atividades de pesquisa e atividades práticas com a 

apresentação dos resultados. O balanço é positivo e este tipo de atividade realizou-se 

sempre que os conteúdos curriculares permitiram essa articulação. 

No ensino à distância, verificou-se que a maioria dos alunos correspondeu muito bem ao 

trabalho solicitado, revelando sentido de responsabilidade e consciência das 

dificuldades e limitações desta modalidade de ensino. A taxa de concretização das 

tarefas variou entre os oitenta e os noventa por cento, consoante as disciplinas, com 

exceção de Educação Física, com uma taxa de concretização das tarefas bastante 

mais baixa. Seis alunos tiveram uma participação mais fraca e irregular nas atividades do 

ensino à distância, sendo a participação de dois deles quase nula.  

 

10ºB O conselho de turma aplicou o RI, facto que se traduziu num bom comportamento, 

pautado pela exigência e sentido de responsabilidade. 

Relativamente ao aproveitamento global da turma, os professores através do recurso a 

várias ferramentas, conduziram os alunos a serem participativos e empenhados nas 
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tarefas propostas. Assim, os resultados obtidos foram satisfatórios e, nalguns casos bons. 

Integram o Quadro de Mérito seis alunos. As medidas que visavam a melhoria da 

qualidade da aprendizagem foram eficazes. 

 Relativamente aos DAC, (Domínio de Articulação Curricular) os professores de Biologia e 

Geologia e Física e Química A realizaram três momentos distintos de articulação 

curricular. Os alunos trabalharam em grupo tendo realizado atividades de pesquisa e 

atividades práticas com a apresentação dos resultados. O balanço foi positivo e este 

tipo de atividade realizou-se sempre que os conteúdos curriculares permitiram essa 

articulação num total de vinte horas. No que diz respeito à atividade a ser desenvolvida 

pela turma no âmbito da “Semana da Terra” e integrada no Eco escolas, 

nomeadamente a construção de cartazes para a exposição na semana em questão, 

esta foi parcialmente realizada devido à situação pandémica da doença COVID-19. 

Assim, fez-se a sua planificação e deu-se início da construção dos mesmos 

No que concerne ao balanço do E@D, foi globalmente positivo. As tarefas propostas 

semanalmente – delineadas no plano semanal, foram quase todas entregues sendo a 

taxa de concretização de 93%. Por isso, podemos destacar um ponto forte/vantagem: 

autonomia no estudo, os alunos realizaram as tarefas propostas sendo a média de 3,76. 

Não obstante, as intervenções/participação revelaram-se pouco produtivas, 

manifestando-se alguns constrangimentos face a esta alternativa pedagógica, uma vez 

que não potencia a interação e troca de ideias entre pares – este foi o ponto 

fraco/desvantagem. 

Em Cidadania e Desenvolvimento, três alunos não apresentaram o trabalho.  

10ºC No que respeita às estratégias implementadas estas concretizaram-se através do 

envolvimento de encarregados de educação e alunos associada à aplicação de 

medidas universais e adaptações no processo de avaliação, o que se revelou positivo, 

considerando a melhoria do comportamento e do aproveitamento conjugadas com a 

grande disponibilidade e envolvimento dos docentes e psicóloga. A média da turma foi 

de 13,94 e a taxa de insucesso mais elevada nas disciplinas foi de 11,54. Sete alunos 

integraram o quadro de mérito.  

Relativamente aos DAC (Domínio de Articulação Curricular), os professores envolvidos 

(de Biologia e Geologia e Física e Química A) realizaram três momentos distintos de 

articulação curricular, a saber: no primeiro período o “Método científico” e “Ordens de 

grandeza e nanotecnologia”, e no segundo período foi no âmbito da “Química da 

Atmosfera”. Os alunos trabalharam em grupo tendo realizado atividades de pesquisa, 

atividades práticas com a apresentação dos resultados. Este tipo de atividade realizou-

se sempre que os conteúdos curriculares permitiram essa articulação, tendo-se 

considerado o balanço positivo 

Relativamente ao E@D considera-se que este acentua a desigualdade entre os alunos, 

devido à diferença de acesso aos meios informáticos e apoio em casa por parte dos 

encarregados de educação, dificultando a evolução sobretudo dos alunos mais fracos. 

Por outro lado, é necessário haver regras iguais para todos no agrupamento, como por 
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10ºD A turma reunia alunos de duas áreas, Ciências e Tecnologias e Artes Visuais, com alunos 

a frequentar Inglês, outros Espanhol, o que a tornava distinta em seis das dez disciplinas 

lecionadas. Nas disciplinas com um número reduzido de alunos, o comportamento foi 

mais adequado e o aproveitamento mais elevado, havendo, no final do ano, quatro 

disciplinas com cem por cento de sucesso. Globalmente, o aproveitamento e o 

comportamento foram considerados satisfatórios nos três períodos.  

Foram definidas Medidas Universais para cinco alunos com classificação negativa a 

várias disciplinas e para nove alunos na disciplina de Filosofia, que teve 44% de insucesso 

no primeiro período. As medidas centraram-se em «Diferenciar conteúdos», «Diferenciar 

os processos de aprendizagem», «Localização dos alunos na sala de aula» e 

«Apresentação dos conteúdos». Estas estratégias foram eficazes na disciplina de Filosofia, 

reduzindo o insucesso para 16,67%, mas não foram suficientes para os quatro alunos que 

obtiveram quatro níveis negativos e não transitaram de ano. No caso destes alunos, o 

não cumprimento de muitas das tarefas propostas no ensino à distância impossibilitou a 

subida das suas classificações no terceiro período. 

Relativamente ao balanço do ensino à distância no terceiro período, a percentagem de 

realização das tarefas registou uma subida (70,7%, 76,9% e 80%, de acordo com as três 

monitorizações efetuadas), revelando uma progressiva adaptação dos alunos a este 

método de ensino. É de referir que neste processo de ensino os alunos estão sujeitos a 

múltiplos condicionalismos, como a facilidade de acesso aos meios informáticos, o meio 

familiar e a ajuda que possam ter na sua organização e na aprendizagem dos 

conteúdos. A diretora de turma manteve um contacto regular com os encarregados de 

educação dos alunos e contou com a sua colaboração no acompanhamento da 

aprendizagem dos seus educandos.  

 

 

10ºE A turma apresentou sempre um comportamento pouco satisfatório havendo múltiplas 

participações disciplinares a várias disciplinas. As medidas implementadas passaram 

pelo cumprimento rigoroso do PAI, plantas de sala de aula e muitos contactos com os 

pais no sentido de se responsabilizarem pelo comportamento dos seus educandos. Dois 

alunos ficaram em vias de ter um processo disciplinar no final do segundo período. O 

terceiro período foi de características diferentes, pelo que, o problema da indisciplina foi 

exemplo a necessidade da câmara ligada nas sessões síncronas.  

No que respeita ao trabalho docente importa referir que a gestão dos planos semanais, 

a dificuldade de comunicação com os alunos, a transmissão de informações e diretrizes 

emanadas do Ministério e da Direção do Agrupamento, muitas vezes com escassa 

antecedência, a necessidade de reformular critérios e metodologias, bem como a 

premência de desenvolver novas competências informáticas, o E@D implicou um 

grande acréscimo de trabalho e uma disponibilidade constante para atender às 

inúmeras solicitações e problemáticas que foram surgindo. Todos os alunos participaram 

no E@D.  
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superado. Quanto ao aproveitamento foram seguidas estratégias de recuperação para 

alguns alunos (medidas universais) e o aproveitamento geral foi bom uma vez que 

transitaram todos os alunos à exceção de dois. Uma aluna entrou para o Quadro de 

Mérito. O balanço das medidas universais implementadas foi positivo.  

Não há balanço de E@D 

 

10ºF Turma bastante heterogénea, composta poe 25 alunos, dos quais não transitaram seis, 

quatro integraram o quadro de mérito, onze beneficiaram de medidas universais e cinco 

de medidas seletivas e acompanhamento em Psicologia. Alguns alunos demonstraram 

fraca autonomia e empenho, graves dificuldades na interpretação e expressão escrita, 

hábitos de estudo pouco regulares e/ou eficazes, alguma passividade na construção do 

saber, bem como um comportamento nem sempre conforme com o seu nível etário. As 

estratégias focaram-se sobretudo no reforço do trabalho individual em aula, 

designadamente através da leitura e análise de textos e documentos, na elaboração de 

resumos dos conteúdos, no reforço da realização de questões de aula e de fichas de 

trabalho e numa nova planta da sala de aula. Dos vinte e seis alunos, dezasseis 

beneficiaram de medidas universais e/ou seletivas, o que permitiu melhorar os resultados 

de alguns alunos. 

Quanto ao balanço do E@D, foi feito um balanço muito positivo, por parte da 

generalidade dos docentes que afirmaram que, independentemente de todos os 

constrangimentos existentes, permitiram desenvolver nos alunos um sentido de 

autonomia e de trabalho individual que não teria acontecido no ensino presencial. Os 

discentes, de um modo geral, foram cumpridores e empenhados na realização das 

atividades propostas, sempre acompanhados por esclarecimento de dúvidas.  

 

10ºG O aproveitamento e o comportamento foram considerados satisfatórios, tendo registado 

uma melhoria relativamente ao 1º período. Foram propostas Medidas Universais para 15 

num total de 30 alunos; um aluno usufruiu de Medidas Seletivas; 21 alunos transitam para 

o 11º sem negativas; três alunos não transitaram (dois deverão mudar de curso); um 

aluno realizou Medidas de Recuperação e Integração a duas disciplinas; não houve 

propostas para o Quadro de Mérito; não foram aplicadas sanções disciplinares; cinco 

alunos usufruíram de apoio/acompanhamento com a Psicóloga; foi elaborado o um 

Plano Individual de Saúde para uma aluna. 

Em relação ao balanço do E@D, e tendo em conta a monitorização realizada, concluiu-

se que a taxa de concretização das tarefas foi de setenta 78,8% e, na generalidade, os 

alunos revelaram autonomia e empenho na realização das atividades propostas; 

apenas os três alunos que não transitam tiveram uma participação mais fraca e irregular. 

salienta-se o sentido de responsabilidade por parte de um grupo considerável de alunos 

e a rápida adaptação de todos - professores, alunos e EEs - à situação de exceção que 

se viveu no 3º período. Como aspetos negativos, o facto de nem todos os alunos terem 

acesso a computador (ainda que conseguissem realizar as tarefas através de tablet ou 

telemóvel) e de nem todos terem o mesmo apoio em casa. 
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11ºA Quer o comportamento quer o aproveitamento da turma é satisfatório. Não existe a 

aplicação de qualquer medida disciplinar corretiva e sancionatória nem existem 

disciplinas que apresentem uma percentagem de insucesso superior a trinta por cento, 

tal como não existe discrepância de resultados entre as disciplinas afins. As estratégias 

implementadas, nomeadamente a frequência da sala de estudo e a alteração de 

lugares na sala de aula, surtiram efeito. O balanço dos DAC, em par pedagógico com 

Filosofia e Física e Química (na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento ao longo do 

ano) e Biologia e Geologia e Física e Química (em seis tempos letivos no terceiro 

período) foi bastante positivo, quer no trabalho realizado, quer no âmbito da 

concretização do DAC (Domínio de Articulação Curricular). O facto de ter ocorrido em 

par pedagógico foi muito enriquecedor para a formação dos alunos uma vez que lhes 

permitiu desenvolver uma visão mais integradora e plural da realidade envolvente e das 

áreas do saber. Em relação ao balanço do E@D, e apesar das limitações do ensino à 

distância, a maioria dos alunos correspondeu bastante bem às atividades propostas. 

Apenas dois alunos não realizaram qualquer atividade neste tipo de ensino e outros dois 

realizaram menos de metade das atividades propostas, correspondendo a uma taxa 

média de concretização das tarefas de 81%. A comunicação foi geralmente 

unidirecional, mesmo quando os alunos eram chamados a intervir, sendo difícil identificar 

o grau ou nível de participação/interesse dos mesmos, até porque as câmaras dos 

alunos se encontravam desligadas. A avaliação foi assim formativa e expressa de forma 

qualitativa. De modo a garantir um acompanhamento e uma avaliação das 

aprendizagens mais significativa no E@D será necessário adequar e diversificar os 

procedimentos e instrumentos de avaliação numa tentativa de melhorar a qualidade da 

informação a recolher. 

Foi realizada uma atividade com a turma denominada “IOGA_ Exame sem stress”, 

proposta e dinamizada por uma encarregada de educação. Esta atividade, realizada 

numa aula de Educação Física, com a participação do professor de Educação Física e 

da Diretora de Turma, teve como objetivo ensinar os alunos a controlarem o stress dos 

exames. A atividade decorreu ao ar livre e todos os alunos aderiram com bastante 

empenho tendo sido avaliada de muito bom. Uma atividade idêntica deveria ter sido 

repetida no terceiro período, mas devido à situação de confinamento vivida tal não foi 

O CT fez um balanço final e global das estratégias implementadas ao longo do ano 

letivo e concluiu que, não obstante as dificuldades que surgem quando uma turma tem 

30 alunos, os resultados foram, em geral, satisfatórios e as estratégias de melhoria da 

qualidade das aprendizagens – nomeadamente o permanente contacto professores – 

DT – EEs- foram eficazes. 

Em Cidadania e Desenvolvimento, através da metodologia de trabalho de projeto, 

foram realizadas com empenho as seguintes atividades:  

 divulgação de trabalhos na ESS e na Básica do Castelo (1º e 2º períodos – 

Elaboração de cartazes e apresentações noutras turmas);  

 propostas de visitas virtuais a realizar em família (3ºP).  
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possível. Esta atividade foi registada no Projeto de Educação para a Saúde.  

 

11ºB O aproveitamento foi considerado como muito bom, tendo em conta a média geral da 

turma, cerca de quinze valores (contabilizando apenas os alunos que estão inscritos em 

todas as disciplinas), sendo ainda de relevar que foram propostos oito alunos para o 

Quadro de Mérito. As estratégias definidas e implementadas durante o primeiro, 

segundo e terceiro períodos de aulas mostraram-se frutíferas, 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.  

O DAC estava inserido em Cidadania e Desenvolvimento e as disciplinas envolvidas 

foram a Física e Química A e Filosofia. O balanço foi bastante positivo do trabalho 

realizado ao longo do ano e no âmbito da concretização do DAC. Foi muito 

enriquecedor para a formação dos alunos que a lecionação tivesse ocorrido em par 

pedagógico e que o tratamento dos temas tivesse sido orientado por professores de 

disciplinas diferentes. Esta abordagem transdisciplinar permitiu aos alunos desenvolver 

uma visão mais integradora e plural da realidade envolvente e das áreas do saber. É 

importante a existência desta disciplina no currículo dos alunos na medida em que 

contribui muito significativamente para o desenvolvimento das competências inscritas no 

Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.  

O E@D correu de uma forma regular e que os alunos participaram nas aulas síncronas 

em videoconferência. Porém, não havendo autorização dos encarregados de 

educação para a transmissão de imagem, a maioria dos alunos participaram sem a 

abertura da câmara. Neste contexto, foi usual os alunos apresentarem as câmaras 

desligadas, o que comprometeu a recolha de evidências da participação efetiva dos 

alunos neste processo de ensino. A grande maioria dos alunos esteve sempre presente, 

mas participou pouco. A comunicação foi muitas vezes unidirecional, com poucas 

intervenções dos alunos, sendo até difícil identificar o grau ou nível de 

participação/interesse. Mesmo quando havia uma intervenção de um aluno, os colegas 

não participavam, invalidando qualquer possibilidade de diálogo e debate.  

Apesar da elevada taxa de concretização das tarefas e participação nas sessões 

síncronas, importantes no estabelecimento de rotinas e de comunicações regulares 

entre professores e alunos, será necessário adequar e diversificar os procedimentos e 

instrumentos de avaliação, nesta modalidade de ensino, numa tentativa de melhorar a 

qualidade da informação a recolher, garantindo um acompanhamento e uma 

avaliação das aprendizagens mais significativa. Embora tenha sido a solução possível, 

esta opção manifesta muitas fragilidades tendo como consequência o afastamento dos 

alunos, especialmente daqueles que apresentam mais dificuldades, que são menos 

autónomos e motivados. Esse alheamento relativamente às suas aprendizagens foi ainda 

visível nas aulas presenciais, onde se verificou um elevado absentismo e apatia por parte 

desses mesmos alunos, apesar da euforia inicial do regresso à escola. 

Os alunos desenvolveram pequenos projetos para implementar no nosso concelho, em 

articulação com uma técnica da CMS e a coordenadora do Eco escolas, no âmbito do 
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11ºC A turma revelou-se muito heterogénea. Por um lado um grupo de alunos que desde logo 

revelou interesse pela escola, motivação pela aquisição de conhecimentos e focado na 

obtenção de bons resultados escolares, apresentando disponibilidade para a realização 

das atividades e tarefas propostas; por outro lado, um outro grupo de alunos com fraca 

responsabilização face às exigências do trabalho escolar, apresentando hábitos de 

estudo poucos regulares e/ou poucos eficazes, pouco persistentes e pouco autónomos. 

As estratégias desenvolvidas para colmatar dificuldades ao nível da apreensão de 

conhecimentos, passou pela implementação das várias medidas universais de suporte à 

aprendizagem e inclusão ps no artigo 8º do decreto-lei nº54/2018. 

O aproveitamento da turma globalmente foi considerado bom. As estratégias 

delineadas pelo conselho de turma foram assim consideradas adequadas face às 

situações diagnosticadas. 

Em Cidadania e Desenvolvimento, a turma realizou trabalho interdisciplinar ao longo do 

ano integrado nos DAC (Domínios de Articulação Curricular), articulando as disciplinas 

de Física e Química A e Filosofia. As docentes fizeram um balanço bastante positivo, 

tendo explicado que, devido às circunstâncias especiais que todos vivenciavam, foram 

introduzidas muitas alterações aos planos iniciais, designadamente por entenderem que 

seria oportuno fazer uma abordagem mais circunstanciada aos temas propostos. Os 

alunos recolheram informação e dinamizaram debates sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, o Ambiente e a Saúde, integrando-os numa visão globalizante do que 

ocorria à sua volta e relacionando-os com o COVID-19, de modo a promover o 

desenvolvimento de um conjunto de ferramentas úteis para pensar de forma mais 

profunda e crítica os acontecimentos do seu quotidiano. As professoras aplicaram à 

turma um questionário sobre o funcionamento das aulas de Cidadania e 

Desenvolvimento tendo a grande maioria dos alunos manifestado a sua satisfação com 

os temas abordados, as estratégias adotadas e os projetos desenvolvidos. Referiram 

ainda ter esta disciplina tido um papel relevante na sua formação e contribuído 

bastante para se tornarem cidadãos mais conscientes. As professoras consideraram 

muito enriquecedor o par pedagógico ser constituído por docentes de duas áreas 

disciplinares distintas.  

As professoras de Biologia e Geologia e Física e Química A informaram que realizaram 

um momento de articulação curricular no terceiro período, “Poster científico - Cientista 

com relevância na História da Ciência”. Os alunos trabalharam em grupo tendo 

realizado atividades de pesquisa, de execução e apresentação oral dos posters. O 

balanço foi positivo e os conteúdos curriculares permitiram essa articulação. 

No processo de ensino a distância, a média das tarefas propostas quinzenalmente, por 

disciplina, foi de três vírgula quatro, com uma taxa de concretização de noventa e dois 

por cento. Os alunos cumpriram e participaram nas atividades, havendo apenas um 

aluno, que sistematicamente, não cumpriu as tarefas propostas. A grande maioria dos 

alunos esteve sempre presente nas sessões síncronas, mas participou pouco. A 

tema “Desenvolvimento sustentável”.  
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comunicação foi muitas vezes unidirecional, com poucas intervenções dos alunos, sendo 

até difícil identificar o grau ou nível de participação/interesse.  

O conselho de turma considerou que, apesar da elevada taxa de concretização das 

tarefas e participação nas sessões síncronas, importantes no estabelecimento de rotinas 

de trabalho e de comunicações regulares entre professores e alunos, será necessário 

adequar e diversificar os procedimentos e instrumentos de avaliação, nesta modalidade 

de ensino, numa tentativa de melhorar a qualidade da informação a recolher, 

garantindo um acompanhamento e uma avaliação das aprendizagens mais 

significativa. Embora tenha sido a solução possível, esta opção manifesta muitas 

fragilidades tendo como consequência o afastamento dos alunos, especialmente 

daqueles que apresentam mais dificuldades, que são menos autónomos e motivados. 

Existiu algum alheamento por parte dos alunos que não estavam inscritos nos exames 

finais nacionais das diferentes disciplinas, ainda visível nas aulas presenciais, 

relativamente às suas aprendizagens.  

 

11ºD No início do ano letivo, os alunos revelaram-se muito conversadores e pouco 

concentrados, o que se refletiu negativamente no seu aproveitamento no final do 

primeiro período. A estratégia escolhida pelos professores para resolver a situação foi a 

de reorganização da planta da sala de aula.  

No segundo período, constatou-se que o comportamento melhorou relativamente à 

avaliação realizada no primeiro período, tendo sido considerado globalmente bom. 

Deste modo, concluiu-se que as estratégias adotadas pelos docentes surtiram efeito e 

que, consequentemente, o aproveitamento também melhorou. Essa progressão foi 

visível não só no aumento da média da turma ao longo dos três períodos, mas também 

no número de alunos a integrar o quadro de mérito: no primeiro período uma aluna 

apenas, no segundo três alunos e finalmente, no terceiro período, quatro alunos. O 

aproveitamento da turma foi considerado globalmente bom. 

No que concerne ao balanço do DAC, inserido em Cidadania e Desenvolvimento, as 

disciplinas envolvidas foram a Física e Química A e Filosofia. As docentes fizeram um 

balanço bastante positivo do trabalho realizado ao longo do ano. Consideraram que foi 

muito enriquecedor para a formação dos alunos que a lecionação tivesse ocorrido em 

par pedagógico e que o tratamento dos temas tivesse sido orientado por professores de 

disciplinas diferentes. Esta abordagem transdisciplinar permitiu aos alunos desenvolver 

uma visão mais integradora e plural da realidade envolvente e das áreas do saber. 

Realçaram ainda a importância da existência desta disciplina no currículo dos alunos na 

medida em que contribui muito significativamente para o desenvolvimento das 

competências inscritas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

Houve ainda um momento de articulação curricular (DAC) nas disciplinas de Biologia e 

Geologia e Física e Química A, no terceiro período - “Poster científico - Cientista com 

relevância na História da Ciência”. Os alunos trabalharam em grupo, tendo realizado 

atividades de pesquisa, de execução e apresentação oral dos posters. O balanço foi 

positivo e os conteúdos curriculares permitiram essa articulação. 

Relativamente ao Ensino à Distância, a concretização das tarefas por parte dos alunos 
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11ºE O aproveitamento global da turma foi considerado bom, uma vez que o sucesso é 

superior a oitenta e cinco por cento em todas as disciplinas com exceção do Português, 

registando-se o sucesso nos setenta e cinco por cento. A Espanhol, Inglês, Educação 

Física e Desenho A o sucesso é bastante expressivo, situando-se nos cem por cento, 

respetivamente. Sete alunos reuniram condições para entrarem no Quadro de Mérito. As 

estratégias implementadas (Diferenciação Pedagógica, Acomodações curriculares, 

Apresentação de conteúdos e Intervenção com foco Académico - sala de estudo) 

contribuíram para promover a melhoria das aprendizagens e foram parcialmente bem  

sucedidas, porque num universo de quatro alunos, só um recuperou todas as 

classificações negativas. Os outros alunos só recuperaram uma classificação negativa. 

De referir que, na impossibilidade da frequência da sala de estudo durante o 

confinamento, privilegiou-se o esclarecimento de dúvidas em sessões síncronas, sempre 

que foi solicitado. 

Foram aplicadas Medidas Seletivas a dois alunos, com sucesso; Medidas Adicionais a um 

aluno também com sucesso e apoio dos serviços de psicologia pelo CRI da Cercizimbra. 

O comportamento foi considerado bom.  

No que diz respeito a Cidadania e Desenvolvimento, O balanço foi considerado 

satisfatório. Os alunos revelaram interesse pelos temas e pelas atividades desenvolvidos. 

Foram dinamizadas palestras, debates, visionamento de documentários e trabalhos de 

grupo sobre os temas “Educação ambiental” e “Desenvolvimento sustentável. Não foi 

possível concretizar o trabalho de projeto em grupo devido ao encerramento da escola. 

No 3º período, houve um decréscimo do interesse e da participação dos alunos nas 

atividades propostas. A maioria não participou nas atividades e nas aulas síncronas. 

Deve-se salientar, no entanto, que os alunos que realizaram as tarefas, fizeram-no de 

forma bastante empenhada, demonstrando interesse e agrado pelos temas abordados.  

 Relativamente ao balanço do E@D, de um modo geral, foi positivo. Os alunos 

participaram com regularidade na concretização das tarefas solicitadas pelos docentes, 

assim como nas aulas síncronas, realizadas através das plataformas Zoom ou Google 

Meeting. O número de tarefas propostas situou-se entre duas a sete tarefas semanais. A 

percentagem mais baixa de concretização foi de 67% na disciplina de Desenho, nas 

semanas de 14 a 24 de abril; 54% na disciplina de Filosofia, seguido de Português com 

foi elevada, 95%, tendo todos os alunos participado. Quanto às sessões síncronas, todos 

os professores referiram que a comunicação foi muitas vezes unidirecional, com poucas 

intervenções dos alunos, sendo difícil identificar o grau ou nível de 

participação/interesse. Esta situação deveu-se ao facto de não haver autorização dos 

encarregados de educação para a transmissão de imagem, pelo que quase todos os 

alunos mantiveram as câmaras desligadas e utilizaram raras vezes o microfone, mesmo 

quando chamados a intervir. Estas circunstâncias comprometeram a recolha de 

evidências da participação efetiva dos alunos neste processo de ensino.  

As visitas de estudo não se realizaram devido à pandemia COVID-19.  
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67%, referente ao balanço de 11 a 22 de maio. Nas restantes disciplinas a média situou-

se acima dos 70%.  

 

11ºF As estratégias implementadas ao longo do ano letivo, foram eficazes e promoveram 

uma melhoria significativa, da qualidade de aprendizagem dos alunos. Localização do 

aluno na sala de aula; tarefas e fichas de trabalho; apresentação dos conteúdos, foram 

as estratégias que permitiram que os alunos conseguissem atingir os objetivos propostos. 

No entanto, estas estratégias não surtiram o mesmo efeito na totalidade das disciplinas. 

Quanto à apreciação global do comportamento, feita a partir da análise das grelhas de 

tipificação e das informações registadas ao longo do ano, conclui-se que foi de pouco 

satisfatório. “Saber estar em sala de aula”, foi o item que apresentou valores mais baixos, 

assim como o da pontualidade. A estratégia pensada, foi a gestão da planta da sala e 

a aplicação do regulamento interno na área disciplinar. 

O ensino à distância foi uma realidade nova para professores e alunos. No entanto, 

ultrapassadas as primeiras dificuldades de adaptação à utilização das plataformas, é 

possível concluir que a experiência foi muito positiva. Todos os alunos participaram 

ativamente nas sessões online, colocando questões nos momentos próprios, durante as 

aulas síncronas ou posteriormente através de correio eletrónico. Não existiram 

dificuldades técnicas da utilização das ferramentas e tecnologias, no acesso a estes 

novos meios de ensino através da internet. O aspeto menos positivo, recai sobre a 

dificuldade num apoio mais direto aos alunos com necessidades mais específicas. No 

geral, as tarefas solicitadas nas diferentes disciplinas foram realizadas, na quase 

totalidade. 

As atividades não previstas no PAA, em que a turma participou, propostas pela escola, 

no âmbito do projeto PES e Eco escolas, foram: a ação “Prevenção da Infeção pelo 

HIV”, realizada no dia nove de dezembro e dinamizada por um técnico da Associação 

Abraço e na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento foram realizadas algumas 

sessões sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), dinamizadas por uma 

técnica da Câmara Municipal de Sesimbra. No que concerne ao envolvimento dos 

alunos, na primeira a participação foi baixa, com exceção de uma aluna, que 

questionou algumas vezes, o técnico da Associação Abraço. Na segunda atividade, os 

alunos produziram cartazes com propostas de atuação em alguns dos ODS, que 

deveriam ser apresentados na exposição que estava a ser preparada pela CMS em 

Sesimbra, mas, devido à situação de estado de emergência, essa exposição não foi 

possível. 

No que diz respeito aos serviços de apoio, apenas um aluno, auferiu desse apoio, à 

disciplina de Matemática. São três, os alunos que reúnem condições para integrar no 

quadro de mérito. 

Todos os alunos transitaram de ano, seis alunos com uma avaliação negativa, um aluno 

com duas avaliações negativas e três alunos com uma anulação de matrícula, na 

disciplina de Matemática. E por fim, nove alunos transitaram de ano, com avaliação 

positiva a todas as disciplinas.  
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11ºG  O aproveitamento foi satisfatório, uma vez que todos os alunos transitaram, apesar de 

muitos o fazerem com classificações baixas. Três alunos integraram o quadro de mérito. 

Pode-se dizer que as estratégias e medidas universais implementadas surtiram efeito. A 

turma apresentou um comportamento pouco satisfatório devido, sobremaneira, à 

imaturidade e muita conversa e dispersão de alguns alunos. 

A partir do momento em que a escola deixou de ser presencial, verificou-se um maior 

distanciamento dos alunos em Cidadania e Desenvolvimento, já que esta não é uma 

área que se coadune de todo com o ensino à distância, pois vive muito do debate e da 

interação entre todos os intervenientes.  

O E@D é um modelo de ensino novo tanto para alunos como professores, pelo que foi 

uma grande aprendizagem para todos. Depois de ultrapassados os constrangimentos 

inerentes a esta aprendizagem, nomeadamente na utilização das novas tecnologias, a 

experiência acabou por ser positiva. Apesar de não ter o mesmo rendimento que o 

trabalho realizado presencialmente em sala de aula, este foi positivo, pois permitiu que 

os alunos não se distanciassem da escola, não perdendo o ritmo de trabalho e houve 

até alunos que presencialmente não se evidenciavam tanto, conseguiram, nesta 

modalidade, mostrar um maior comprometimento e autonomia.  

Houve uma participação ativa por parte dos alunos tanto no trabalho síncrono como 

assíncrono; evolução na pesquisa, seleção e síntese de informação; alunos mais 

autónomos. Este modelo de ensino compromete a transmissão, exercitação e avaliação 

de alguns conteúdos práticos, nomeadamente em EF; não tem o mesmo rendimento 

que o trabalho presencial; evidencia constrangimentos para esclarecer dúvidas sobre os 

conteúdos/atividades a realizar, por e-mail ou em sessão síncrona. A falta de interação 

entre professores e alunos e entre os próprios alunos, os quais precisam partilhar 

vivências, emoções, aprendizagens e dúvidas, será o aspeto mais negativo.  

 

11ºH Ao nível do comportamento e das estratégias adotadas (cumprimento do regulamento 

interno e comunicação constante com EE de situações disciplinares) verificou-se que 

surtiram um efeito positivo, existindo de qualquer das formas hipóteses de melhoria a 

nível de postura em sala de aula e da assiduidade. 

Ao nível do aproveitamento foram estabelecidas “Medidas Universais” adaptadas às 

situações particulares de cada aluno, sendo o balanço da implementação destas 

medidas positivo e facilmente verificável pelo número de negativas no 1º e 3º período e 

pelo facto de não existirem alunos retidos na turma. Quatro alunos não conseguiram 

recuperar as avaliações negativas que tinham a algumas disciplinas. 

O balanço do trabalho realizado em Cidadania e Desenvolvimento (DAC) foi positivo. 

Foram desenvolvidas ações relacionadas com três temas em particular: as alterações 

climáticas, o desenvolvimento sustentável e a saúde. A abordagem a estes temas foi-se 

desenrolando ao longo do ano letivo através de atividades como a exploração de 

vídeos/documentários, debates, workshops, planificação de projetos, etc. 
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No que concerne ao balanço do E@D, verificou-se o cumprimento de 87% das tarefas 

propostas. Apesar de não ter o mesmo rendimento que o trabalho realizado 

presencialmente, o E@D foi positivo, pois permitiu que os alunos não se distanciassem 

totalmente da escola, não perdendo, de alguma maneira, o ritmo de trabalho. Os 

alunos que se empenharam e interessaram conseguiram realmente aprender muita 

coisa e alunos que na escola presencial não se evidenciavam tanto, conseguiram, nesta 

modalidade, mostrar um maior comprometimento e autonomia. Como principal desafio 

do E@D verificou-se a dificuldade na recolha de evidências da participação efetiva dos 

alunos em aulas síncronas devido à não utilização das câmaras dos computadores, o 

que levou a que a comunicação tenha sido muitas vezes unidirecional. Todos os alunos 

participaram no E@D. 

Uma aluna representou os alunos da escola no Conselho Geral, em duas reuniões. 

Uma aluna participou no 2º ano do programa Erasmus +.  

 

 

 

12ºA As atividades e visitas de estudo, propostas no início do ano letivo e constantes do Plano 

de Trabalho de Turma, tiveram o nível de realização de acordo com a articulação entre 

a sua calendarização e o tempo afeto à pandemia. Apesar disso, a visita ao Palácio 

Nacional de Mafra, agendada para 22 de maio, foi substituída por uma visita virtual 

através de “Portugal 360º”. 

O Projeto de Educação Sexual foi cumprido através de ações desenvolvidas ao nível das 

disciplinas de Biologia, Psicologia e Português e constituiu um trabalho transversal ao ano 

letivo. 

As planificações disciplinares foram cumpridas, apesar das circunstâncias pedagógicas 

associadas à pandemia terem sido vividas sobretudo, através de processos de ensino à 

distância. 

O ensino à distância caracterizou-se por um desenvolvimento da responsabilidade dos 

alunos nos seus resultados escolares, que articulam com as suas opções académicas e 

profissionais, numa perspetiva do desenvolvimento da autonomia dos discentes.  

Uma minoria de encarregados de educação e discentes da turma preferiu o ensino à 

distância, considerando a personalidade individual de cada um dos discentes. Para os 

restantes elementos da turma não constituiu uma preferência, visto que enumeraram 

dificuldades ao nível da necessidade da rápida adaptação às tecnologias 

disponibilizadas, de ser mais complexo aprender em casa, esclarecer dúvidas, formar 

opiniões, reflexões, da falta de debates e de partilha de ideias. Para tentar colmatar as 

dificuldades mencionadas foi necessária muita comunicação, dedicação, flexibilização 

e esforço por parte dos professores para com os discentes. Podemos concluir assim que 

a maioria dos alunos prefere o sistema de ensino presencial.  

O aproveitamento global da turma foi bom, tendo onze alunos sido propostos para 

incluir o Quadro de Mérito.  
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12ºB Numa reflexão final por parte do conselho de turma sobre o E@D, este caracterizou-se 

por um desenvolvimento da responsabilidade dos alunos nos seus resultados escolares, 

que articulam com as suas opções académicas e profissionais, numa perspetiva do 

desenvolvimento da autonomia dos discentes. 

O trabalho letivo caracterizou-se por uma continuação da lecionação dos conteúdos 

programáticos e por uma apresentação de trabalhos de carácter individual/grupo. 

Houve uma minoria de Encarregados de Educação e discentes da turma que acharam 

vantajoso o E@D, mas é necessário tomar em conta a personalidade individual de cada 

um dos discentes. Para os restantes elementos da turma não foi assim tão vantajoso o 

E@D, visto que enumeraram dificuldades ao nível da necessidade da rápida adaptação 

às tecnologias disponibilizadas, de ser mais complexo aprender em casa, esclarecer 

dúvidas, formar opiniões e reflexões, falta de debates e partilha de ideias. Para tentar 

colmatar estas dificuldades mencionadas foi necessária muita comunicação, 

dedicação, flexibilização e esforço por parte dos professores para com os discentes. 

Podemos concluir assim que a maioria dos alunos preferem o sistema de ensino 

presencial em vez do E@D.  

 

12ºC Para disciplinar as intervenções em sala de aula e alguma dispersão nos 

comportamentos, ao longo dos dois primeiros períodos letivos implementaram-se 

medidas mais rigorosas de controlo de atitudes, bem como uma comunicação 

frequente com os encarregados de educação. As referidas medidas permitiram uma 

melhoria do saber estar em sala de aula. 

Ao nível do aproveitamento, as estratégias postas em prática (fornecimento de materiais 

suplementares, sala de estudo, diferenciação pedagógica e acomodações curriculares, 

adaptações no processo de avaliação para um aluno com dislexia) possibilitaram, 

igualmente, a otimização dos resultados escolares, com um sucesso entre 100% (quatro 

disciplinas) e 82,6% (uma disciplina), e um número muito significativo de alunos em 

quadro de mérito (68%). 

No que diz respeito ao E@D, os alunos revelaram-se globalmente assíduos nas aulas 

síncronas. A média das tarefas propostas nas várias disciplinas foi de 2,9 e a taxa de 

concretização das mesmas situou-se nos 91,6%, evidenciando um bom empenho e até 

um acréscimo da concentração, da autonomia e do sentido de responsabilidade dos 

alunos. 

Apesar disso, a falta de meios informáticos, a tecnologia obsoleta e as falhas no serviço 

de internet condicionaram negativamente a realização de algumas tarefas e o 

cumprimento de prazos. Estas insuficiências geraram uma quebra de motivação, de 

interesse e de rendimento, mesmo nos alunos que tinham apresentado um excelente 

aproveitamento nos períodos anteriores, para além dos problemas pessoais e 

psicológicos por que muitos passaram ao longo destes meses de pandemia. Por outro 

lado, para os discentes com maiores dificuldades, esta modalidade de ensino revelou-se 

desestruturante, carecendo, pois, de medidas de apoio que devem ser repensadas. 

Para contornar estas problemáticas foi necessária muita comunicação e flexibilização 
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12ºD Dos quarenta e quatro alunos que constituem esta turma, catorze não concluíram o 

ensino secundário. Seis alunos integraram o quadro de mérito. O conselho de turma 

constatou que as estratégias implementadas foram adequadas e traduziram-se num 

aproveitamento global satisfatório. A turma apresentou uma média de treze vírgula 

quarenta e um valores, o que pode ser considerado um valor razoável, tendo em conta 

que está dentro da média do ano. O valor mais baixo verificou-se na disciplina de 

Geografia, onde se registou insucesso na ordem dos nove virgula cinquenta e dois por 

cento.  

Em E.F, todas as semanas foram apresentados dois sites, para que pudessem manter-se 

ativos, foi pedido que fizessem o balanço do que tinha gostado mais, apenas nove 

alunos responderam. Em Português incentivou-se o recurso a metodologias promotoras 

de um papel ativo dos alunos na procura de novas aprendizagens. Assim, garantiu a 

disponibilização de recursos e materiais aos alunos, a partilha de documentos e tarefas e 

a realização de questionários a interação professor/alunos através dos fóruns de 

discussão. Foi recorrente o uso de plataformas digitais com a Escola Virtual, a Aula Digital 

e o Zoom de modo a permitir uma comunicação e uma dinâmica de aprendizagem 

mais ativa e produtiva. O trabalho letivo caracterizou-se por uma continuação da 

lecionação dos conteúdos programáticos e por uma apresentação de trabalhos de 

individuais/grupo. Quatro alunos não frequentaram as aulas presenciais. Foram assíduos 

e demonstraram grande interesse e empenho em todas as tarefas propostas. 

Consideraram que as aulas presenciais foram vantajosas, permitiram interação professor- 

aluno de modo a esclarecer todas as dúvidas de uma forma mais célere e eficaz. Em 

Inglês o E@D foi insatisfatório. Os alunos tiveram uma fraca participação quer nas tarefas 

por parte dos professores. 

Quanto à Educação Física, os alunos trabalharam com base num site especializado em 

desporto e cumpriram o objetivo final de manterem uma atividade física regular. 

Não se realizaram as duas visitas de estudo que estavam previstas no PAA, em resultado 

da pandemia de COVID-19, mas efetuou-se, no dia 30 de janeiro, uma deslocação a 

Lisboa para a realização de um «Percurso Pessoano» e para visitar o Padrão dos 

Descobrimentos, no contexto da disciplina de Português. Nesta visita participaram 86,4% 

dos alunos inscritos. Ao longo da mesma, foram observados alguns locais frequentados 

pelo poeta Fernando Pessoa e declamaram-se textos alusivos à vida e obra deste autor 

e aos Descobrimentos, nomeadamente excertos d’Os Lusíadas, relacionando-os com a 

Mensagem. A atividade foi enriquecida com uma visita guiada ao Museu da GNR, no 

Largo do Carmo. Os discentes revelaram interesse, interiorizaram conhecimentos 

históricos e culturais, pelo que o balanço da atividade foi muito positivo. 

Na disciplina de Física, no âmbito do projeto «Ler+Ciência», os alunos leram e 

apreciaram obras científicas, de divulgação científica ou de ficção científica, tendo 

como produto a realização de um vídeo de promoção do livro escolhido, de modo a 

suscitar o interesse e a curiosidade de outros discentes. Esta atividade foi partilhada com 

os encarregados de educação e com os professores do conselho de turma, que 

apreciaram os resultados finais e a criatividade dos alunos.  
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propostas quer nas aulas síncronas. Três alunos não realizaram nenhuma a tarefa. Os 

restantes alunos realizaram menos de metade das tarefas. Em Geografia C, muitas das 

tarefas não foram realizadas por um número considerável de alunos. Cerca de dois 

terços da turma fizeram tudo (ou quase) e seis alunos não corresponderam às tarefas 

solicitadas. Apesar de tudo foi positivo, pois permitiu que os alunos não se distanciassem 

totalmente da escola, não perdendo o ritmo de trabalho. Os alunos que se 

empenharam e interessaram conseguiram aprender muita coisa e alguns alunos 

conseguiram, mostrar um maior comprometimento e autonomia. Em Sociologia um 

aluno não compareceu às aulas síncronas. Foram participativos e no trabalho final, só 1 

não apresentou via Google Meet. Nas assíncronas todos efetuaram os trabalhos e 

quando necessário usaram o Email / telefone. Em História, os alunos realizaram a quase 

totalidade das tarefas. Em dez alunos só um ou dois não realizaram as 6 tarefas 

semanais- cumpriram cinco. Em A.I. apenas dois alunos trabalharam muito pouco no 

E@D. Em Psicologia todos os alunos trabalharam muito mais neste período. Este tipo de 

pedagogia carece de uma maior e mais cuidada planificação para se tornar ainda 

mais útil para professores e alunos. O E@D não substitui as aulas presenciais, pois estas 

assumem vantagens para a aprendizagem dos alunos, de todo impossíveis de alcançar 

pelos meios técnicos virtuais disponíveis atualmente. O E@D, na disciplina de Matemática 

A, caracterizou-se por um desenvolvimento da responsabilidade dos alunos nos seus 

resultados escolares, numa perspetiva do desenvolvimento da autonomia dos discentes. 

O trabalho letivo caracterizou-se por uma continuação da lecionação dos conteúdos 

programáticos, através de sequências de aprendizagem e por uma apresentação de 

trabalhos de carácter individual. Foi realizada uma sessão síncrona por semana e a 

professora esteve sempre disponível para esclarecimento de dúvidas por email e caso 

necessário, por videoconferência. Apenas um aluno nunca frequentou o ensino 

presencial e três alunos, assistiram de forma irregular. Os alunos foram assíduos e 

demonstraram grande interesse e empenho em todas as tarefas propostas. As aulas 

presenciais foram vantajosas, uma vez que permitiram a interação professor- aluno de 

modo a esclarecer todas as dúvidas de uma forma mais célere e eficaz. 

No âmbito do Projeto de Educação Sexual, em Português, ao longo do terceiro período, 

os alunos leram passagens do Memorial do Convento, de José Saramago, e refletiram 

sobre a forma como as mentalidades têm evoluído no que diz respeito à (des)igualdade 

de género, aos papéis do homem e da mulher na sociedade, à configuração das 

relações amorosas e à vivência da sexualidade. Estas temáticas foram exploradas nas 

aulas, em trabalho autónomo, através de fichas de leitura e de interpretação de texto. 

Em Sociologia, viram um filme sobre o tema seguido de debate e em Geografia C, viram 

o documentário Grande Reportagem da SIC, também sobre o mesmo tema. A 

deslocação ao Palácio Nacional de Mafra, prevista para o terceiro período no âmbito 

do estudo do Memorial do Convento, de José Saramago, não se realizou em virtude da 

situação de pandemia, tendo a mesma sido substituída por uma visita virtual, a partir do 

site Portugal em 360º. Pelo mesmo motivo também não se realizou a visita de estudo à 

Futurália. 

O docente de Aplicações Informáticas referiu que a não realização da atividade 

prevista para este período deveu-se à necessidade de cumprimento da planificação 
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anual da disciplina.   

 

 

 

12ºF Quanto ao balanço do E@D, o Conselho de Turma considerou que este ensino exigiu um 

grande esforço de adaptação por parte dos alunos e dos docentes. Cada professor 

(muitos sem qualquer tipo de experiência neste tipo de ensino) teve de adaptar/criar o 

seu modelo a partir do zero, havendo pouca partilha de informação, dada a escassez 

de tempo face à urgência da implementação do modelo. Apenas 4 alunos não 

compareciam, na maior parte das vezes, às aulas síncronas. 

12ºE No que diz respeito ao balanço do E@D é de salientar que face ao surgimento imprevisto 

da epidemia que ainda nos atinge, os professores (alguns sem qualquer tipo de 

experiência de ensino a distância) tiveram que planificar individualmente, com pouco 

ou nenhum apoio, todo um modelo novo pedagógico, o que acarretou naturais erros de 

concretização do mesmo. Contudo os docentes incentivaram o recurso a metodologias 

promotoras de um papel ativo dos alunos na procura de novas aprendizagens 

garantindo a disponibilização de recursos e materiais aos alunos, a partilha de 

documentos e tarefas e a realização de questionários a interação professor/alunos 

através dos fóruns de discussão. Foi recorrente o uso de plataformas digitais com a 

Escola Virtual, a Aula Digital e o Zoom de modo a permitir uma comunicação e uma 

dinâmica de aprendizagem mais ativa e produtiva. A maioria dos alunos dispunha dos 

meios informáticos necessários para frequentar as aulas síncronas online, sendo a 

assiduidade às mesmas bastante satisfatória (num universo de 20 alunos apenas um ou 

por vezes dois alunos é que não participaram) Os discentes procuraram, na sua 

generalidade, concretizar as tarefas propostas e solicitaram a ajuda dos professores 

sempre que necessário- numa média de 5/6 tarefas semanais na generalidade das 

disciplinas apenas uma ou duas (menos frequente) é que não foram realizadas. Contudo 

os alunos na quase totalidade, consideraram esta modalidade de ensino, quando 

ministrada sem a lecionação presencial, algo monótona e pouco criativa e para 

aqueles que revelam maiores dificuldades, esta modalidade de ensino pode tornar-se 

desmotivadora e desestruturante, carecendo, pois, de medidas de apoio que devem ser 

repensadas. 

Em síntese, apesar de todos os constrangimentos aludidos com a consequente 

adaptação das estratégias implementadas o comportamento e os resultados finais 

alcançados podem ser considerados muito satisfatórios – apenas dois alunos não 

concluíram o presente ano situação que pode vir a ser alterada com a aprovação em 

exames nacionais. 

A deslocação ao Palácio Nacional de Mafra, prevista para o terceiro período no âmbito 

do estudo do Memorial do Convento, de José Saramago (disciplina de Português) não 

tendo sido possível concretizar em virtude da situação de pandemia foi substituída por 

uma visita virtual, a partir do site Portugal em 360º. 

A visita à Futurália também não se realizou. 
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Os docentes incentivaram o recurso a metodologias promotoras de um papel ativo dos 

alunos na procura de novas aprendizagens. Assim, garantiu-se a disponibilização de 

recursos e materiais aos alunos, a partilha de documentos e tarefas e a realização de 

questionários a interação professor/alunos através dos fóruns de discussão. Foi recorrente 

o uso de plataformas digitais com a Escola Virtual, a Aula Digital e o Zoom de modo a 

permitir uma comunicação e uma dinâmica de aprendizagem mais ativa e produtiva. O 

trabalho letivo caracterizou-se por uma continuação da lecionação dos conteúdos 

programáticos e por uma apresentação de trabalhos individuais/grupo. 

Quatro alunos integraram o quadro de mérito. Sete alunos encontram-se em situação de 

não aprovação.  

 

12ºG As dificuldades apontadas ao longo do ano, pelo conselho de turma, prendem-se com 

a organização dos alunos face ao trabalho e cumprimento de prazos, com impacto nos 

resultados escolares de alguns alunos. As estratégias implementadas foram a fiscalização 

da realização dos trabalhos e a penalização de pontuação por entrega fora de prazo, 

em vigor nos critérios de avaliação. Estas estratégias surtiram efeito quase só nos alunos 

mais empenhados. A turma era muito heterogénea.  

Sete alunos em dezanove foram propostos para o quadro de mérito. 

Em relação ao E@D, nas sete disciplinas do currículo foram propostas oitenta e três 

tarefas durante as onze semanas de ensino à distância, o que dá uma média de sete, 

tarefas e meia por semana. A taxa global de concretização das tarefas foi de oitenta 

cinco por cento. Houve um aluno, que não as realizou de todo e dois que foram 

irregulares na participação das atividades síncronas. 

Foi feito um acompanhamento individual de 1 aluna à distância, por impedimento de 

participar nas aulas presenciais, devido a doença grave de familiar, devidamente 

comprovada. 

A visita ao Palácio Nacional de Mafra foi substituída por uma visita virtual ao local, 

através do sítio Portugal em 360º. 

A visita à Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e Museu do Chiado só possível de agendar 

no início do 3º período não se realizou tal como a anterior devido à pandemia do vírus 

Covid-19. 

Atividades interdisciplinares realizadas: ilustração do Memorial do Convento e produção 

de cartaz de divulgação da peça de teatro do projeto (Des)dramatizar. 

Atividades de articulação realizadas com a Biblioteca Escolar (BE): desenhar a partir de 

imagens; repensar e desenhar o espaço da biblioteca escolar; a produção de podcasts 

e book trailers, em duas das disciplinas: Desenho e Oficina Multimédia. 

Foram visitas da escola e da turma o ex-aluno Nuno Oliveira, cenógrafo; o arquiteto 

João Nicola Covacich, encarregado de educação e Sara Martins, estudante de Pintura, 

no âmbito da sensibilização da escolha de um percurso profissional.  
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4.6. ENSINO PROFISSIONAL 

 

4.5.2. Escola: Secundária de Sampaio 

 

10ºPAE O aproveitamento global da turma foi bom. Ao longo do ano letivo foram realizadas 

aulas práticas, em que se destacava o envolvimento das alunas, as aulas teóricas 

tinham sempre como suporte exemplos reais, foram feitos debates e mesas redondas 

acerca dos conteúdos a lecionar de forma a envolver toda a turma no estudo das 

diferentes temáticas. O comportamento da turma PAE é bom, mas sendo uma turma só 

de raparigas, era notório nalguns momentos a existência de conflitos. Estes foram 

ultrapassados com a ajuda da professora que mediava o diálogo com as partes 

envolvidas, tentando desmistificar aquele conflito e ajudar à criação de um bom 

ambiente na turma. Relativamente ao E@D, somente uma aluna não realizou as tarefas 

propostas ao longo do 3º período. No geral, a turma aderiu de forma interessada, 

empenhada e responsável. Evidencia-se o não cumprimento, por algumas alunas, dos 

prazos de entrega dos trabalhos. 

Atividades realizadas a destacar: 

 Aula de exterior ao colégio "Educa a Brincar"- As alunas tiveram oportunidade de 

passar uma manhã nas duas valências do colégio (creche e pré-escolar), com o 

objetivo de observarem as atividades, as dinâmicas, e a organização das salas das 

diferentes valências. Grau de envolvimento- Muito Bom. Avaliação- Muito Bom. 

 Aula de exterior "Biblioteca Municipal de Sesimbra"- As alunas visitaram a biblioteca e 

debateram com as técnicas a importância do sector e do livro infantil para o 

desenvolvimento das crianças. Grau de envolvimento- Muito Bom. Avaliação- Muito 

Bom. (A planificação desta atividade estava definida para a existência de 1 sessão 

em cada período escolar, sendo que no 2º e 3º períodos as alunas iriam interagir com 

crianças, mas devido à suspensão das atividades letivas não foi possível realizar as 

restantes sessões).  

 Formação "Animação de recreios" em parceria com o CAI- Cercizimbra - As alunas 

participaram numa formação onde foram elucidadas para a importância do recreio, 

das atividades dinamizadas no mesmo e do papel do adulto no recreio. (Esta 

atividade culminaria com uma observação de um recreio que não foi realizada 

devido à suspensão das atividades letivas) Grau de envolvimento- Muito Bom. 

Avaliação: Muito Bom  

 Aula no exterior "Creche e Jardim de Infância da Cercizimbra"- As alunas realizaram 

uma visita às instalações da Creche e Jardim de Infância da Cercizimbra onde foi 

feita uma visita guiada pela coordenadora da instituição que explicou a dinâmica e 

funcionamento das diferentes valências. Grau de envolvimento- Muito Bom. 

Avaliação- Muito Bom.  

 Ações de Formação "Incêndios na escola - Como Proceder", "Primeiros Socorros", 

"Riscos Naturais - Como proceder em caso de sismo", ministradas pela Autoridade da 

Proteção Civil de Sesimbra. Salienta-se o facto de só a primeira ação se ter realizado, 
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devido à suspensão das atividades presenciais- Grau de envolvimento- Muito Bom. 

Avaliação- Muito Bom.  

 Elaboração dos Cartuchos para o magusto da escola - As alunas criaram os 

cartuchos para a venda de castanhas no magusto da escola. Grau de 

envolvimento- Muito Bom. Avaliação- Muito Bom  

 Participação na construção das maletas de maternidade - As alunas forraram e 

decoraram as maletas de maternidade. Grau de envolvimento- Muito Bom. 

Avaliação- Muito Bom.  

 

 

10ºPI Relativamente ao aproveitamento, a turma em geral teve um bom rendimento, uma vez 

que tiveram um bom comportamento, demonstraram interesse em aprender, 

questionando os conteúdos e realizando as atividades propostas. Não existiram 

situações de elevado insucesso ou grande disparidade de resultados. Relativamente à 

análise estatística, verifica-se que Setenta e seis por cento dos alunos, na disciplina de 

Português, noventa por cento dos alunos; na disciplina de Inglês, noventa e cinco por 

cento dos alunos; na disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, noventa 

por cento dos alunos; na disciplina de Matemática, oitenta e seis por cento dos alunos; 

na disciplina de Física e Química, noventa e cinco por cento dos alunos; disciplina de 

10ºPD A turma reunia alunos de duas áreas, Ciências e Tecnologias e Artes Visuais, com alunos 

a frequentar Inglês, outros Espanhol, o que a tornava distinta em seis das dez disciplinas 

lecionadas. Nas disciplinas com um número reduzido de alunos, o comportamento foi 

mais adequado e o aproveitamento mais elevado, havendo, no final do ano, quatro 

disciplinas com cem por cento de sucesso. Globalmente, o aproveitamento e o 

comportamento foram considerados satisfatórios nos três períodos.  

Foram definidas Medidas Universais para cinco alunos com classificação negativa a 

várias disciplinas e para nove alunos na disciplina de Filosofia, que teve 44% de insucesso 

no primeiro período. As medidas centraram-se em «Diferenciar conteúdos», «Diferenciar 

os processos de aprendizagem», «Localização dos alunos na sala de aula» e 

«Apresentação dos conteúdos». Estas estratégias foram eficazes na disciplina de Filosofia, 

reduzindo o insucesso para 16,67%, mas não foram suficientes para os quatro alunos que 

obtiveram quatro níveis negativos e que não transitaram de ano. No caso destes alunos, 

o não cumprimento de muitas das tarefas propostas no ensino à distância impossibilitou 

a subida das suas classificações no terceiro período. 

Relativamente ao balanço do ensino à distância no terceiro período, a percentagem de 

realização das tarefas registou uma subida (70,7%, 76,9% e 80%, de acordo com as três 

monitorizações efetuadas), revelando uma progressiva adaptação dos alunos a este 

método de ensino. É de referir que neste processo de ensino os alunos estão sujeitos a 

múltiplos condicionalismos, como a facilidade de acesso aos meios informáticos, o meio 

familiar e a ajuda que possam ter na sua organização e na aprendizagem dos 

conteúdos. A diretora de turma manteve um contacto regular com os encarregados de 

educação dos alunos e contou com a sua colaboração no acompanhamento da 

aprendizagem dos seus educandos.  
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Sistemas Operativos, noventa por cento dos alunos; na disciplina de Redes e 

Comunicação, oitenta e seis por cento dos alunos e na disciplina de Programação, 

oitenta e um por cento dos alunos realizaram todos os módulos. 

O E@D, foi bastante positivo, visto ser uma turma de informática, todos os elementos do 

grupo tinham meios tecnológicos necessário à interação nas atividades propostas, a 

maior parte dos alunos participaram nas aulas síncronas pelo zoom e desenvolveram a 

grande parte das atividades propostas pelos professores. As plataformas usadas foram: 

Classroom sítio oficial da turma, todas as disciplinas tinham uma área editável por cada 

professor da mesma, mesmo que utilizassem outras plataformas havia na disciplina a 

indicação com o respetivo link para a plataforma em causa. Havia uma disciplina de 

Direção de Turma, onde semanalmente era colocado a planificação semanal das 

atividades a desenvolver pelos alunos ao longo da semana. Estratégia usada para a 

orientação dos alunos bem como para a submissão de todos os trabalhos. 

No que respeita à execução das tarefas durante o E@D, apesar de casos pontuais de 

atraso na entrega, foram cumpridas na sua maioria.  

 

 

10ºPM O aproveitamento global da turma foi considerado fraco, com uma média de sessenta 

e três por cento de módulos feitos. De catorze alunos, onze transitaram e dois não 

acompanham o grupo turma no próximo ano letivo. Após análise dos resultados, 

verificou-se que nenhum aluno reuniu as condições necessárias para integrar o Quadro 

de Mérito. O comportamento global da turma, foi considerado satisfatório.  

Os resultados obtidos podiam ser muito melhores se houvesse mais esforço, empenho, 

concentração nas atividades propostas a realizar em aula quer presencialmente, quer 

por videochamada, com uma atitude mais proactiva e participativa por parte dos 

discentes.  

No E@D, teve que existir uma adaptação, tanto para os docentes como para os 

discentes, que se tiveram de adaptar a uma realidade desconhecida, obrigando a uma 

mudança súbita nas rotinas e nos hábitos de ensino. Foram marcantes as desigualdades 

verificadas, educativas, sociais e materiais que se agravaram com o ensino à distância. 

Houve discentes que não conseguiram manter o ritmo de aprendizagem, outros sem 

equipamento ou Internet e outros ainda não contaram com o apoio familiar essencial. 

Alguns discentes procuraram, concretizar as tarefas propostas e solicitaram a ajuda dos 

docentes sempre que necessário, no entanto ao longo do tempo foram apresentando 

um baixo rendimento e participação nas tarefas propostas por todos os docentes e não 

executaram a globalidade das tarefas. No entanto por parte dos docentes foram 

adequados os processos de ensino-aprendizagem às características e condições dos 

discentes, proporcionando-lhes aprendizagens de qualidade. A utilização de 

plataformas e ferramentas tecnológicas foram potenciadoras de motivação e 

participação ativa dos discentes nas atividades implementadas. A assiduidade às aulas 

síncronas foi considerada pouco satisfatória. Os Encarregados de Educação e os 

discentes foram alertados para a assiduidade e falta de empenho na entrega das 

atividades propostas, uma vez que estes se iriam refletir no aproveitamento escolar. 
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A taxa média de cumprimento situou-se na ordem dos trinta e dois por cento, muito 

motivada pelo total absentismo de dois alunos.  

O Projeto de Educação Sexual foi cumprido na íntegra. 

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 Bom ao nível da aquisição de 

conhecimentos do saber estar e da atitude cívica, no entanto, a visita de estudo à 

fábrica da Coca-Cola, McDonald´s e Volkswagen Autoeuropa não se concretizou em 

virtude da situação de pandemia associada ao surto de COVID-19.  

Os alunos participaram numa palestra sobre Literacia Financeira Digital na Biblioteca da 

escola promovida pela Caixa Geral de Depósitos, mostrando-se interessados e muito 

interventivos. Participaram numa ação de sensibilização sobre a eliminação da violência 

contra as mulheres e Workshop sobre defesa pessoal, promovido pela Junta de 

Freguesia do Castelo e a GNR, no Raio de Luz, onde os alunos se mostraram muito 

interessados; Participaram e organizaram o Magusto quer nos cartazes, folhetos e 

Cartões por eles elaborados e nas respetivas vendas. Participaram na palestra “OK 

estudante, estudar no Reino Unido”, na Biblioteca da escola, com uma avaliação 

positiva, onde os discentes se mostraram motivados e participativos. Ao longo de todo o 

primeiro período, foram efetuadas sessões de esclarecimento, assim como cartazes 

sobre a temática a “Preservação do Meio Ambiente” promovido pela Eco Escolas. Neste 

âmbito a turma participou no Projeto Europeu Ambiental “ Changemakers for Good”- No 

Planet B, que tem como principal objetivo envolver e sensibilizar o maior número de 

pessoas para a adoção de práticas mais ecológicas e sustentáveis na sua comunidade, 

disponibilizando soluções, teve como avaliação Bom.  

 

10ºPPC As estratégias implementadas pelo conselho de turma, que consistiram em dar uma 

maior atenção, incentivo e valorização à participação correta e oportuna na sala de 

aula, incentivar e valorizar os hábitos de trabalho e estudo, dar especial atenção à 

organização dos materiais, valorizar o espírito de iniciativa e de criatividade, estimular e 

motivar os alunos para a aprendizagem, solicitar um maior envolvimento dos 

encarregados de educação nas tarefas escolares dos seus educandos e apelar à 

importância dos comportamentos adequados, não surtiram os efeitos desejados numa 

parte considerável dos alunos da turma, uma vez que os resultados em termos de 

melhoria dos comportamentos, atitudes e aproveitamento escolar foram considerados 

pouco satisfatórios. 

Relativamente ao ensino à distância e, em termos gerais, um pouco mais de metade dos 

alunos concretizou as tarefas propostas com responsabilidade, empenho e autonomia. 

No entanto, foram muito irregulares na frequência das sessões síncronas. A generalidade 

dos professores esteve sempre disponível para prestar esclarecimentos e auxiliar na 

realização das tarefas, mas foi um número reduzido de alunos que apresentou dúvidas 

quanto ao trabalho a desenvolver. De assinalar que uma parte considerável dos alunos 

conseguiu organizar eficazmente o seu trabalho e estudo de acordo com o tempo 

disponível e cumprindo os prazos estabelecidos. Apenas dois alunos nunca participaram 

nas atividades letivas. Na generalidade, o conselho de turma considerou o modelo de 
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ensino à distância positivo uma vez que contribuiu para o desenvolvimento da 

autonomia e responsabilidade nos alunos, seguindo o seu próprio ritmo de estudo e 

aprendizagem. Contudo, nem sempre as condições físicas de comunicação, permitiram 

um maior envolvimento nas atividades, prejudicando, assim, as aprendizagens. 

Na área de cidadania e desenvolvimento foram realizadas diversas atividades de que se 

destacam o visionamento de filmes e documentários (no âmbito do PES), com o objetivo 

de aprofundar os debates e discussões sobre as temáticas previstas para o 10º ano. 

Nas disciplinas da componente técnica foram promovidas saídas de campo, a saber:  

 Posto de Vigia do Facho da Azoia, com o objetivo de conhecer o território vigiado a 

partir da instalação e quais os materiais, equipamentos e técnicas usados pelas 

equipas de 1ª intervenção. A saída culminou com uma atividade prática de uso de 

alguns desses equipamentos. 

 Quartel dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra para conhecer técnicas e manipular 

material de combate a incêndios. A atividade incluiu a simulação de combate a um 

incêndio urbano. 

 Quartel dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra e Serviço Municipal de Proteção Civil, 

com o intuito de dar a conhecer aos alunos as diferentes atividades desenvolvidas 

pelas entidades citadas e o tipo de veículos em uso na corporação de bombeiros. 

 Foi ainda realizada uma aula da disciplina de Tecnologias e Processos que contou 

com a presença de um elemento do Comando Distrital das Operações de Socorro 

(CDOS). 

Em todas as atividades antes referidas houve uma participação ativa dos alunos da 

turma, tendo todas elas sido avaliadas como “Muito Bom”.  

 

10ºPT Relativamente ao aproveitamento e comportamento da turma, não existiram situações 

de elevado insucesso. As estratégias implementadas pelos professores melhoraram o 

aproveitamento e o comportamento dos alunos. Foi definido como estratégia que os 

alunos no início da aula colocassem os telemóveis numa mesa que o professor da 

disciplina indicasse, que fosse marcada falta como medida corretiva em caso do não 

cumprimento da ordem de não mexer no telemóvel e que a ocorrência fosse registada 

para que a DT comunicasse aos Encarregados de Educação. No 1º e 2º período, o 

comportamento foi considerado satisfatório. A constante comunicação entre diretora 

de turma e encarregados de educação nomeadamente em situações de 

comportamentos desajustados e assiduidade irregular; acompanhamento por parte do 

gabinete de Psicologia e Orientação Escolar a alunos que dele necessitassem e esforço 

de atuação imediato penalizando atitudes menos corretas em ambiente de sala de 

aula permitiram uma melhoria do aproveitamento e comportamento do grupo turma. 

Um aluno integrou o quadro de mérito no 1º e 2º períodos. 

A visita de estudo, Visita de Estudo do Curso Profissional Técnico de Turismo (Mosteiro da 

Batalha e CIBA), prevista para 19 de março e constante do PAA não se realizou devido 

às medidas excecionais de suspensão das atividades letivas.  

Em relação ao balanço do E@D e tendo em conta os dados da monitorização 

realizados durante seis semanas, podemos concluir que a taxa de concretização pelos 
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alunos foi de 63,7% e na generalidade, 3 alunos não participaram nas atividades.  

A Turma participou ativamente nas atividades previstas no PTT e no PES. Estas atividades 

tiveram sempre como objetivo ajudar os alunos, através do contacto com a realidade, a 

consolidar conhecimentos teóricos adquiridos em contexto de sala de aula, permitindo-

lhes dominar melhor as matérias pertencentes ao elenco modelar das disciplinas 

técnicas. Preparando-os para um futuro no mercado de trabalho. Não, foram realizadas 

atividades desenvolvidas e/ou planificadas na turma que não constem no PAA.  

 

11ºPD O conselho de turma considerou que as estratégias consertadas para minorar o impacto 

negativo do comportamento da turma foram satisfatórias, nomeadamente: o 

cumprimento diário por parte de todos os professores do Regulamento interno com 

ênfase na não permissão do uso de - telemóveis nas aulas, salvo exceção autorizada 

pelo professor; aplicação adequada de uma planta de sala de aula, de modo a 

minimizar a conversa nos grupos mais desestabilizadores; participações disciplinares, 

com conhecimento imediato ao diretor de turma; contactos, após as participações 

disciplinares, entre o diretor de turma e os encarregados de educação dos alunos mais 

problemáticos, no sentido de uma coresponsabilização e monitorização do 

comportamento destes alunos na escola. 

Relativamente ao aproveitamento global da turma, apesar de satisfatório, o conselho 

de turma considerou que a maioria dos alunos deve trabalhar mais, empenhar-se nas 

tarefas escolares, de modo a criar métodos de estudos mais eficazes para colmatarem 

as dificuldades evidenciadas ao longo do ano letivo. 

Quanto ao PES, algumas das atividades previstas não foram concretizadas devido ao 

Covid 19, já que seriam Palestras organizadas por Técnicas do Centro de Saúde, sendo 

assim o conselho de turma referiu como tema prioritário no próximo ano letivo o que 

estava p neste projeto. 

Os professores consideraram que o E@D requerer mais horas de trabalho quer ao nível 

das aulas síncronas e assíncronas, menos interação entre os envolvidos, não sendo 

possível verificar a sua eficácia ao nível do ensino e da aprendizagem.  

No Curso de Desporto, no E@D, nas disciplinas técnicas e Educação Física não se 

consegue atingir as competências pretendidas uma vez que são disciplinas com 

conteúdos práticos. 

Os alunos da turma demonstraram interesse e empenho nas atividades desenvolvidas, 

demonstrando capacidade de cooperação / organização nas tarefas propostas. A 

avaliação é de Muito Bom.  

 

11ºPI O conselho de turma decidiu adotar as seguintes estratégias ao longo do ano letivo, a 

saber: encaminhar os alunos com maiores dificuldades para a sala de estudo e alertar os 

alunos para o seu dever de pontualidade e assiduidade. 

O balanço da implementação das estratégias adotadas, foi considerado globalmente 

positivo, contudo houve estratégias que não foram implementadas no terceiro período, 
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11ºPT Relativamente ao aproveitamento da turma, foi satisfatório, existindo apenas três alunos 

com muitos módulos em atraso, e dois alunos que têm um módulo em atraso. Considera-

se que estratégias utilizadas como o incentivo à participação dos alunos com mais 

dificuldades, a valorização do espírito crítico e criativo, e o reforço positivo tiveram 

efeitos positivos no aproveitamento. O comportamento foi satisfatório no primeiro e 

segundo período.  

No que se refere ao balanço do E@D a taxa geral de concretização de todas as 

disciplinas é de setenta e oito por cento, sendo que os vinte e dois por cento de não 

concretização das tarefas propostas se referem a três alunos que não realizaram as 

tarefas. Os alunos que não participaram nas atividades programadas no E@D são os 

mesmos que apresentam excesso de módulos em atraso ao longo de todo o ano letivo. 

Existiu uma aluna por não ter acesso a computador e internet, as atividades tiveram de 

ser adaptadas e implementadas estratégias diferenciadas para facilitar a realização e 

entrega de trabalhos.  

O balanço do E@D foi positivo uma vez que à exceção de três alunos, os restantes 

realizaram com sucessos módulos do terceiro período 

 Ao longo do ano letivo existiu uma constante comunicação entre diretora de turma e 

encarregados de educação, psicóloga e outros técnicos, professores e direção, 

intervindo sempre que necessário. No E@D, os docentes realizaram com frequência 

debates, workshops, planificaram projetos e outros, a generalidade dos docentes 

realizou semanalmente aulas síncronas, e disponibilizaram-se através do email, 

WhatsApp, google classroom, entre outros para esclarecimento de dúvidas.  

No que se refere às atividades que não constavam no PAA, nomeadamente, as aulas 

de exterior, o projeto de educação sexual, ou outras, não forma possíveis de ser 

realizadas devido à suspensão das atividades letivas presenciais. As que se realizaram 

durante o 1º e 2º período foram positivas na medida em contribuíram para a formação 

pessoal e profissional dos alunos, promovendo experiências diversificadas e valorizando 

as atitudes e comportamentos. 

As atividades de exterior constituíram momentos importantes de aprendizagem, em que 

em virtude da pandemia, a resposta dos alunos foi muito positiva neste tempo de 

incerteza. 

No que diz respeito ao balanço da monitorização do E@D, importa referir que todas as 

semanas foram dadas tarefas aos alunos e o seu acompanhamento foi feito de forma 

síncrona através de uma ou duas aulas semanais por disciplina em videochamada na 

plataforma Zoom e de forma assíncrona através do mail, Moodle, Classroom ou do 

WhatsApp. 

Numa primeira fase, este processo apresentou algumas dificuldades por parte dos alunos 

e professores. No entanto, essa situação foi sendo superada com o decorrer do trabalho 

ao longo das semanas. 

A média de tarefas propostas foi dois virgula três e a taxa de concretização pelos alunos 

setenta por cento. Apenas um aluno não participou nas atividades propostas.  
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na generalidade foi promovido o contato com a realidade profissional do curso de 

turismo, que são essenciais para uma possível futura vida laboral nesta área. 

As atividades no âmbito do Projeto de Educação Sexual foram fundamentais para uma 

reflexão positiva sobre as temáticas, e para o esclarecimento de dúvidas dos alunos. 

As restantes atividades realizadas no espaço escolar como participação em jogos, 

palestras, e outras atividades de grupo foram de extrema importância para os alunos 

pois além de desenvolverem o espírito de colaboração e de solidariedade e entreajuda 

também lhes permitiram desenvolver o espírito crítico e criativo.  

Em suma, pode-se referir que todas as atividades realizadas ao longo do ano letivo 

foram muito significativas promovendo e valorizando uma prática adequada à teoria, 

com aprendizagens diversificadas.  

 

 

 

12ºPD O conselho de turma evidenciou que as estratégias implementadas e o trabalho 

realizado ao longo do ano, foi bastante satisfatório, uma vez que, existiram menos 

registos de participações disciplinares. O aproveitamento foi considerado bom, já que 

existem poucos alunos com módulos em atraso e os níveis atribuídos nos diferentes 

módulos encontram-se entre os dez e os vinte valores, havendo três alunas no Quadro 

de Mérito. Os alunos manifestaram pouca responsabilidade na concretização de 

projetos, nomeadamente no prazo de entrega dos documentos solicitados pelas 

professoras orientadoras da P.A.P. 

No que diz respeito às atividades e às visitas de estudo realizadas no decorrer deste ano 

letivo, considerou-se uma avaliação de muito bom ao nível da aquisição de 

conhecimentos do saber estar e da atitude cívica. No entanto, uma das visitas de 

estudo não se realizou no período do ensino à distância. 

Os alunos cumpriram todos os objetivos propostos no seu projeto de educação sexual, 

sendo a sua avaliação final de Bom, embora algumas das atividades previstas não 

tenham sido concretizadas, já que seriam Palestras organizadas por Técnicas do Centro 

de Saúde e estavam calendarizadas no período abrangido pelo ensino à distância. 

Os professores consideraram que o E@D requer mais horas de trabalho para as aulas 

síncronas e assíncronas, faz co que haja menos interação entre os envolvidos, não sendo 

possível verificar a sua eficácia ao nível do ensino e da aprendizagem.  

No Curso de Desporto, no E@D, nas disciplinas técnicas e Educação Física não se 

conseguiu atingir as competências pretendidas uma vez que são disciplinas com 

conteúdos práticos. O conselho de turma considerou que as plataformas Zoom e a 

Classroom foram benéficas para o desenrolar das aulas síncronas e assíncronas. 

Os alunos da turma demonstraram interesse e empenho nas atividades desenvolvidas, 

demonstrando capacidade de cooperação / organização nas tarefas propostas. A 

avaliação é de Muito Bom.  
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12ºPI Relativamente ao aproveitamento, na turma não existem situações de elevado 

insucesso ou grande disparidade de resultados. O comportamento foi considerado bom, 

com base nas aulas síncronas e nas aulas presenciais de PAP. 

Os projetos de PAP decorreram dentro da normalidade, tendo-se verificado empenho 

na generalidade dos alunos, na concretização das tarefas e no cumprimento de prazos. 

Quatro alunos não assistiram às aulas síncronas, nem fizeram os trabalhos propostos na 

maioria das disciplinas. 

De acordo com o balanço do E@D a taxa de concretização das tarefas propostas foi de 

cinquenta e dois porcento. Cinco alunos não participaram nas atividades. As atividades 

decorreram dentro da normalidade, dado as circunstâncias epidemiológicas vividas. 

Alguns alunos que inicialmente/pontualmente não tinham acesso a meios tecnológicos 

e/ou software específico, foram apoiados com materiais cedidos pela escola, 

conseguindo assim, cumprir com as tarefas propostas. 

Participaram na palestra sobre violência doméstica, realizada no primeiro período na 

disciplina de arquitetura de computadores, avaliada com a menção de bom, na 

palestra “OK Estudante”, realizada no primeiro período na disciplina de matemática, 

avaliada com a menção de bom e na palestra do Projeto “No PLanetB”, realizada no 

segundo período na disciplina de português, avaliada com a menção de bom.  

 

 

12ºPM O conselho de turma evidenciou que as estratégias implementadas e o trabalho 

realizado ao longo do ano, conduziu a um aproveitamento bastante satisfatório. Os 

alunos da turma ao longo do tempo de ensino à distância apresentaram um alto 

rendimento e participação nas tarefas propostas por todos os professores e execução 

da globalidade das mesmas. Foram adequados os processos de ensino-aprendizagem 

às características e condições dos alunos, proporcionando-lhes aprendizagens de 

qualidade. A utilização de plataformas e ferramentas tecnológicas foram potenciadoras 

de motivação e participação ativa dos alunos nas atividades implementadas. Apesar 

da ausência física, a comunicação constante com os mesmos, síncrona e/ou 

assíncrona, foi eficaz e promoveu a interatividade necessária neste ensino à distância. 

Quanto ao comportamento, tendo em conta a situação de confinamento, promoveu a 

participação dos alunos nas aulas síncronas e/ou assíncronas, nalguns casos 

surpreendendo até pela positiva, quando comparados com as aulas presenciais, pelo 

que foi considerado bom.  

No sentido de controlar comportamentos inapropriados, a diretora de turma alertou os 

alunos para as consequências de que a sua postura incorreta e não participação nas 

atividades propostas pelos professores iria prejudicar o seu aproveitamento escolar; 

esteve em permanente contacto com alguns encarregados de educação, apesar da 

maioridade dos seus educandos, como forma de os alertar para alguma situação 

inapropriada e solicitar, sempre que possível, a colaboração dos mesmos. 

Os alunos corresponderam de forma bastante satisfatória ao ensino à distância, face aos 

constrangimentos que a situação de confinamento criou - sobretudo a falta de meios 

por parte de alguns alunos para seguirem o ensino - concluindo as tarefas com grande 
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qualidade e na generalidade dos casos, dentro dos prazos estipulados. Alunos que 

costumam ter uma postura mais reservada e contida na sala de aula, beneficiaram 

deste sistema, uma vez que a exposição estava limitada, dando possibilidade de 

desenvolverem o seu pensamento sem condicionalismos. A taxa de cumprimento situa-

se na ordem dos noventa por cento, muito motivada pelo total absentismo de um aluno. 

A plataforma Classroom foi benéfica para o desenrolar das aulas síncronas e 

assíncronas. 

Relativamente às atividades desenvolvidas no dia vinte e dois de outubro, as disciplinas 

de CPC e Marketing, no âmbito da Prática Simulada, tiveram aula no exterior, a decorrer 

na FNAC do Centro Comercial Alegro com visita guiada e entrevista à representante da 

empresa, para o desenvolvimento de um dos trabalhos de FCT - trabalho promocional. 

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 do saber estar e da atitude cívica, no entanto, uma das visitas de 

estudo não se concretizou em virtude da situação de pandemia associada ao surto de 

COVID-19. Os alunos cumpriram todos os objetivos propostos no seu projeto de 

Educação Sexual, sendo a sua avaliação final de Bom. Uma das atividades previstas não 

se concretizou na totalidade.  

 

12ºPT O aproveitamento, foi muito bom, não se registando situações de insucesso com 

qualquer módulo em atraso. Nem todos os alunos tiveram uma avaliação bastante 

positiva, destacando-se o facto de três alunas estarem no Quadro de Mérito. As 

estratégias utilizadas como o incentivo à participação dos alunos com mais dificuldades, 

a valorização do espírito crítico e criativo, bem como o reforço positivo aos alunos que 

revelaram mais dificuldades foram as principais estratégias implementadas e que 

conduziram os alunos ao sucesso. O comportamento foi satisfatório.  

O balanço do E@D é bastante positivo quer ao nível de participação quer ao nível de 

concretização, com uma taxa geral de concretização de oitenta e oito por cento. Em 

relação às visitas de estudo previstas no PAA estava prevista uma visita no âmbito das 

disciplinas técnicas de curso que não se realizou face à pandemia Covid 19, e uma visita 

que decorreu no âmbito da disciplina de português no 1º período que decorreu com 

sucesso. Ao longo do ano letivo existiu uma constante comunicação entre diretora de 

turma e encarregados de educação, psicóloga e outros técnicos, professores, intervindo 

sempre que necessário. Os docentes da turma realizaram com frequência 

diálogos/debates e no E@D realizaram ainda workshops, planificaram projetos e outros. 

A generalidade dos docentes realizou semanalmente aulas síncronas, e disponibilizou 

meios eletrónicos (email, WhatsApp, Google Classroom, entre outros) para 

esclarecimento de dúvidas. 

As estratégias as implementadas contribuíram para o sucesso da turma, pois todos os 

alunos concluíram com sucesso todos os módulos do curso. 

No que se refere às atividades que não constavam no PAA, nomeadamente, as aulas 

de exterior, o projeto de educação sexual, ou outras, algumas não forma possíveis de ser 

realizadas devido à suspensão das atividades letivas presenciais face à pandemia Covid 
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19. As que se realizaram durante o 1º e 2º período foram positivas na medida em 

contribuíram para a formação pessoal e profissional dos alunos, promovendo 

experiências diversificadas e valorizando as atitudes e comportamentos. 

As atividades de exterior constituíram momentos importantes de aprendizagem, em que 

na generalidade foi promovido o contato com a realidade profissional do curso de 

turismo, que são essenciais para uma possível futura vida laboral nesta área. 

As atividades no âmbito do Projeto de Educação Sexual foram fundamentais para uma 

reflexão positiva sobre as temáticas, e para o esclarecimento de dúvidas dos alunos. 

As restantes atividades realizadas no espaço escolar como participação em jogos, 

palestras, e outras atividades de grupo foram de extrema importância, pois além de 

desenvolverem o espírito de colaboração e de solidariedade e entreajuda também lhes 

permitiu desenvolver o espírito crítico e criativo.  

Em suma, pode-se referir que todas as atividades realizadas ao longo do ano letivo 

foram muito significativas promovendo e valorizando uma prática adequada à teoria 

com aprendizagens diversificadas.  
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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 

3 2 0 1 67% 0 2 

 

Realizaram-se 2 visitas de estudo, estando envolvidas 8 turmas, num total de 344 alunos. 

 

Nº total de participações: 344 Nº total de não participações: 28 
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5.1.2. 2º CICLO 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

8 4 0 5 50% 0 4 

 

Realizaram-se 4 visitas de estudo, estando envolvidas 23 turmas, num total de 583 alunos. 

 

Nº total de participações: 583 Nº total de não participações: 7 
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5.1.3. 3º CICLO 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

11 8 0 3 73% 0 8 
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5.1.4. ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

13 9 0 3 69% 2 11 
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5.1.5. ENSINO PROFISSIONAL 

Visitas Previstas Realizadas Substituídas Não realizadas % Real. Prev. Extra-Plano Total 

7 3 0 4 43% 0 3 
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6. PROJETOS 

6.1. Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

As atividades de animação e apoio à família tiveram o envolvimento de vinte e oito crianças no 

jardim-de-infância da Escola Básica da Cotovia e de cinquenta no Jardim-de-infância da Escola 

Básica de Sampaio, num total de setenta e oito.  

Com o retomar do ensino presencial no mês de junho, frequentaram as AAAF sete crianças no 

jardim-de-infância de Cotovia e dez no JI de Sampaio. 

As atividades desenvolvidas incidiram essencialmente na área das expressões, tendo também sido 

promovidas atividades no âmbito do conhecimento do mundo relacionadas com o projeto Eco 

escolas e a dinamização da horta. Foram dinamizadas pelas assistentes técnica e operacionais 

da autarquia. As atividades de capoeira, música e expressão dramática foram dinamizadas por 

técnicos externos à escola em parceria com a autarquia. Todas as atividades foram planificadas 

e avaliadas em reunião mensal de supervisão, tendo presente que a execução destas atividades 

pelas crianças, está alicerçada no entendimento de que o prolongamento de horário é um 

período que deve ser essencialmente de escolha livre. 

As atividades decorreram de forma positiva, respeitando os interesses e ritmos das crianças na 

participação destas nos diferentes momentos. O serviço de refeições decorreu sem problemas no 

jardim-de-infância de Cotovia e Sampaio, tendo sido respeitado o ritmo de cada criança e 

promovido a autonomia das mesmas. 

 

Pontos fortes 

Disponibilidade demonstrada pelas assistentes para colaborar nas atividades solicitadas pelas 

educadoras e/ou coordenadoras de estabelecimento, bem como para colmatar a falta de 

colegas, prolongando ou alterando horário. 

 

Pontos fracos 

A pouca iniciativa na organização e dinamização de jogos no exterior por parte das assistentes. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

As atividades de animação e apoio à família foram divulgadas na reunião de encarregados de 

educação no início do ano letivo, tendo sido afixadas, nas salas do pré-escolar, as normas de 

funcionamento das mesmas. Os pais foram ainda alertados para o facto de na brochura que lhes 

foi entregue na referida reunião estar mencionado o site da autarquia onde poderiam consultar 

as normas de funcionamento. 

Nas reuniões promovidas pelas educadoras de infância com os encarregados de educação e 

realizadas no final de cada período, foi apresentada a avaliação dessas atividades e ouvidos os 

pais relativamente à execução e dinamização das mesmas. 
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6.2. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – 1º Ciclo 

No presente ano letivo frequentaram estas atividades 308 alunos, distribuídos da seguinte forma: 

EB da Cotovia – 122; EB de Sampaio – 162; EB do Zambujal – 24  

1º ano – 82;  2º ano – 71;  3º ano – 85;  4º ano – 70. 

 

Atividade Física e Desportiva (AFD) e Atividades Lúdico-Expressivas (ALE). 

 

O balanço global do programa consta no relatório elaborado com base nos resultados dos 

inquéritos aplicados a alunos, encarregados de educação, professoras titulares e técnicos, que se 

encontra como ANEXO 2. 

  

6.3. AFC 1 - “A arte na natureza” 

Número de alunos envolvidos; 

115 alunos 

 

Atividades desenvolvidas; 

 Construção de autorretrato em colaboração com os encarregados de educação; 

 Diálogo com os alunos sobre a pintura e alguns pintores famosos; 

 Trabalho de pesquisa sobre pintores famosos; 

 Apresentação de algumas obras de Pablo Picasso; 

 Comparação do retrato do aluno com a obra Self Portrait de Pablo Picasso (identificação de 

partes do corpo); 

 Construção de um “Picasso” através do lançamento de um dado com diferentes partes do 

corpo, consulta de tabela e identificação de números até 5; 

 Apresentação oral à turma do “Picasso” construído; 

 Elaboração de um convite para a restante comunidade; 

 Audição da história “O gato das botas” e posterior exploração oral das características das 

personagens; 

 Dramatização de excertos da obra; 

 Apresentação de algumas obras de Romero Britto; 

 Identificação das figuras geométricas que fazem parte de algumas obras do pintor ; 

 Pintura de uma imagem da personagem animal da história, aplicando a técnica do pintor; 

 Natal com Arte; 

 Audição e visualização do musicograma do Inverno de Vivaldi;  

 Diálogo com os alunos sobre os sentimentos que a música despertou; 

 Pesquisa por parte dos alunos e/ou familiares sobre a vida e obra de Vivaldi; 

 Criação de história partindo das imagens que são apresentadas no musicograma; 

 Dramatização da história produzida; 

 Audição do poema Inverno da obra “Aquela nuvem e outras” e ficha de trabalho; 

 Identificação dos meses nos quais ocorrem as diferentes estações do ano; 
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 Coreografia da dança popular Amarelinha africana; 

 Construção de um pau de chuva utilizando materiais de desperdício; 

 Canção mimada “Chegou o Inverno”; 

 Atividade: À descoberta dos instrumentos 

 Audição de trechos de piano, flauta, trompete e tambor; 

 Diálogo com os alunos sobre as diferenças entre os sons escutados; 

 Experimentação livre da flauta e do tambor; 

 Ordenação/contagem das sílabas das palavras tambor, flauta, piano e trompete; 

 Pintura e recorte das imagens das máscaras dos instrumentos; 

 Construção e apresentação à turma de cartaz; 

 Visualização da história “João e o pé de feijão”. 

 Exploração da BD da história. 

 Construção de uma BD; 

 Experiência Germinação do feijão; 

 Construção de uma prenda para o pai; 

 Construção de obra “O meu Arcimboldo” com legumes e frutas da casa do aluno; 

 Atividades de pensamento computacional; 

 Gincana de Educação Física;  

 Em família, pesquisa sobre os jogos tradicionais portugueses e posterior apresentação oral; 

 Construção de pictograma partindo da investigação sobre os jogos preferidos dos familiares 

dos alunos. 

 Realizar um ou dois jogos tradicionais com um familiar. 

 Construir instrumentos musicais partindo de materiais reciclados. 

 Construir um pião com materiais de desperdício. 

 Criar coreografias de danças tradicionais portuguesas;  

 Realização de uma ficha de autoavaliação das aprendizagens realizadas para todas as 

atividades planificadas. 

 Arquivo de trabalhos no portfólio do aluno. 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

As atividades foram abrangentes e diversificadas e planificadas para as diversas disciplinas e 

áreas. Estas permitiram alguma originalidade na aprendizagem de conteúdos que chegaram 

naturalmente no final de cada tarefa.  

As atividades nasceram de situações inesperadas e pouco comuns na sala de aula, fizeram 

nascer nos alunos uma criatividade diferente, uma criatividade sem limites que pôde ser expressa 

de diversas formas, desenvolveu-se um sentido de observação exigente, mas ao mesmo tempo 

desafiador. Os alunos pesquisaram, criaram, leram, contaram, dançaram, jogaram, e tudo fez 

desenvolver também o seu pensamento crítico, a autonomia, a aceitação da opinião do outro e 

ganhar orgulho no seu desempenho.  

Trouxe a cultura, trouxe a arte para o bolso apenas aparentemente pequeno da sua imaginação.   

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Foram dinamizadas diferentes atividades que envolveram todos os alunos das escolas, os 

encarregados de educação e a Comunidade Educativa em geral.  
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Os trabalhos realizados, foram expostos, no sentido de partilhar as atividades desenvolvidas tendo 

sido visitados pelos encarregados de educação. Durante o E@D foi realizada uma exposição 

virtual na ferramenta artsteps que foi partilhada publicamente on-line.  

 

6.4. AFC 2 - “Cuida do Planeta” 

Número de alunos envolvidos; 

112 alunos 

 

Atividades desenvolvidas; 

 Exploração das obras: “Cuida do teu Planeta”; “O Nabo Gigante”; “Fala Bicho”; “O Elefante 

Cor-de-Rosa”; “O Sapo Apaixonado”; 

 Dinamização de atividades diversificadas no âmbito das disciplinas de Português (fichas, 

questionários, apresentações orais, …), Matemática (inquéritos, gráficos, pictogramas, tabelas, 

situações problemáticas,…) e Estudo do Meio (experiências, pesquisas,…), Educação Artística e 

Educação Física e das disciplinas transversais TIC e Educação para a Cidadania; 

 Dia Aberto à Comunidade Educativa para realização de uma coroa de Natal com material 

reciclado; 

 Construção da Árvore da Reciclagem decorada por todos os alunos da escola e exposta à 

Comunidade Educativa; 

 Elaboração das personagens Charlie e Lola em tamanho real; 

 Entoação e coreografia de canções e marcação de ritmos; 

 Prática de atividades físicas através de jogos com bola, tração, e perícias e equilíbrios;  

 Jogos dramáticos e dramatizações; 

 Pesquisas on-line; 

 Visualização de vídeos e PowerPoints sobre a Serra da Arrábida; 

 Dinamização de um Horto na EB da Cotovia em parceria com a Cercizimbra; 

 Dinamização de uma horta na EB de Sampaio em parceria com o pré-escolar; 

 Elaboração de um jogo do galo, para o Dia do Pai com material reciclado; 

 Experiências de germinação; 

 Experiências de colorir uma flor, para conhecer o movimento da água; 

 Construção de comedouros para aves em parceria com a Lagoa Pequena; 

 Participação na atividade “Cidade Sustentável” e no concurso “O mar começa aqui”, no 

âmbito do projeto Eco escolas; 

 Construção de um livro de “Receitas Saudáveis”; 

 Construção de um livro de um livro “Jogos Tradicionais”.  

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

O impacte foi bastante positivo, os alunos aderiram com entusiasmo e interesse às atividades. O 

projeto promoveu a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, favorecendo a aprendizagem 

dos alunos e o seu desenvolvimento social e pessoal. Por outro lado, promoveu a valorização do 

património natural do Concelho reconhecendo a importância da Serra da Arrábida e do Parque 

Marinho professor Luiz Saldanha. 
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O facto do foco, deste projeto, ser o ambiente despertou nos alunos a importância da 

sustentabilidade e a forma como as suas atitudes podem fazer a diferença no futuro da Planeta.  

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Foram dinamizadas diferentes atividades que envolveram todos os alunos das escolas, os 

encarregados de educação e a Comunidade Educativa em geral. Foi estabelecida uma parceria 

com a Cercizimbra e algumas atividades também contaram com o envolvimento da Câmara 

Municipal de Sesimbra, da Biblioteca Escolar, do jornal Lookaes e da Junta de Freguesia do 

Castelo. 

Os trabalhos foram expostos no átrio das escolas, no sentido de partilhar as atividades 

desenvolvidas. 

 

6.5. Artes e Ofícios 

De modo permanente quatro alunos, de modo flutuante mais três. 

Este foi o ano com menos alunos envolvidos. O carácter plástico e artesanal dos processos implica 

alguns requisitos psicomotores, plásticos e expressivos dos alunos. O apoio emocional e motivador 

da equipa aos alunos, para a realização do trabalho foi muito importante. 

Possibilitou-se ainda, a participação pontual na oficina de um aluno do ano anterior, a pedido do 

mesmo. 

Realizaram-se embalagens, sacos e cartuchos em papel, decorados, desenhados e ou 

estampados. Produção dos artigos de modo seriado. Trabalho em pequeno grupo. Produziram-se 

mais de 260 sacos de diferentes tamanhos. 

Envolvimento dos alunos em atividades estruturadas e regulares, de carácter prático e plástico. 

Desenvolvimento da motricidade fina. Promoção de ambiente securizante e controlado que 

implica a promoção e cumprimento de rotinas e regras. Promoção da integração dos alunos 

envolvidos através de situações de interação social, como mostra e venda dos artigos produzidos. 

Apoio a saídas ao exterior destes alunos. 

Estabeleceram-se e mantiveram-se parcerias com diferentes entidades nomeadamente as lojas 

“Coração de pano” (principal apoiante deste projeto), “Salamaleques”, mercearia #Grãos e 

Folhas”, marca de sabonetes e cosmética “Satori”. Reconhecimento do trabalho realizado pela 

solicitação contínua dos artigos e pela divulgação do projeto e envolvimento de novos parceiros. 

Mostra e venda dos sacos em torno de datas festivas ou efemérides na escola. 

Esta oficina, que tem o apoio das professoras de Educação Especial e das assistentes 

operacionais afetas à sala, foi bem-sucedida e produtiva, pelo excelente trabalho de equipa aí 

desenvolvido. 

O número de horas atribuído ao professor da área das artes que acompanha este projeto não 

deverá ser inferior a quatro tempos letivos, pois menos tempo é muito difícil gerir as diferentes 

tarefas que aí se desenvolvem. 
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6.6. Assembleia Municipal de Jovens (AMJ) 

Desde o início do ano letivo até à suspensão do projeto pela Assembleia Municipal de Sesimbra, 

em consequência da pandemia da COVID-19, foram envolvidos 17 alunos, dos quais 14 eram da 

Escola Básica do Castelo (das turmas 7ºA, 7ºC, 8ºA, 8ºC e 8ºD) e 3 da Escola Secundária de 

Sampaio (da turma 9ºA). 

A situação sanitária do país, motivada pela pandemia da COVID-19, não permitiu a 

concretização do projeto, que culminaria com a realização da 17ª Assembleia Municipal de 

Jovens, prevista para o dia 9 de maio de 2020. 

Das atividades previstas no início do ano letivo foram realizadas as seguintes: 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 calendarização das atividades; 

realização de sessões de trabalho com os alunos envolvidos na AMJ para preparar as propostas 

da bancada escolar; participação de três alunos na atividade “Eleito por um dia”, com o 

Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde, no dia 11 de fevereiro. 

Apesar da suspensão do projeto, as reuniões de trabalho realizadas contribuíram para os alunos 

envolvidos refletirem sobre o tema em análise neste ano letivo – “Proteger e valorizar o habitar 

natural na comunidade local e no mundo. Qual é o nosso contributo?”. Muitas foram as ideias e 

as sugestões apresentadas, o que testemunha o seu envolvimento e a sua participação, num 

elevado espírito de cidadania, com o objetivo de melhorar a comunidade local e a sociedade 

em geral. Os três alunos que participaram na atividade “Eleito por um dia” tiveram a 

oportunidade única de tomar contacto com a atividade diária de um presidente de Junta de 

Freguesia, e deste modo perceberem o importante trabalho que realizam em prol da população 

que o elegeu. Além disso, ao participarem nas suas reuniões de trabalho, puderam inteirar-se das 

funções deste órgão do poder autárquico. 

O projeto tem a mais-valia de levar os alunos a refletirem sobre o meio em que se inserem para 

deste modo identificarem problemas, recolherem informação e apresentarem propostas de 

soluções. Embora não tivesse sido concluído, certamente que foi possível aos alunos que nele 

participaram conhecerem melhor o seu concelho uma vez que a proposta que iriam apresentar 

na 17ª Assembleia Municipal de Jovens estava na fase final da sua elaboração. 

 

6.7. Clube de Basquetebol da Escola Secundária de Sampaio (CBESS) 

A atividade do clube envolveu até ao dia 14 de Março em atividade de treino e competição um 

total de 67 alunos/Jogadores, distribuídos por quatro escalões do clube,12, 14, 16 e 18. Destes 65 

são federados e 2 não federados. 

Devido ao Covid19 a partir do dia acima referido a atividade foi toda cancelada. 

Como ponto fraco e que temos que melhorar consite no aumento de alunos a aderir ao projeto e 

recuperar o escalão de sub 10. 

A atividade de treino foi de 362 unidades, distribuídos pelos diferentes escalões: - Sub 12 – 48, Sub 

14 – 102, Sub 16 – 102 e sub 18 – 110. 

A atividade de jogo foi de 78 unidades, distribuídos pelos diferentes escalões: Sub 12 – 8, Sub 14 – 

19, Sub 16 – 21 e Sub 18 – 30. 
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A equipa de Sub 12 em parceria com a equipa de Infantis B do Desporto Escolar participou no 

Projeto JrNBA, organizado pela Federação Portuguesa de Basquetebol e a Coordenação 

Nacional do Desporto Escolar e venceu a sua Divisão e apurou-se para o PlayOff que foi 

cancelado devido ao Covd19. 

Ao longo da época o clube enquadrou dois alunos como estagiários no curso de treinadores de 

basquetebol, Grau I. Um dos estagiários realizou também no clube o estágio referente ao 11ºano 

do Curso Profissional de Técnico de Desporto. 

Tivemos dois jogadores na seleção distrital de Sub 14 e no mesmo escalão estivemos presentes na 

Final Four que se realizou no Seixal. 

O trabalho desenvolvido no clube contribui para os bons resultados obtidos no desporto escolar. 

Quanto a estes aspetos podemos referir que:  

 Os encarregados de educação dos nossos alunos/jogadores têm estado sempre presentes no 

desenvolvimento e realização das atividades do clube. 

 A autarquia através dos seus projetos de apoio ao movimento associativo e enquadramento 

técnico atribui ao clube uma verba mensal no valor de 362,00€. 

 Fomos convidados para apresentar o nosso projeto numa ação de formação sobre Boas 

Práticas Desportivas, realizada no Barreiro e organizada pela Coordenação Nacional do 

Desporto Escolar. 

 

6.8. Clube de Música 

Durante o ano letivo de 2019/20, o Clube da Música teve sete inscrições de alunos do quinto ano, 

cinco do sexto ano, e um aluno do décimo primeiro ano. 

O grupo inicial foi dividido em vários subgrupos de trabalho, que receberam 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). A exploração e aquisição de técnicas vocais com acompanhamento instrumental, 

revelou-se uma das áreas de maior apetência dos alunos, sendo uma atividade muito 

vocacionada para se integrar nas apresentações que o grupo promoveu e integrou. Devido à 

suspensão das aulas presenciais no período de E@D, o Clube teve igualmente de suspender as 

suas atividades de conjunto. 

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 

apetência 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 
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 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 

O evento p no PAA: “Audição de Natal”, teve uma presença significativa de Encarregados de 

Educação e da restante Comunidade Escolar, ultrapassando as expectativas. 

Esta audição foi realizada na sala A1. A iniciativa pretendeu conseguir reflexos no grupo 

destinatário e na Comunidade Educativa em que se inserem. 

O evento não p no PAA: “Cerimónia de Entrega dos Diplomas”, decorreu no Cine Teatro João 

Mota e destinou-se à comunidade educativa.  

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. 

 

6.9. (Des)Dramatizar 

Número de alunos envolvidos; 

28 alunos (2.º e 3.º ciclos e secundário) 

 

Atividades desenvolvidas; 

Foram encenadas as seguintes peças dramáticas até ao dia 13 de março, altura em que as 

atividades presenciais foram suspensas por ocasião da pandemia COVID-19: 

 Nau Catrineta; 

 O Bojador; 

 Crida Alice; 

 O Sonho de Maria; 

 Era uma vez… 

A propósito das peças Nau Catrineta, O Bojador, Crida Alice e O Sonho de Maria, efetuou-se uma 

visita de estudo ao Museu Marítimo de Sesimbra. 

No contexto da peça Era uma vez…, realizou-se uma curta-metragem referente a uma cena da 

obra de Saramago, Memorial do Convento. 

Em colaboração com a BE/CRE e no contexto da comemoração do 84.º aniversário da morte de 

Fernando Pessoa, foi organizada uma sessão de poesia, com dramatização e declamação de 
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alguns poemas deste autor. A atividade decorreu em dois espaços distintos — a Biblioteca e a 

Sala dos Professores — e contou com o desempenho de sete discentes do Clube de Teatro. 

 

No dia da entrega dos Diplomas aos alunos, o Clube de Teatro apresentou três momentos de 

poesia, a saber, a dramatização de uma composição poética de cariz popular e de poemas de 

Fernando Pessoa e de António Lobo Antunes. 

Com a verba atribuída pelo Orçamento Participativo de Escolas, foi possível melhorar a logística 

da sala E1. Assim, procedeu-se à aquisição do seguinte equipamento tecnológico e cenográfico: 

 um microfone Bluetooth; 

 uma cortina de palco em veludo. 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

Na realização dos ensaios e nas atividades de leitura expressiva efetuadas ao longo das sessões, 

os alunos puderam desenvolver a sensibilidade artística e estética, bem como uma relação 

privilegiada com alguns textos da literatura portuguesa. 

O convívio, a partilha e o trabalho de equipa contribuíram para a formação integral dos jovens 

participantes, enquanto pessoas e cidadãos livres, responsáveis e interventivos. 

Tendo em conta que os grupos incluíram alunos com especificidades cognitivas e emocionais, o 

clube contribuiu para reforçar os valores de inclusão e de aceitação do outro. 

A visita ao Museu Marítimo de Sesimbra permitiu o contacto com o património ligado às 

atividades marítimas e às especificidades linguísticas da região. 

A realização do filme sobre a obra Memorial do Convento sensibilizou os alunos para a linguagem 

cinematográfica. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Ainda que não se tenha realizado a Mostra de Teatro Escolar, por razões que se prendem com as 

medidas de distanciamento social impostas pela pandemia, foi possível dinamizar a ligação entre 

a escola e o meio através da participação no Dia da Entrega dos Diplomas aos alunos do 

Agrupamento e das atividades de comemoração da morte do poeta Fernando Pessoa. 

Para além dos dois eventos acima referenciados, concretizaram-se outras atividades que não 

estavam inicialmente previstas, nomeadamente a visita ao Museu Marítimo de Sesimbra, a 

encenação da peça O Sonho de Maria e a produção da curta-metragem sobre Memorial do 

Convento, sendo, pois, o balanço global do trabalho e do envolvimento de alunos e professores 

muito positivo. 

 

6.10. Dança 

Número de alunos envolvidos; 

Inscreveram-se nesta atividade 15 alunas do 5º A e D. 
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Atividades desenvolvidas; 

As atividades realizadas, foram aulas semanais à 3ª feira, das 16,30 às 18,30, para alunas do 5ºano. 

Ao longo do ano foram abordadas várias temáticas, relacionadas com os movimentos do corpo 

utilizando diversos materiais e adereços, danças tradicionais, sociais e dança criativa. Realizamos 

uma coreografia para apresentar aos encarregados de educação no final do ano letivo. 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

Estimular o desenvolvimento de conhecimentos e competências dos alunos, encorajar um 

pensamento inovador e criativo utilizando a dança como instrumento. Adquirir competências 

interdisciplinares, que favoreçam a motivação, participação e eficácia da aprendizagem da 

turma, ajudando a reduzir a disparidade dos resultados académicos em crianças de meios 

socioculturais diferentes. Tecer laços entre a escola e a sociedade que permitam a compreensão 

mútua de culturas, a preservação e a promoção da diversidade cultural, permitindo a aquisição 

de competências: -tolerância, capacidade de interagir e cooperar com o outro, gerir conflitos e 

adaptar-se novas situações. A educação artística como meio de desenvolver a criatividade, 

capacidade de resolução de problemas e o espírito crítico. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros; 

 Devido à interrupção das atividades presenciais este projeto acabou por não ver realizada a sua 

última etapa que consistia na apresentação da coreografia elaborada pelas alunas aos 

encarregados de educação. 

 

6.11. CEA Multiatividades 

Número de alunos envolvidos; 

Inscreveram-se nesta atividade 10 alunos da turma 6.ºF 

 

Atividades desenvolvidas; 

Os alunos fizeram um levantamento dos espaços da Escola que careciam de reabilitação e 

selecionaram os jogos de exterior. Dos vários jogos pintados no pavimento concluíram que alguns 

não faziam sentido uma vez que contrariavam valores muito importantes como o respeito, a 

solidariedade, a não-violência, etc. A partir deste levantamento foi feita uma pesquisa na Internet 

no sentido de recolher ideias e sugestões de novos jogos que vão ao encontro dos desejos dos 

alunos e os motivem a ocupar os tempos livres de forma mais saudável. Foram elaborados, em 

grupo vários projetos e no final procedeu-se a uma votação para a escolha das duas melhores 

propostas. Devido à interrupção das atividades presenciais este projeto acabou por não ver 

realizada a sua última etapa que consistia em desenhar e pintar os jogos selecionados nos 

espaços escolhidos para o efeito. 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 
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O trabalho realizado permitiu aos alunos aplicarem alguns conhecimentos adquiridos nas 

disciplinas de educação visual e matemática num projeto concreto mobilizando aprendizagens e 

saberes num contexto específico. Desenvolveram atividades de caráter artístico e tecnológico, 

promoveram o contacto com diversas técnicas e materiais, desenvolveram a capacidade de 

pensar crítica e autonomamente, reconheceram a importância e o desafio oferecidos 

conjuntamente pelas Artes e Tecnologias para a sustentabilidade social, cultural, económica e 

ambiental de Portugal e do mundo e desenvolveram a Curiosidade, reflexão e inovação, – 

aprendendo mais, desenvolvendo o pensamento reflexivo, crítico e criativo procurando novas 

soluções e aplicações. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

O projeto em causa visou dinamizar a Escola através da humanização do espaço escolar. 

 

6.12. Expressão plástica e Tecnológica 

Inscreveram-se no CEA 11 alunos, sendo 6 do 7º ano e 5 do 8º ano Tratou-se de um grupo que 

tinha muitos alunos de iniciação. 

De um modo geral os alunos foram assíduos e pontuais. 

Ao longo dos dois períodos e até à suspensão das atividades letivas foram desenvolvidas algumas 

técnicas, nomeadamente: 

 Macramé (aprendizagem de nós básicos – duplo, cruzado, de duas meias voltas, josefina e 

coroa chinesa) 

 Reciclagem e trabalho em escamas de peixe. 

 Pintura de azulejos avulso; 

 Estudos para painéis de pintura em azulejo 

A participação dos alunos foi muito positiva e os resultados alcançados foram os esperados, 

chegando mesmo a ultrapassar as minhas expetativas.  

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. 

Considero que as atividades desenvolvidas na Componente de Expressão Artística, 

incrementaram dinâmica na escola e contribuíram para o sucesso alcançado pelos alunos, assim 

como para a melhoria dos seus comportamentos e atitudes. 

Não foi possível realizar a exposição prevista para o final do ano, devido à suspensão das 

atividades, a 16 de março. 

No entanto, em parceria com a disciplina de Educação tecnológica, os alunos, com empenho e 

dedicação, conseguiram realizar projetos para painéis em azulejos que certamente, contribuirão 

para valorizar e embelezar o espaço escolar.  

A colocação dos painéis vai ser feita em parceria com a CMS. 

Os Encarregados de Educação manifestaram o seu contentamento com o envolvimento dos seus 

educandos neste tipo de atividade. 
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6.13. Clube de Produção Artesanal 

Número de alunos envolvidos; 

10 alunos em permanência 

Quinzenalmente, 6 alunos da UEE 

 

Atividades desenvolvidas; 

 Apoio a projetos visando a produção de diversos materiais necessários aos grupos disciplinares 

/departamentos ou outras estruturas (PES, Clube do Teatro, Eco escolas) 

 Apoio a projetos visando a produção de diversos materiais necessários ou resultantes de 

atividades pedagógicas realizadas no âmbito interdisciplinar dos PTT`s. 

 Trabalhos tais como materiais em cerâmica, materiais reciclados, cartazes, painéis e pinturas 

 Construção do Presépio na EB Castelo 

 Colaboração com a UEE (Castelo) 

 Apoiar projetos visando a produção de diversos materiais necessários aos grupos disciplinares 

/departamentos ou outras estruturas (PES, Clube do Teatro, Eco escolas: 

 Para o Eco escolas foi realizada recolha de material- cartão- para realizar cartazes e peixes 

para comemorar o dia do mar; 

 Realização de peixes e estrelas para o dia do Mar – que mais tarde foram também utilizados 

para -Exposições montadas no pátio da EB Castelo  

 Realização do Jogo da Glória da Alimentação 

 Realização do cartaz para o dia Internacional da Pessoa com Deficiência. 

 Apoio a projetos visando a produção de diversos materiais necessários ou resultantes de 

atividades pedagógicas realizadas no âmbito interdisciplinar dos PTT`s. 

 Realização de cartazes com cartão recolhido e recortes de revistas para o “Dia do Protesto 

pelo Ambiente” e Pintura de camisolas para a disciplina de Fisico-Química. 

 Trabalhos tais como materiais em cerâmica, materiais reciclados, cartazes, painéis e pinturas. 

 Realização de várias peças em cerâmica (reserva da escola para oferecer a convidados). 

 Cartazes para “Não há Planeta B” Flash Mob. 

Construção do Presépio na EB Castelo 

O Presépio foi montado e realizaram-se mais peças para a montagem do presépio na Escola 

Secundária de Sampaio, porém nesta escola não se realizou a montagem em virtude de não 

terem as mesmas peças ficado a prontas em tempo útil (o tempo de conclusão de uma peça de 

cerâmica é em média 15 dias, pois necessita de secar, cozer e vidrar). 

Finalizando este balanço, registe-se a colaboração com a UEE, ou antes, da UEE com o Clube, 

tendo os seus utentes, professoras e AO’s trabalhado para a preparação de materiais e 

construção de peças em cerâmica, num trabalho amigável e construtivo. 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

Todos os trabalhos no Clube de Produção Artesanal são realizados em constante procura da 

melhor solução. Todos os participantes são parte da solução e há sempre espaço para a 
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realização de propostas/soluções individuais. Neste sentido, a liberdade de cada um é valorizada 

numa perspetiva de criatividade, descoberta e respeito. Este Ano, O Clube de Produção 

artesanal, terminou em março, porém, apesar da implementação generalizada do E@D e das 

tecnologias digitais se terem transformado no nosso principal meio de comunicação, fiz questão 

de propor tarefas que implicavam trabalho artesanal e artístico. Muitos alunos e EE’s me 

agradeceram pois os seus educandos passaram horas intermináveis sentados ao computador e os 

trabalhos de EV foram um escape a uma rotina pouco saudável, que sendo inevitável deve ser 

equilibrada com outras atividades que recordem aos alunos a importância do trabalho artesanal.  

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Todos os trabalhos realizados no Clube projetam-se numa perspetiva de ligação: 

 Os “Presépios" que ligam todos os membros da comunidade educativa que são convidados a 

visitar; 

 As peças que são realizadas para oferecer a convidados da Escola, 

 A colaboração com a UEE, Eco Escolas e outras estruturas; 

 

6.14. Clube da Proteção Civil 

O número de alunos envolvidos dependeu do tipo de ação desenvolvida e variou desde uma 

turma a toda a comunidade escolar. 

Realização de trabalhos sobre Higiene e Segurança no Trabalho, Sinalização e Riscos; 

Distribuição de folhetos 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; 

Fornecimento aos diretores de turma de diapositivos, para serem abordados em sala de aula, 

sobre os temas: 

 Incêndio na Escola; 

 Sismos; 

 Procedimentos Básicos de Segurança; 

 Plano de evacuação da Escola Básica do Castelo; 

 Plano de evacuação da Escola Secundária de Sampaio; 

 Alguns exercícios de evacuação não se realizaram por estarem programados para o final do 

segundo e início do terceiro período pelo que coincidiu com o encerramento das escolas devido 

à pandemia.  

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. 

Informar a população escolar sobre riscos coletivos; 

Envolver a comunidade educativa na construção de uma cultura de segurança; 
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Educar para a prevenção e minimização de riscos, através das diferentes atividades.  

A palestra “Segurança Rodoviária”, foi realizada e dinamizada pelos alunos de 12º ano da 

professora Mafalda, tendo como destinatários os alunos das turmas 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 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 atividades 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.  

Este ano letivo, devido à pandemia o Gabinete Municipal de Proteção Civil de Sesimbra não 

pode promover algumas das ações de sensibilização que nos últimos anos tem vindo realizar, pelo 

que algumas das atividades que estavam programadas não se concretizaram. 

 

6.15. Clube de Robótica 

No início do ano letivo, o clube robótica e programação - CRP – fez uma parceria com o projeto 

Eco escolas. Os alunos do 3º PI participaram em várias tarefas comuns aos 2 projetos. Houve um 

grupo de alunos, com 4 elementos, que alem destas também participou em atividades de 

montagem de robôs e promoção do clube na escola básica da Cotovia. Fora deste grupo, houve 

um aluno, que para projeto de PAP, propôs a construção de um carro robot utilizando a placa 

Arduíno com os diferentes componentes eletrónicos, a comunicação via serial e Bluetooth. Este 

estava a tentar seguir as orientações dos alunos do 1º ciclo para que este seu protótipo fosse a 

mascote do agrupamento. Estes alunos demostraram-se inicialmente empenhados e interessados 

nas no final do mês de novembro comecei a denotar a sua falta de entusiasmo devido ao 

cansaço e demasiadas atividades que estavam a realizar em simultâneo. Alguns alunos estavam 

a ter aulas presenciais, estágio e a participar nas atividades do CRP. O seu entusiamo e força 

começou a esmorecer porque durante várias semanas os alunos entravam as 8:00h da manhã e 

saíam as 18:30h, todos os dias mais os testes que já estavam na segunda ronda para algumas 

disciplinas. No início do 2º período, os alunos do 3PI começaram a mostrar desinteresse pelas 

atividades propostas pelo CRP. 

Outro grupo de 2 alunos, do 3º Ciclo, frequentou o CRP, demostrou-se sempre coeso e assíduo, 

nunca faltou a nenhuma aula e sempre disponível para qualquer atividade proposta. Este grupo 
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realizou diferentes tipos tarefas desde desmontagem de material elétrico, a montagem de robôs, 

participação como oradores nos vários eventos de promoção e divulgação. O feedback que tive 

deles foi que gostavam da diversidade das tarefas uma vez que uma aula era a desmontagem 

de eletrodomésticos, outra aula a montagem de robôs, outra aula a apresentação ensinando 

“como fazer” aos alunos do 1º ciclo, e assim por diante. Antes da pausa letiva do carnaval, estes 

alunos estavam a planificar e a idealizar como haveríamos de fazer a promoção do CRP nas 

turmas do 8º e 9º ano. Mas devido à situação excecional da pandemia COVID-19, verificada logo 

após o período de pausa letiva do carnaval, todas as atividades do CRP foram suspensas.  

Mais uma vez, o argumento económico para a compra de material e de equipamento foi fator 

negativo mais pesado a ter em conta, com agravante que os componentes comprados à China, 

por serem cerca de 4 vezes mais baratos, terem sido cancelados no país de origem. Também, a 

falta de um alojamento fixo com requisitos mínimos foi um desafio, mas parece que finalmente 

este desafio foi superado. 

Dado à situação excecional vivida, todas as tarefas do 3º período não foram realizadas e todos os 

concursos foram cancelados.  

    Participação no concurso lançado pela autarquia; 

    Criação, desenvolvimento de artefactos inteligentes. 

    Construção de robôs  

    Montagem de robôs  

    Construção do contentor de recolha de material elétrico em desuso; 

    Desmontagem do equipamento elétrico recolhido. 

Os alunos do 3º ciclo ponderam desenvolver e aplicar os valores da responsabilidade e 

integridade pois tiveram várias intervenções na escola básica da Cotovia onde o respeito por si 

mesmos e pelos outros foi fundamental nas suas intervenções quando apresentavam a 

montagem dos robôs aos alunos do primeiro ciclo. A curiosidade, a reflexão e a inovação foi outro 

valor que os alunos demonstraram por quererem aprender mais sobre a eletrónica, robótica e 

automação, foram criativos e tiveram pensamento refletivo ao procurar novas soluções para as 

montagens, uma vez que as peças não estavam em conformidade. Também demonstraram que 

desenvolveram o valor de cidadania e participação na forma como arquitetaram as suas 

intervenções ao tentarem mostrar a montagem dos robôs e a criação de circuitos de forma 

compreensível e intuitiva para que os alunos do 1º ano entendessem assim como as suas 

professoras, negociaram conflitos existentes entre os alunos do primeiro ciclo incutindo a 

solidariedade e sustentabilidade do meio ambiente. 

Ao nível das competências, os alunos conseguiram demonstrar uma combinação de 

conhecimentos, de capacidades e de atitudes, nomeadamente, as competências associadas ao 

desenvolvimento pessoal e autonomia. Os alunos conseguiram estabelecer relação entre os seus 

conhecimentos, suas emoções e comportamentos adequados ao meio de intervenção, alunos 

do 1º ano.  

Eles, também, desenharam várias estratégias e definiram metas da forma como iriam fazer a 

divulgação do clube de robótica aos alunos do 1º ciclo e numa fase final, eles estavam a 

desenhar as estratégias para angariação e publicitação do clube da robótica aos alunos do 8º e 

9º ano definindo novos desafios para eles próprios. Em todo este processo mostraram ser 

persistentes e empenhados, criativos e inovadores. 
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O Clube da robótica tem como objetivo despertar/fomentar nos alunos o interesse pelo 

Investigação e o desenvolvimento de soluções que envolvam a plataforma de prototipagem 

eletrônica de hardware livre e da placa única Arduíno e as diferentes linguagens de 

programação que o suportam. Da parceria com o projeto Eco escolas, o CRP realizou várias 

tarefas com o intuito de recolher material elétrico doméstico que já não tivesse utilização. E deste 

desmembramento, os elementos eletrônicos com possibilidade de utilização resultantes pudessem 

ser reutilizados na construção/manutenção de robôs/protótipos eletrónicos na placa Arduíno. Foi 

construído cartazes de divulgação e um caixote de papelão na entrada entre o refeitório e o bar 

dos alunos que recolheu o equipamento deixado pela comunidade escolar. Esta atividade foi 

realizada durante o 1º período. Ao constatarmos a fragilidade do caixote de papelão foi insertado 

um novo projeto construir um caixote de ripas de madeira de forma a dar maior robustez ao 

contentor de recolha. Este projeto ficou na sua fase inicial devido à situação excecional vivida 

pela pandemia COVID-19.  

Com o material recolhido foi possível fazer um aproveitamento de fio elétricos, de sensores e 

outros componentes eletrónicos que os alunos conseguiram introduzirem nos seus diferentes tipos 

de projetos de automação.  

Também o processo de desmontagem dos diferentes aparelhos elétricos demostrou ser uma 

tarefa eficiente e interessante, por parte dos alunos, porque lhes permitiu não só ter uma nova 

aprendizagem o nível da prototipagem, de mecânica e eletrónica como lhes permitiu aos alunos 

terem contato real com o equipamento todo desmembrado. Fomenta a sensibilidade do aluno 

para a transversalidade do conhecimento inerente à construção e desenvolvimento de produtos, 

nomeadamente os tecnológicos. 

O CRP participou no concurso da CMS conseguindo uma verba de 500 euros, valor que será 

utilizado para aquisição de uma impressora 3D. 

No presente ano, a dinamização estava bem lançada em março estava p uma campanha nas 

escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do agrupamento. No entanto, não nos foi possível devido à situação 

excecional que ainda vivemos. 

Os alunos fizeram várias demostrações e montagem de robôs. Estas atividades foram realizadas 

em parceria com a docentes do 1º ano e do 4º ano. Foi uma atividade inicialmente não 

planeada, mas que adquiriu uma dinâmica muito interessante, e penso na minha modesta 

opinião, útil e produtiva. Pois os alunos do 1º ciclo gostavam muito de terem como 

oradores/demostradores os alunos da escola dos “meninos grandes”, como eles os chamavam. 

De futuro, e ainda com tudo muito incerto, penso continuar com esta parceria pois acho-a vital 

para as aprendizagens e perfil do aluno no final do secundário, assim como, para este projeto, 

Clube Robótica e Programação. 

 

6.16. Conversas com Pais 

Número encarregados de educação envolvidos; 

Foram enviados questionários de interesse aos 26 encarregados de educação e 12 mostraram 

interesse e disponibilidade em participar: 

 UE da Escola Secundária: envio do questionário a 8 pais/ encarregados de educação: 4 pais 

mostraram-se interessados em participar. 
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 UE da Escola Básica do Castelo: envio do questionário a 7 pais/encarregados de educação: 

responderam 4 interessados em participar, 1 não interessado e 2 não responderam. 

 UE da Escola Básica (1º ciclo): envio do questionário a 11 pais/ encarregados de educação, 

foram devolvidos apenas 4 questionários (4 interessados). 

 

Atividades desenvolvidas; 

A preparação do projeto foi iniciada apenas no 2º período, através do envio dos questionários de 

levantamento de necessidades junto dos pais: temas de interesse, disponibilidade de horário e 

vontade em participar. O início do ensino à distância conduziu ao adiamento do projeto, pois 

impuseram-se outras prioridades de intervenção, nomeadamente junto destes encarregados de 

educação, com quem as equipas estiveram em permanente contacto.  

 

Impacto nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

Não foi possível medir um impacte visto que o projeto foi interrompido: Através do aumento de 

conhecimentos, oportunidade de partilha de preocupações e de dúvidas, pretende-se que os 

pais se sintam mais tranquilos, seguros e detentores de estratégias para ajudar os filhos ao nível do 

comportamento, atitudes e aprendizagens. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Pretende-se proporcionar a aproximação aos encarregados de educação e às suas 

necessidades. 

Proporcionar tempo e espaço de reflexão conjunta entre os pais e possibilidade de conhecer 

outros elementos fora da escola com quem também podem contar, alargando a sua rede de 

contactos. 

 

6.17. Desporto Escolar – Grupos Equipa 

 

 

Grupos Equipa – ANEXO 3 

 

6.18. Eco-Escolas 

4.21.1. EB Cotovia 

Número de alunos envolvidos; 

Nº alunos: 236 (pré e primeiro ciclo) 

 

Atividades desenvolvidas; 

 Atividade FAZ PELO CLIMA 

 Auditoria ambiental 

 Assembleia Eco escolas 

 Ações de sensibilização  
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 É Carnaval – Desfile com máscaras/disfarces com materiais reciclados  

 Natal na escola – Trabalhos e decorações 

 Construção de objetos para usos diversos com materiais recicláveis e reutilizáveis (para a feira 

de São Martinho) 

 Natal Eco - construção de uma coroa de Natal com os encarregados de educação 

 Visita ao Museu Marítimo em Sesimbra 

 Ação de sensibilização: " Crescer em segurança"- proteção Civil? 

 Semana da Alimentação 

 Projeto “Os super saudáveis” 

 Projeto RICA (Reduz, inventa, Cozinha e Aproveita) 

 Horta da Escola 

 Cantinho de aromáticas e de suculentas 

 Árvore da Reciclagem 

 Formação para Delegados do ambiente 

 Eco- Código 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos 

 

Verificou-se maior sensibilização para a preservação do meio ambiente, quer por parte dos alunos 

quer por parte dos encarregados de educação. 

Os alunos demonstraram maior compreensão sobre os problemas ambientais, o que se refletiu na 

aplicação das políticas dos 7 r´s na realização das atividades propostas por parte dos alunos e 

com o apoio dos encarregados de educação. 

Houve um incremento nas aprendizagens e saberes realizados em processos não-formais e 

informais. 

Utilizaram-se as redes sociais para divulgação/partilha dos trabalhos, tendo havido um reforço da 

comunicação/articulação com a comunidade educativa. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Estabeleceram-se parcerias com: Junta de Freguesia do Castelo, Câmara Municipal de Sesimbra 

e Cercizimbra. 

Houve um grande envolvimento de todos os professores da escola da Cotovia, auxiliares 

operacionais e encarregados de educação durante a realização deste projeto, bem como uma 

maior interação inter turmas. 

 

4.21.2. EB Sampaio 

Número de alunos envolvidos; 

Estiveram envolvidos no projeto todas as turmas do pré-escolar e do primeiro ciclo, logo cerca de 

320 crianças. 
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Atividades desenvolvidas; 

 Dia de hastear a bandeira verde na escola  

 Reunião conselho eco escola com os delegados ambientais 

 Alimentação saudável e sustentável: fruta e leite; Projeto R.I.C.A. 

 Maleta da Sustentabilidade (com vários recursos, como livros, jogos, …) 

 Resíduos: Reciclagem (papel, cartão, pilhas, Lâmpadas, tampinhas), reaproveitamento de 

material de desperdício para realizar trabalhos diversificados 

 Horta pedagógica do pré-escolar e sementeiras de ervas aromáticas em várias salas. 

 Embelezamento dos espaços exteriores utilizando diversos materiais, recorrendo à 

interdisciplinaridade (só foi possível colocar os comedouros e os ninhos. 

 Ações de formação, promovidas pela C.M.S. 

 “Um mar sustentável” – trabalhos diversos. 

 Global Action Day – A minha família compromete-se com o ambiente (realizado no E@D) 

 Construção do eco-código – Frase sugeridas pelos alunos (realizado no E@D) 

 Experiências com a luz, a água e o ar. 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

É uma excelente oportunidade de mudar mentalidades pois os alunos são um bom veículo de 

transmissão aos mais velhos das atitudes que contribuem para um ambiente melhor. Se 

cumprirmos tudo o que aprendermos vamos mudando mentalidades e aprendemos a viver de 

outra forma, mais saudável. 

No Natal, convidámos os pais e outros familiares a irem à escola fazer uma coroa de Natal com 

restos de tecidos e cápsulas utilizadas de café. Foi muito interessante porque envolveu a 

comunidade e foi possível proporcionar um momento de divertimento e de interajuda entre 

famílias. Foram ao longo do ano sendo desenvolvidas competências como a criatividade, o 

espírito crítico, a escrita, as artes, entre muitos conhecimentos de estudo do meio e do mundo. 

Também a destacar o dia em que alguns alunos da nossa escola foram à Escola Secundária de 

Sampaio, na qual aprenderam a política dos 7’R e realizaram danças com cartazes alusivos ao 

cuidado que devemos ter com a natureza. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Todos os elementos da escola colaboram nas atividades propostas (cada turma nas propostas 

que mais se adequam ao nível etário). Há um empenho muito grande de todos neste projeto. 

Todos os meses são compiladas algumas das atividades mais importantes que se passaram nesse 

mês. Desta forma, através do LOOKAES, essas atividades são dadas a conhecer à comunidade 

Educativa. Também temos vindo a contar com a colaboração dos pais em muitas das tarefas, 

indo à escola ou colaborando com o envio de alguns materiais. Temos contado com a Câmara 

Municipal de Sesimbra, a Junta de Freguesia do Castelo, a Proteção Civil e a Farmácia de 

Santana (as últimas com intervenções de sensibilização aos alunos) e a Cercizimbra, que tem 

dado um contributo muito importante nos jardins da escola e na horta. 

Por vezes, tornou-se difícil organizar o trabalho de tantas turmas e todas as atividades que iam 

sendo realizadas, fazendo registos das mesmas. 
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4.21.3. EB Zambujal 

Estiveram envolvidos neste projeto, ambas as turmas da EB do Zambujal. 

Como pontos fortes destaca-se o envolvimento das delegadas ambientais, a presença de 

diferentes entidades nos conselhos Eco Escolas que foram realizados em simultâneo com a EB de 

Sampaio, a divulgação do projeto junto da comunidade, o empenho das famílias que sempre 

que foram solicitadas a participar o fizeram de bom agrado, as atividades delineadas no plano de 

ação que foram todas cumpridas até à data de encerramento forçado das escolas por Covid 19, 

a presença da coordenadora do projeto no seminário Eco Escolas que permitiu uma partilha de 

experiências com as professoras titulares de turma e alunos. 

Como pontos fracos, salienta-se o facto da quantidade de memórias descritivas, evidências, 

portefólios, balanços, apresentação de formas de divulgação, para justificar toda e qualquer 

atividade que foi realizada. Acresce ainda referir que apesar das escolas terem estado 

encerradas, no terceiro período, a exigência por parte da ABAE continuou a ser uma constante 

para a entrega de trabalhos, que foram e tiveram de ser planificados em coordenações de ano 

para que houvesse evidências a enviar para a ABAE. 

Considero que face à pandemia e às dificuldades socioeconómicas vividas no nosso país, a ABAE, 

não revelou bom senso, no sentido de ceder a continuidade do projeto deste ano para o ano 

letivo seguinte. 

Não considero que haja aspetos a melhorar, porque apesar do grau de exigência, todas as 

atividades a que nos propusemos a desenvolver foram cumpridas na íntegra dentro dos prazos 

estabelecidos. 

Resíduos: Reciclagem em sala de aula e espaços comuns no interior da escola.  

Substituição dos copos de plástico do bochecho do fluor para um copo pessoal e permanente. 

Dia da Ciência (experiências com a água) em articulação com a professora Paula Alves do 

projeto ERASMUS  

Espaços exteriores: Pintura de pneus para construção de canteiros para plantação de ervas 

aromáticas e horta vertical. 

2 Reuniões de conselhos Eco Escolas  

Elaboração de eco código  

Alimentação saudável: Em articulação com o programa regime de fruta-leite escolar, reciclagem 

de pacotes de leite para elaboração de enfeites de natal para árvore de natal no espaço de 

recreio da escola.  

Maleta da Sustentabilidade (com vários recursos, como livros, jogos) 

Produção biológica: plantação de alfaces e morangueiros 

Desafio UHU com a construção de fantoches 

Desafio Eco lápis com elaboração de banda desenhada 

Desafio “O Mar começa aqui” 
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Comunidades sustentáveis- Como criar uma comunidade sustentável- lista de ideias –trabalho 

realizado pelos alunos e familiares. 

Os alunos revelaram-se constantemente ativos e atentos às questões ambientais, recomendando 

consecutivamente aos colegas e familiares atitudes cívicas e precauções a ter com o ambiente.  

Os alunos estão muito familiarizados com o projeto e com as questões ambientais, sendo estes 

agentes de mudança de mentalidades e de paradigmas. 

A escola desde o início do ano contactou os encarregados de Educação a informá-los de que 

mais um ano iriamos participar no Projeto eco Escolas. 

Foram nomeadas as Delegadas Ambientais que estiveram presentes em dois conselhos eco 

escolas e ao longo do ano mantiveram-se sempre vigilantes dos comportamentos menos 

adequados de alguns colegas. 

As entidades como a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal de Sesimbra, bem como a 

Proteção Civil e o Núcleo de Espeleologia com quem iríamos ter uma visita que foi agendada, 

mas que não foi possível ser concretizada devido à Pandemia por Covid 19, foram parceiros 

sempre presentes e disponíveis. De referir que este ano não houve dificuldade com o transporte 

de alunos do Zambujal para a Escola Básica de Sampaio nos dias dos Conselhos Eco Escolas. 

Como coordenadora do projeto eco escolas, apresentei uma ideia de divulgação dos Eco 

Códigos à Camara Municipal de Sesimbra através da representante camarária Carina de Sousa 

que já encaminhou para o Sr. Presidente da Câmara, a qual aguardamos aprovação. A ideia 

surgiu após a visualização de lixo espalhado pelas praias, no início da época balnear.  

O objetivo é colar em tamanho de painel todos os Eco Códigos realizados pelas escolas do nosso 

concelho junto das entradas das praias como forma de divulgação, sobretudo de sensibilização 

da população, visitantes e turistas, para uma melhor consciência ambiental, através das 

mensagens escritas pelos alunos nos Eco códigos. 

No dia 25/6/2020, foi realizada uma reunião com a representante da CMS e todos os 

coordenadores do Projeto Eco Escolas do Agrupamento de Escolas de Sampaio, para efetuar um 

balanço do trabalho realizado ao longo do ano letivo. Foi considerado por todos os elementos o 

excesso de trabalho burocrático do projeto e foi apresentada por mim a proposta de criação de 

apenas um único documento do Eco Agrupamento, onde os temas a trabalhar fossem divididos 

por todas as unidades escolares, bem como os relatórios, memórias descritivas, plano de ação, 

auditorias, portefólios, etc. 

 

4.21.4. EB Castelo 

Ao longo do ano letivo, foram 625 alunos envolvidos, ou seja, todos os alunos da escola, sendo 

que nem todas as turmas participaram em todas as atividades. 

O ponto forte foi o interesse e empenho demonstrado pelos alunos nas diversas atividades 

desenvolvidas que se encontram relacionadas com o ambiente. De tal modo que a escola 

recebeu uma compensação monetária pela participação no concurso Eco valor, pela 

quantidade de plásticos e papel reciclados, e o 2º lugar, a nível concelhio, pela participação no 

concurso “Água para todos”, da Agência de Energia e Ambiente da Arrábida. Outro ponto forte 

a salientar é a quantidade e diversidade de iniciativas, concursos e atividades que foram 
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promovidos pela organização do Eco escolas. Foram desenvolvidas todas as atividades 

constantes no Plano anual de atividades exceto: as Eco Palestras, comemoração de alguns dias 

evocativos a partir de dia 13 de março e visita à Quinta Pedagógica de São Paulo, devido à 

epidemia Covid-19. Para colmatar este revés foram realizadas outras atividades não previstas 

inicialmente e outras sofreram alterações para se adaptarem às circunstâncias excecionais 

vivenciadas pelos alunos, pais e professores, tais como, a comemoração do Dia da Árvore em 

conjunto com o Dia da Poesia. Relativamente à troca de sacos plásticos por sacos de pano e à 

criação do Eco blogue só se prevê efeitos práticos no próximo ano letivo. De fato um dos pontos 

fracos e consequentemente um aspeto a melhorar é a divulgação do programa na comunidade 

escolar e também aumentar a efetiva participação de encarregados de educação na 

planificação e execução das atividades ambientais. Como objetivo futuro pretendemos diminuir a 

quantidade de plástico usada na nossa escola e para tal contamos com o apoio do município. 

Também pretendemos que todas as escolas do Agrupamento de Sampaio, que pertencem ao 

programa Eco escolas, funcionem em rede para um melhor aproveitamento dos recursos. 

A temática do ambiente permite um trabalho curricular contextualizado com uma temática que 

cada vez mais alunos elegem como prioritária. Assim as atividades Eco Escolas integradas em 

várias disciplinas permitem trabalhar o currículo e em todos os níveis de ensino foram trabalhados 

temas relacionados com o ambiente. Por exemplo, no oitavo ano, os alunos efetuaram 

aprendizagens curriculares, na disciplina de Ciências Naturais, sobre o Ciclo da Água. Como 

complemento às aprendizagens curriculares, os alunos visitaram a Lagoa Pequena, foram 

sensibilizados para a escassez dos recursos hídricos e a necessidade de os preservar, calcularam a 

sua pegada hídrica e elaboraram uma campanha de sensibilização sob a forma de cartaz, vídeo, 

poema e até música, com o intuito de sensibilizar toda a comunidade educativa. Por outro lado, 

procurou-se envolver os alunos em hábitos de participação e de cidadania, tendo como objetivo 

principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na 

comunidade. Assim, foi possível verificar uma melhoria do desempenho ambiental da escola, 

contribuindo para a alteração de comportamentos e do impacto das preocupações ambientais 

nos alunos, professores e funcionários, nomeadamente ao nível da reciclagem, da limpeza dos 

espaços exteriores e da alimentação saudável. 

O Eco Escolas contou com a colaboração de outros projetos escolares: PES e Jardins de Vidro, e 

de entidades exteriores: CMS, AMARSUL, ENA e DECO. O envolvimento dos pais e encarregados 

de educação neste ano letivo, devido à situação extraordinária vivenciada, foi fulcral para a 

continuação do projeto. A salientar o envolvimento das representantes da associação de pais 

que colaboraram ativamente na divulgação dos desafios lançados pela ABAE e apelaram à 

participação das famílias nos vários concursos bem como na votação dos trabalhos dos alunos, 

destacando-se os projetos: O Mar começa aqui! e Poster Eco código. A restante 

comunidade teve oportunidade de observar a exposição de trabalhos de alunos no Parque 

Augusto Pólvora. 

 

4.21.5. ES Sampaio 

O número de alunos envolvidos variou consoante a atividade. Foi criada a função de delegado 

ambiental e de eco aluno, de modo a ter um a dois representantes por turma no conselho Eco 

escolas. Algumas atividades propostas envolveram toda a comunidade escolar. 
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Relativamente a pontos fortes é de notar o cumprimento dos 7 passos da metodologia proposta 

pela ABAE - Conselho Eco Escolas; Auditoria Ambiental; Plano de Ação; Monitorização e 

Avaliação; Trabalho Curricular; Informação e Envolvimento da Escola e da Comunidade Local; e 

Eco Código. Salienta-se ainda as atividades desenvolvidas que mobilizaram diferentes elementos 

da comunidade educativa: Integração curricular; Divulgação do projeto na reunião de 

delegados; Formação de delegados ambientais; Participação no Dia das Bandeiras Verdes; Eco 

acções; Eco Desafios; Eco concursos, tais como Global Action Days, Concurso Água para todos 

(da ENA, onde obtivemos o 3º lugar, a nível concelhio) e participação no Programa Eco valor; Eco 

brigadas; Atividades propostas pelo Município, tais como O mar começa aqui e Ações de 

Educação Ambiental; Eco Campanhas; Eco parcerias, tal como o Natal Eco; Eco notícias; 

Criação de uma conta instagram e grupo no WhatsApp para comunicação entre eco alunos; Eco 

Palestras; e Dia Eco Escola, com o encerramento do Projeto europeu NoPlanetB.  

Merece especial destaque como ponto positivo o convite que recebemos para participar com 21 

eco alunos no Evento da AMI: Seminário "NO PLANETB | UM ÚNICO PLANETA PARA TODOS", que 

decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian. Além de assistirem, os alunos tiveram uma 

participação especial neste seminário, onde dinamizaram um FlahMob, de Alerta Ambiental, 

onde foram muito elogiados pelo seu desempenho. 

Algumas das atividades propostas não foram concluídas ou não se realizaram devido à pandemia 

pelo Covid-19, designadamente: Comemoração de dias evocativos, algumas reuniões do 

Conselho Eco escolas, Eco teatro, conclusão das Casinhas para Chapins; Eco blogue e 

manutenção da conta instagram, campanha Plastic 0, Eco brigadas (Caça à beata e Sacos de 

pano por Plástico-parceria com a Junta de freguesia). 

Verificou-se que a divulgação do projeto foi melhorada, através da divulgação de atividades nas 

redes sociais e no jornal O Sesimbrense; mas este continua a ser um ponto onde é necessário 

investir, bem como o envolvimento de toda a comunidade educativa no projeto. Considera-se 

que a articulação com outras entidades foi muito profícua, pelo que se recomenda a sua 

continuidade e alargamento. Relativamente à equipa de professores neste projeto, considera-se 

que o seu aumento foi muito positivo, sendo, todavia, necessário melhorar o seu envolvimento e 

articulação nas várias atividades a desenvolver. 

As atividades desenvolvidas contribuíram para promover a educação para o ambiente, 

nomeadamente despertar a consciência social dos alunos, professores e funcionários, 

principalmente ao nível dos resíduos que são gerados, reflexão sobre a eficiência energética e de 

poupança de água, da limpeza dos espaços exteriores e da sustentabilidade. Salienta-se, ao nível 

das atitudes, a implementação do projeto NoPlanetB, onde se promoveu a capacitação de 

alunos do ensino secundário para a atuação proativa, a nível da intervenção de proteção 

ambiental. Sempre que possível, procurou-se envolver alunos dos diferentes ciclos de ensino em 

hábitos de participação e de cidadania.  

Este projeto contou com a colaboração do Projeto de Educação para a Saúde, com a Biblioteca 

Escolar, com o Gabinete Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, com outras escolas do 

agrupamento, com a Associação de Pais AES, com o jornal do Agrupamento (Lookaes), com o 

jornal O Sesimbrense, com a colaboração da ONG Sapana e Teatro Umano, no âmbito do projeto 

NoPlanetB e com a colaboração de professores, de funcionários e das técnicas de intervenção 

local. A articulação com outras escolas do agrupamento foi muito positiva, tendo existido 
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colaboração entre colegas nos diferentes ciclos do agrupamento. No entanto, este é um ponto 

que deve ser reforçado no próximo ano letivo. 

 

6.19. EMOJIS 

Número de alunos envolvidos; 

Total de alunos de 65, que frequentam as diferentes salas do pré-escolar. 

 

Atividades desenvolvidas; 

Atividades relacionadas com as diferentes emoções, estratégias de gestão das mesmas no 

processo de transição para o 1º ano de escolaridade. 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

Promoção de pré competências para frequência do 1º ano escolaridade. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Envolvência das educadoras, famílias e assistentes operacionais nas diferentes atividades.  

 

6.20. ERASMUS + 

Número de alunos envolvidos; 

O projeto, que se encontra no 2º ano de implementação, envolveu diretamente 16 alunos da 

Escola Secundária de Sampaio, se bem que os alunos da Escola Básica do Zambujal também 

tenham participado em várias atividades, particularmente no dia 25 de setembro, no âmbito da 

mobilidade em Portugal. 

 

Atividades desenvolvidas; 

As atividades planeadas para a semana de 22 a 27 de setembro de 2019, em que o agrupamento 

de Escolas de Sampaio acolheu os seus parceiros europeus, decorreram de acordo com o 

previsto, tendo suplantado as expectativas de todos os envolvidos, e tiveram uma dimensão 

lúdica, pedagógica e didática. 

 Destaca-se no 1º dia a sessão de trabalho na Escola Secundária de Sampaio, a visita ao Castelo 

de Sesimbra, a receção pela Câmara no Museu do Mar, seguida da respetiva visita guiada; no 2º 

dia o objetivo foi dar a conhecer aos nossos parceiros europeus a cidade de Lisboa, e através da 

visita a algumas zonas emblemáticas, divulgar também um pouco da nossa cultura e história, 

nomeadamente através de breves apresentações preparadas pelos alunos portugueses. O 3º dia 

foi dos mais relevantes no decurso desta semana, pois foi aquele em que o trabalho colaborativo 

com as duas instituições parceiras se corporizou – Escola Básica do Zambujal e Cascuz, trabalho 

esse que foi preparado por todos os intervenientes ao longo de vários meses. É de realçar a 

interação entre os alunos do secundário e os do 1º ciclo, nomeadamente através da 

dinamização de atividades laboratoriais, sob a supervisão dos docentes Paula Alves e Rui Pereira. 
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Importa também referir a interação com os utentes do Cascuz através de atividades 

diversificadas, tais como um workshop de cozinha molecular, uma dramatização alusiva ao tema 

do projeto, da responsabilidade das docentes Carmen Pragana, Zulmira Martins, e uma sessão de 

risoterapia. É de salientar a excelente recetividade e colaboração por parte das responsáveis das 

duas instituições parceiras, não só neste dia, mas em todas as sessões que o antecederam. No 4º 

dia celebrou-se o Dia Europeu das Línguas, com o contributo dos alunos da Escola Secundária e 

dos alunos europeus, que escreveram mensagens em várias línguas, partilhadas com a 

comunidade escolar através de uma faixa exposta num dos átrios da escola. Foi também neste 

dia que se começou a materializar a colaboração com um graffiter, antigo aluno da escola, que 

orientou os alunos na criação de um Mural, também este com mensagens multilingues, executado 

pelo artista em questão.  

No 2º período teve lugar a 4º mobilidade – à Finlândia – que decorreu de 18 a 24 de janeiro de 

2020, cujo balanço foi extremamente positivo, de acordo com as professoras Paula Alves e 

Gabriela Gonçalves e com as 4 alunas participantes. O seu desempenho foi excelente, não só a 

nível da sua competência linguística a nível da língua inglesa, mas sobretudo pela sua postura 

responsável, pelo seu empenho e também pelas competências sociais que evidenciaram, 

representando condignamente a sua escola e o seu país. Esta mobilidade, tal como as anteriores, 

foi precedida de atividades preparatórias, tais como inquéritos à população, posteriormente 

tratados estatisticamente pelo docente Luís Varela, e apresentados pelas alunas na 1ª sessão de 

trabalho na Finlândia. Este professor, juntamente com a professora Carmen Pragana, foi também 

responsável pelo vídeo apresentado igualmente na 1ª sessão, no âmbito da abordagem ao tema 

específico da mobilidade em questão. 

A divulgação das diversas atividades foi sempre feita na plataforma do Lookaes, da 

responsabilidade da professora Carmen Pragana. 

No 3º período era suposto ter tido lugar a 5ª e última mobilidade – à Dinamarca – que foi adiada 

devido à situação de pandemia, tendo o projeto sido prolongado até fevereiro de 2021. 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

De acordo com o feedback fornecido pelos alunos, quer informalmente, quer formalmente, 

através dos respetivos relatórios de avaliação das mobilidades e nas reuniões que se seguiram às 

mesmas, o balanço das atividades desenvolvidas e, particularmente, das duas mobilidades 

efetuadas no decurso deste ano letivo, é claramente muito positivo. Para além do 

desenvolvimento das competências de comunicação na língua inglesa, em situações reais, todos 

os alunos salientaram o quanto esta experiência lhes tem aberto horizontes, proporcionando 

contacto com realidades distintas, com outros universos culturais, contribuindo certamente para 

formar jovens cidadãos europeus mais abertos, tolerantes, solidários e também responsáveis. Para 

além disso, os alunos também tiveram de desenvolver /aperfeiçoar as competências a nível das 

TIC, nomeadamente no que concerne à realização dos inquéritos ou dos blogues, para cuja 

operacionalização foi fundamental a intervenção do professor Luís Varela. É de realçar a postura 

empenhada e responsável que todos os alunos tiveram na preparação e no decurso da 

mobilidade em Portugal, tendo sido excelentes anfitriões, sendo alvo de rasgados elogios por 

parte dos nossos congéneres estrangeiros. Para além do excelente nível de proficiência linguística 

evidenciado, destacaram-se igualmente a nível das competências sociais e da capacidade de 

adaptação a novas realidades e contextos, o que se verificou de novo na mobilidade à Finlândia. 
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Em termos de pontos fracos, e, no que diz respeito às reuniões de trabalho em Portugal, não foi 

sempre fácil conseguir que estivessem todos os alunos presentes em todas as reuniões, tendo 

muitos claramente de melhorar a sua capacidade de organização. Alguns alunos ainda não 

entregaram o seu relatório de avaliação da mobilidade e aqueles que já o entregaram, não o 

fizeram atempadamente. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Este projeto teve impacto a nível da dinamização da escola, envolvendo a colaboração de 

vários professores, alunos e funcionários, que uniram esforços no sentido de possibilitar que a 

mobilidade em Portugal tenha sido um sucesso, pelas dinâmicas que se criaram, pelas atividades 

concretizadas e pela interação que se estabeleceu entre os alunos e professores europeus e os 

seus anfitriões. 

A ligação ao meio foi sobretudo concretizada através das parcerias estabelecidas, 

nomeadamente com o Cascuz. É ainda de referir o apoio prestado pela câmara de Sesimbra, 

cujas representantes foram incansáveis, tentando corresponder a todas as solicitações. 

É relevante mencionar o balanço extremamente positivo que os encarregados de educação dos 

alunos envolvidos no projeto fizeram questão de comunicar aos professores, salientando a 

excelente organização da semana da mobilidade, a diversidade e interesse das atividades e o 

enriquecimento pessoal resultante do facto de terem sido famílias anfitriãs, não só para os seus 

educandos mas também para si próprios, agradecendo a oportunidade dada aos seus filhos. 

 

6.21. Jornal Escolar LookAES 

Número de alunos envolvidos; 

30 

Atividades desenvolvidas; 

Realizaram-se, semanalmente, as reuniões da equipa do LOOKaes, para organização das 

atividades jornalísticas, e outras sessões com os colaboradores do jornal escolar, para planificação 

dos trabalhos, distribuição das tarefas e gestão dos recursos. 

A equipa do jornal produziu e coordenou a execução de 42 peças jornalísticas publicadas no site 

do LOOKaes: 

 41 acompanhadas de texto; 

 40 acompanhadas de reportagem fotográfica; 

 26 com produção videográfica. 

Foi efetuada, igualmente, a divulgação de todo este material e outro através das seguintes 

plataformas digitais: 

 Facebook; 

 Instagram; 

 Meo Kanal LOOKaes. 

O LOOKaes articulou com outras estruturas, equipas e projetos do Agrupamento: 
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 recolhendo, editando e publicitando regularmente notícias das várias escolas; 

 fazendo a cobertura de eventos e atividades (receção à comunidade escolar, entrega de 

diplomas aos alunos, comemoração de efemérides, etc.); 

 promovendo e divulgando clubes e projetos (PES, Clube de Teatro, Projeto ERASMUS, Eco  

Escolas). 

 

Embora com carácter esporádico, o jornal escolar fez eco de algumas notícias relevantes 

veiculadas pela imprensa regional. 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

O número de alunos envolvidos tem vindo a reduzir, sobretudo devido à escassez da procura do 

Curso Profissional de Comunicação. Porém, a participação dos alunos nas atividades deste 

projeto continua a ser uma mais-valia para os mesmos. 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Esta tem também sofrido substancialmente com a escassez de recursos atribuídos a este projeto. 

 

6.22. “O Natal é Onde as Escolas Quiserem” 

Número de alunos envolvidos; 

Nesta atividade estava p o envolvimento dos alunos de todas as turmas do pré-escolar e primeiro 

ciclo do Agrupamento de Escolas de Sampaio. No entanto, tal não se verificou por diversos 

motivos, apesar de algumas das figuras que foram colocadas na fachada terem sido 

recuperadas, aproveitando-as do ano letivo anterior. 

 

Atividades desenvolvidas; 

Embelezar a fachada da Moagem de Sampaio com decorações natalícias elaboradas com 

recurso a reutilização de materiais (presépio pintado no verso de lonas/faixas utilizadas na 

divulgação de eventos da autarquia).  

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

Sem impacto, uma vez que a maioria dos trabalhos não foi realizado pelos alunos, apenas 

pintaram as árvores com as professoras de ALE da EB de Sampaio.  

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Não se verificou a adesão das docentes titulares das turmas, pelo que a atividade foi assumida 

pela professora Leonor Lopes, das Atividades Lúdico-Expressivas. Contou com a colaboração das 

colegas de ALE e respetivas turmas da EB de Sampaio e a assistente Isabel Pereira, estagiária do 

CEPF, da EB da Cotovia. A montagem ficou a cargo das docentes Filomena Rodrigues e Jesus 

Leão juntamente com os funcionários da CMS. 

De referir que já tinham sido propostos outros locais para decoração, bem como outro tipo de 

decoração (árvore de natal elaborada com garrafas, o qual não obteve parecer positivo, apesar 
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da insistência das professoras para a colocação de um poste ao lado da moagem ou numa 

rotunda). 

Assim, tendo em conta a falta de envolvimento e a desmotivação por parte dos docentes 

acrescida à falta de tempo desde a informação sobre os possíveis locais a decorar, até à data 

prevista de colocação das decorações, no próximo ano letivo o projeto não será assumido pelo 

agrupamento, ficando à consideração de cada uma das PTT a sua concretização. 

 

6.23. Ouvir o som das letras 

Número de alunos envolvidos; 

56 alunos do ensino pré-escolar da EB/JI da Cotovia (26) e Sampaio (30). 

 

Atividades desenvolvidas; 

Sessões de trabalho semanais, com os alunos, ao nível da consciência fonológica e fonémica 

orientadas pelos responsáveis; 

Partilha de materiais e atividades a realizar durante a semana, com as educadoras de infância, 

com o objetivo de consolidar competências. 

 

Impacto nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

Desenvolvimento de competências relacionadas com a área da fonologia, (segmentação 

silábica, manipulação silábica, discriminação fonémica, etc.) necessárias no 1º ano de 

escolaridade, para aquisição da literacia. 

Aspetos Fortes: Recursos usados durante as sessões (computador, projetor, tela); Colaboração e 

disponibilidade das educadoras.  

Aspetos Fracos: Articulação entre responsáveis e entre equipas do projeto (EB/JI Sampaio e EB/JI 

Cotovia) – escassez de oportunidades.   

Aspetos a melhorar: Diversificar os materiais utilizados (jogos, adivinhas, histórias, etc.) Aumentar a 

autonomia das educadoras na dinamização do projeto 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Com este projeto pretende-se intervir numa área onde se identificam grandes dificuldades: a 

leitura e a escrita. Pretende-se começar a intervir, o mais precocemente possível, no 

desenvolvimento da consciência fonológica, por forma a prevenir dificuldades. 

 

 

6.24. Programa de competências sociais e gestão de conflitos 

Número de alunos envolvidos; 

9ºA 21 alunos; 9ºB 20 alunos; 9ºG 27 alunos; 9ºE 28 alunos. 
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Atividades desenvolvidas; 

Atividades relacionadas com estratégias de gestão das emoções e competências sociais, 

promotoras do sucesso escolar desenvolvidas em contexto escolar. 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

 

A escola enfrenta o grande desafio de, por um lado, lidar com um conjunto de problemas de 

comportamentos e de saúde (mental e física), e por outro, assumir um papel importante na 

promoção do bem-estar das crianças e jovens. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Envolvência dos diretores de turma 

 

6.25. Programa de competências sociais e gestão de conflitos (PIEF) 

Número de alunos envolvidos; 

9ºPIEF 17 alunos 

 

Atividades desenvolvidas; 

Atividades relacionadas com estratégias de gestão das emoções, gestão de conflitos e 

competências sociais, promotoras do sucesso escolar desenvolvidas em contexto escolar. 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

A escola enfrenta o grande desafio de, por um lado, lidar com um conjunto de problemas de 

comportamentos e de saúde (mental e física), e por outro, assumir um papel importante na 

promoção do bem-estar das crianças e jovens. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Envolvência da diretora de turma. 

 

6.26. Projeto + 

Número de alunos envolvidos; 

20 alunos que frequentam o 2º ano EB de Sampaio 

Atividades desenvolvidas; 

Promoção de competências sociais e pessoais através de atividades relacionadas com as 

emoções, estratégias de gestão das mesmas em contexto escolar.  
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Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

Promoção das competências socio emocionais. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Envolvência das famílias, professora titular de turma nas diferentes atividades.  

 

6.27. Projeto BAPAE 

Número de alunos envolvidos; 

57 alunos do 1º ano de escolaridade, uma turma em cada escola 

 

Atividades desenvolvidas; 

Aplicação da BAPAE 

Interpretação e devolução dos resultados e de estratégias para desenvolvimento das áreas em 

défice identificadas. 

Aplicação de estratégias de desenvolvimento das áreas em défice (4 sessões), mediante os 

resultados obtidos com a aplicação da bateria e que, de uma forma geral, se situaram dentro dos 

padrões médios. 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

Promoção da atenção e desenvolvimento dos conceitos matemáticos. 

Promoção e desenvolvimento de vocabulário. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Envolvência dos professores das turmas e docentes de educação especial. 

 

6.28. (PES) Projeto de Educação para a Saúde 

ANEXO 4 

 

6.29. Projeto R.I.C.A. (Reduz, Inventa, Cozinha, Aproveita) 

Estiveram envolvidas neste projeto quarenta e duas crianças do jardim-de-infância de Cotovia e 

oitenta do jardim-de-infância de Sampaio, num total de cento e vinte e duas crianças da 

educação pré-escolar do agrupamento. O projeto decorreu nos meses de outubro e novembro. 

Foram realizadas seis sessões em cada turma. Na primeira sessão foi apresentado o projeto nas 

turmas, tendo-se falado sobre a importância da sustentabilidade alimentar, garantindo uma 

alimentação saudável e adequada e que não prejudique o planeta. A nutricionista envolvida no 
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projeto, dinamizava as sessões iniciando as mesmas através do visionamento de filmes ou imagens 

apresentando a fruta ou legume a trabalhar na sessão e falando sobre os seus benefícios 

nutricionais para a saúde. Na segunda parte da sessão as crianças tinham a possibilidade de 

manusear o alimento, bem como os ingredientes a utilizar na sua confeção, fazer a prova em cru 

e posteriormente confecioná-lo. A confeção das frutas e dos legumes foi diversificada, tendo sido 

consumidos em sopas, sumos, patês, bolos salgados e assados no forno (Sumo de casca de 

ananás, sumo de casca de maça cozida, puré de polpa de abobora, chips de casca de 

abobora, pevides de abobora no forno, patê de talos de beterraba e de espinafres, bolinhos de 

folhas de beterraba e espinafre)  

Este projeto permitiu sensibilizar as crianças para a importância do consumo integral dos 

alimentos, recorrendo aos alimentos locais e sazonais, garantindo assim um uso adequado dos 

recursos existentes e promovendo comportamentos de proteção ambiental.  

A importância dos 7 R´s foi também trabalhada, no sentido de promover comportamentos 

responsáveis não só a nível da sustentabilidade alimentar, mas também nas atitudes que 

tomamos no dia-a-dia. 

Foram ainda implementadas atividades no âmbito do conhecimento do mundo, nomeadamente 

a construção de hortas verticais que permitiram às crianças visualizar e acompanhar o ciclo de 

vida das plantas, promovendo a responsabilização pelo cuidado e manutenção das mesmas.  

As famílias foram desde o início envolvidas no projeto, quer através de inquéritos de diagnóstico 

do consumo de hortícolas e frutícolas, quer posteriormente na avaliação do consumo e uso de 

produtos locais e sazonais. Estiveram ainda presentes na última sessão onde confecionaram com 

os filhos a receita mais votada por estes.  

As atividades realizadas por todos os grupos do pré-escolar e a avaliação das mesmas foram 

partilhadas com os encarregados de educação na reunião de final de período e com a equipa 

que dinamiza as atividades de Animação e apoio à Família, tendo esta colaborada na 

manutenção da horta vertical.  

Este projeto foi inserido no Eco escolas e no Projeto de Educação para a Saúde, por promover 

hábitos de alimentação saudável e sustentável. 

 

6.30. Regime escolar de fruta, produtos hortícolas e bananas, leite e produtos lácteos 

Número de alunos envolvidos; 

Pré-escolar: 135; 1º Ciclo: 460. 

 

Atividades desenvolvidas; 

Pontos fortes: inclusão da oferta de leite sem lactose; a possibilidade de algumas crianças 

beberem leite quando se esquecem do lanche em casa ou chegam à escola sem tomar o 

pequeno-almoço; o aproveitamento de embalagens vazias para reutilização em expressão 

plástica. 

Pontos fracos: A insistência por parte de professores e Assistentes Operacionais para que os alunos 

que não gostam de leite, fruta e produtos hortícolas os consumam, pois algumas crianças não 

estão habituadas em casa a fazê-lo e quando provam, até ficam satisfeitas. 
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Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

Os alunos reconhecem o valor nutricional dos alimentos acima referidos, como sendo bastante 

importantes e saudáveis para a sua saúde. 

Algumas crianças passaram a comer fruta com maior frequência. 

Em articulação com as famílias, na educação pré-escolar a merenda da manhã era uma peça 

de fruta. 

Houve articulação entre as turmas, com o aproveitamento da fruta para a realização de algumas 

receitas saudáveis como batidos, saladas de fruta, bolos, entre outros. 

Começaram a comer fruta com casca e a experimentar frutas diferentes (passaram a gostar de 

outras frutas para além da maçã e banana). 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Através de projetos como o projeto Eco Escolas, onde são realizadas hortas biológicas, os alunos 

têm a possibilidade de experimentar os alimentos que são semeados ou plantados por si. 

Reciclam as embalagens do leite para elaboração de enfeites de natal, prendas do Dia da Mãe, 

construção de jogos (como o jogo do galo, quatro em linha) e aproveitam as embalagens vazias 

do leite como recipientes para transportar água para molhar os pincéis na expressão plástica, ou 

mesmo para transportarem os bagos de uvas ou colocarem as castanhas no dia do assador. 

 

6.31. TCPS 

Número de alunos envolvidos; 

69 alunos do 4º ano de escolaridade. 

 

Atividades desenvolvidas; 

Atividades relacionadas com as diferentes emoções, estratégias de gestão das mesmas no 

processo de transição do 4º ano para o 5º ano de escolaridade.  

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

Promoção das competências socio emocionais. 

Promoção das competências sociais. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Envolvência dos professores titulares das turmas, docentes de educação especial e famílias. 
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7. APOIO AO ESTUDO 

7.1. Apoios Educativos/Serviço de Psicologia 

Pontos fortes; 

Relativamente aos pontos fortes, destacamos a articulação entre os vários técnicos, professores 

permitindo uma intervenção mais eficaz a todos os níveis. A participação da comunidade 

educativa, na identificação, encaminhamento para os serviços. Articulação com parceiros e 

serviços da comunidade (serviços de saúde; IPSS; CPCJ; Tribunais; GNR, CMS, empresas). 

Realização de atividades de avaliação especializada e colaboração na elaboração do RTP, PEI e 

PIT após sinalização pela EMAEI. Apoios especializados de psicologia, serviço social, terapia da 

fala e terapia ocupacional. Apoio às famílias: envolvimento e capacitação. Participação na 

dinamização de eventos ou atividades que sensibilizem a comunidade para a Inclusão. Apoio nas 

candidaturas ao ensino superior, IEFP. Participação em projetos de cariz social e de apoio á 

comunidade. Implementação e dinamização de projetos de promoção de competências 

pessoais e sociais, motivação escolar, gestão de conflitos e gestão emocional. Colaboração com 

o projeto (Recreios Inclusivos) do CAI (Centro de Apoio á Infância). 

Acompanhamento dos alunos com adequações curriculares significativas por parte do CRI em 

articulação próxima com as equipas do CAA. 

Acompanhamento dos Planos Individuais de Transição (PIT) e estágios na comunidade, dos alunos 

com adequações curriculares significativas. 

Organização de atividades de tempos livres para o verão, em articulação com a câmara 

municipal, para os alunos com deficiência (que estava em fase de organização mas não se 

poderá realizar devido à situação de pandemia). 

 

Pontos fracos; 

Algumas dificuldades ao nível dos espaços físicos para realização de algumas atividades. 

Ações dinamizadas isoladamente por cada escola sem um ponto comum resultando em ações 

em simultâneo com finalidades parecidas que ficam aquém dos resultados esperados.  

Dificuldade na conciliação de horários para os apoios especializados. 

Ausência de atualização do financiamento do CRI por parte da tutela, não permite dar resposta a 

todas as necessidades ao nível da Terapia da fala e da Terapia Ocupacional. 

Dificuldade em compatibilizar o horário de apoios técnicos de Terapia da Fala e Terapia 

Ocupacional com os alunos do 2º e 3º ciclo, devido aos horários dos alunos e ao facto destes 

técnicos estarem a tempo parcial na escola, realizando parte do seu horário noutros 

Agrupamentos de Escolas. 

 

Aspetos a melhorar. 

Implementação dos programas de promoção de competências sociais e pessoais no início de 

ciclo.  
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Realização e dinamização de mais projetos de prevenção e promoção da saúde psicológica e 

sucesso educativo. 

Promover o apoio á parentalidade e o desenvolvimento de competências parentais, através da 

implementação de programas específicos para cada ciclo de escolaridade. 

Encaminhamento de jovens com medidas seletivas e adicionais com mais de 18 anos, devido à 

falta de respostas alternativas na comunidade. 

Necessidade de repensar os critérios de atribuição dos apoios técnicos especializados, e as 

modalidades de intervenção, no sentido de melhorar a sua eficácia e de rentabilizar os recursos. 

Melhorar as vias de comunicação e de articulação das diferentes áreas de apoios especializado 

do CRI com os pais e com os professores, no que diz respeito aos alunos que não são 

acompanhados nas salas de apoio especializado do CAA (unidades). 

 

7.2. Orientação Vocacional 

Número de alunos envolvidos; 

De um total de 170 alunos, aderiram ao projeto 151, tendo concluído o mesmo 131 alunos. 

 

Atividades desenvolvidas; 

Dinamização de sessões em grupo nas 7 turmas de ensino regular do 9º ano, com: 

 Aplicação de testes psicotécnicos 

 Informação e esclarecimento sobre ofertas educativas e profissionais 

 Dinâmicas de grupo 

 Palestra de ex-aluno 

Após encerramento da escola, motivado pela pandemia COVID-19, o apoio a alunos e 

Encarregados de Educação, manteve-se à distância, via email e telefone. 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

De uma forma geral, e de acordo com o p, o processo de Orientação Vocacional implementado 

na escola no presente ano letivo foi bem-sucedido. De salientar o seguinte: 

Intervenção em Turma – O facto de as turmas serem divididas em dois turnos revestiu-se de 

extrema importância, tendo gerado mais 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 e a forma como compareceram de forma 

assídua e pontual nas sessões (que tiveram lugar em horário extracurricular), denotou a 

necessidade por eles sentida em receber mais informações sobre as opções após o 9º ano de 

escolaridade; mantiveram-se atentos e interessados nas informações recebidas, o que contribuiu 

para que o processo se tornasse favoravelmente interativo. 
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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. 

De notar também que, grande parte dos alunos inscritos não tinha ideia do que pretendia seguir 

após conclusão do 9º ano, tendo-se observado que no final letivo essa tendência inverteu-se. 

 

7.3. Projeto EPIS 

Número de alunos envolvidos; 

Ao nível de rastreio universal foram envolvidos 89 alunos de 5º ano 

Em acompanhamento individual o número de alunos acompanhados foi: 

 5º ano – 5 

 6º ano – 7 

 7º ano – 12 

 8º ano - 5 

 

Atividades desenvolvidas; 

Em termos de acompanhamento individual continua a dificultar a intervenção com os alunos, o 

facto de não existir um tempo destinado a este acompanhamento. Este ano letivos a 

possibilidade de intervenção com os alunos foi durante o tempo de AT (assembleia de turma), 

que como é do conhecimento pelo facto de não ser de carater obrigatório muitas das vezes os 

alunos não comparecem. 

Quando é definido outro horário existe o risco de os alunos não comparecerem, principalmente os 

que mais necessitam. 

Em relação a outras atividades de caráter mais universal como os seminários de “Métodos e 

Técnicas de Estudo” e “BULLYING NÃO É BRINCADEIRA”, não foram realizados pelo mesmo motivo, 

falta de tempos destinados para as atividades. 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos; 

A intervenção seletiva (capacitação em proximidade) apesar de não ter sido realizada nas 

condições ideais, é um acompanhamento sempre benéfico para o aluno, porque privilegia a 

relação de proximidade e permite ao aluno identificar os problemas e em conjunto com o 

mediador desenvolver respostas adequadas para as diferentes situações e problemáticas. 

 

Dinamização da escola/ligação ao meio/outros. 

Salientar enquanto aspeto positivo a colaboração dos diretores de turma, principalmente a nível 

de 2ºciclo, na articulação e no envolvimento no projeto. Sem a disponibilidade e colaboração 

dos professores o acompanhamento dos alunos, bem como a criação de planos de intervenção 

não teria sido possível com a mesma eficácia.  
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8. ANEXO 1 

  



QUESTIONÁRIOS 
 

REALIZADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

RESUMO DAS RESPOSTAS 
 

No sentido de permitir a monitorização e a regulação do Plano E@D a Equipa de Acompanhamento e 
Monitorização procedeu a uma consulta à Comunidade Escolar, com base nos seguintes indicadores de 
qualidade: grau de satisfação dos docentes, dos alunos e dos pais e encarregados de educação; qualidade do 
feedback dado a alunos, visando a monitorização das aprendizagens 

 

PROFESSORES 

 

 
                 1                     2                       3                    4                     5                     6 

 

1 – Recetividade dos alunos em relação às sessões síncronas 

2 – Recetividade dos alunos em relação ao trabalho autónomo 

3 – Colaboração/ feedback dos Encarregados de Educação/ pais. 

4 – Apoio prestado pela Equipa de Apoio E@D 

5 – Apoio prestado pelas Estruturas Intermédias 

6 – Satisfação global com o E@D (ensino à distância). 



ALUNOS 
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9. ANEXO 2 

  



ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

 
 

 
                 1                     2                       3                    4                     5                     6 

 

 

 

1 – Quantidade de tarefas propostas em ensino à distância. 

2 – Prazo de entrega das tarefas. 

3 – Os meios tecnológicos utilizados no E@D (ensino à distância). 

4 – Apoio prestado pelo DT/Professor(a)/Educadora. 

5 – Feedback aos alunos por parte dos docentes. 

6 – Satisfação global com o E@D (ensino à distância). 

 



Monitorização das atividades do E@D sampaio 
RESUMO dos resultados da 2ª aplicação (3ª e 4ª semanas) 

 

 

 

 

 

 

Grafico1: 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Sec (CCH) Sec (CP)

TAXA de concretização das tarefas propostas 
(%) 



 

Grafico2: 

 

 

Gráfico 3: 

 

100% 

Pré escolar- Meios Tecnológicos mais 
utilizados (momentos assíncronos) 

E-mail

67% 

33% 

Pré escolar- Meios Tecnológicos mais 
utilizados (momentos síncronos) 

Zoom

Whatsapp



Gráfico 4: 

 

 

Gráfico 5: 

 

87% 

13% 

1º Ciclo- Meios Tecnológicos mais utilizados 
(momentos assíncronos) 

E-mail

ClassDojo

87% 

13% 

1º Ciclo- Meios Tecnológicos mais 
utilizados (momentos síncronos) 

Zoom

Outros



Gráfico 6: 

 

 

Gráfico 7: 

 

57% 

43% 

2º Ciclo- Meios Tecnológicos mais 
utilizados (momentos assíncronos) 

Classroom

E-mail

86% 

14% 

2º Ciclo- Meios Tecnológicos mais 
utilizados (momentos síncronos) 

Zoom

E-mail



Gráfico 8: 

 

 

Gráfico 9: 

 

 

42% 

42% 

16% 

3º Ciclo- Meios Tecnológicos mais 
utilizados (momentos assíncronos) 

Classroom

E-mail

Escola Virtual

26% 

26% 15% 

7% 

26% 

3º Ciclo- Meios Tecnológicos mais 
utilizados (momentos síncronos) 

Meet

Zoom

Classroom

E-mail

Outro



Gráfico 10: 

 

 

Gráfico 11: 

 

 

86% 

10% 
4% 

Secundário (CCH) - Meios Tecnológicos mais 
utilizados (momentos assíncronos) 

E-mail

Classroom

Escola Virtual

95% 

5% 

Secundário (CCH) - Meios Tecnológicos mais 
utilizados (momentos síncronos) 

Zoom

Meet



Gráfico 12: 

 

 

Gráfico 13: 

 

 

 

 

77% 

16% 

7% 

Secundário ( CP ) - Meios Tecnológicos 
mais utilizados (momentos assíncronos) 

E-mail

Classroom

Zoom

100% 

Secundário ( CP ) - Meios Tecnológicos 
mais utilizados (momentos síncronos) 

Zoom



 

 

Ano letivo 2019/2020 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

(AEC – 1º Ciclo) 

 

 

 - Relatório de avaliação final – 

 

 

Responsável: Prof. Mª de Jesus Leão 

  



 
2 

 

Índice 

 

 

1. Introdução .......................................................................................................... 3 

2. Organização ....................................................................................................... 4 

3. Análise estatística do inquérito aos alunos ......................................................... 5 

4. Análise estatística do inquérito aos encarregados de educação ......................... 8 

5. Análise estatística do inquérito aos técnicos de AEC ........................................ 12 

6. Análise estatística do inquérito às professoras titulares de turma ................... 17 

7. Conclusão ......................................................................................................... 21 

8. Algumas considerações .................................................................................... 23 

 



 
3 

 

1. Introdução 

 
 

No presente ano letivo, a entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC) manteve-se a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Sampaio (APAES), 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) 

com um total de 460 alunos matriculados, frequentaram estas atividades 308 alunos (67 %).  

As Atividades de Enriquecimento Curricular oferecidas foram: Atividade Física e Desportiva 

(AFD) e Atividades Lúdico-Expressivas (ALE). As turmas das AEC, à semelhança do ano letivo 

anterior, 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 16h00m e as 17h00m, organizadas 

em 3 dias para as turmas com 3º e 4º ano, e 5 dias para as turmas com 1º e 2º ano. 

Foi necessário contratar 15 técnicos, sendo 8 para a Atividade Física e Desportiva e 7 para 

Atividades Lúdico-Expressivas.  

De realçar o facto de, no terceiro período, as atividades terem funcionado no regime de ensino 

a distância, devido à pandemia provocada pelo Covid-19. 

Para avaliar o funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular, manteve-se a 

metodologia adotada nos últimos anos, aplicando 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: 

 148 alunos - 10 de cada turma (amostra) 

 148 encarregados de educação - 10 de cada turma (amostra) 

 15 técnicos das AEC (população) 

 22 professoras titulares de turma (população) 

Responderam: 

 70 alunos 

 49 encarregados de educação 

 12 técnicos das AEC 

 22 professoras titulares de turma 
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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 

Patins 

futebol 

Inglês 

voleibol 

5 – Na escola, como é o comportamento dos alunos na Atividade Física e Desportiva? 
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6 - Nas Atividades Lúdico-Expressivas (ALE), o que mais gostas de fazer? 

Cantar 

 

Dramatizar 

Desenhar/pintar 

Fazer trabalhos manuais 

Fazer experiências 

Colagens  

 

7 – Na escola, como é o comportamento dos alunos nas Atividades Lúdico-Expressivas? 

 

8 - Escolhe outra(s) atividade(s) que gostasses de ter nas AEC. 

Expressão Dramática 

 

Música 

Dança 

Informática 

Horticultura 

Inglês 

Capoeira   

Artesanato 

9 - Durante o período de ensino à distância, desenvolveste atividades propostas pelos professores de 

AEC? 
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10 - Gostaste das atividades que foram propostas durante o período de ensino à distância? 

 

11 – Caso seja necessário, no próximo ano letivo achas que as AEC devem continuar no ensino à 

distância? 

 

12 - Se tens alguma sugestão para melhorar o funcionamento das AEC, escreve-a aqui. 

“ 
 Acho que as tarefas estão boas, não consegui fazer algumas devido ao tempo (trabalho).  

 Que haja teatro porque eu adoro me expressar. 

 As turmas não se misturarem. 

 Fazer as atividades em zoom 

 Quem tem mau comportamento deve ter penalizado. 

 Aulas online em direto com o professor. 

“ 
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4. Análise estatística do inquérito aos encarregados de educação 

 

1 - Qual a escola frequentada pelo(a) seu/sua educando(a)? 

2 - Qual o ano de escolaridade do(a) seu/sua educando(a)? 

1 -   2 -  

3 - Qual o principal motivo que o(a) levou a inscrever o(a) seu/sua educando(a) nas AEC? 

 

4 - O horário das AEC responde às necessidades familiares? 

 

5 - Está satisfeito(a) com as AEC promovidas na escola? 
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6 - Indique outras atividades que considere pertinente incluir nas AEC. 

Expressão Dramática 

 

Música 

Dança 

Informática 

Horticultura 

Patinagem 

Inglês 

Judo 

Capoeira 
 

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. 

11 – Considera importante conhecer os técnicos que asseguram as AEC? 

10 -  11 -  
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12 – Qual considera ser a melhor forma de comunicação com os técnicos das AEC? 

 

13 – Indique o seu grau de satisfação relativamente ao funcionamento das AEC no período de ensino à 

distância. 

14 - Acompanhou o seu educando na realização das atividades propostas pelos professores de AEC? 

 

13 -  14 -  

15 - Considera que as atividades propostas durante o período de ensino â distância foram adequadas à 

idade do seu educando? 

16 – Caso a situação se mantenha, no próximo ano letivo considera pertinente a continuidade do 

funcionamento das AEC à distância? 

15 -  16 -  

Utilize este espaço para deixar alguma sugestão para a melhoria do funcionamento das AEC. 

“  
Se o ATL iniciasse as suas atividades no horário das AEC, ou seja, mais cedo, não inscreveria o 

meu educando nas atividades das AEC. Considero que as crianças têm muita carga de 

atividades obrigatórias, ainda estão em idade de brincar. Não foi possível acompanhar as 

atividades à distância das AEC, pois os pais estiveram sempre a trabalhar. 

A ter em [atenção] a escolha dos professores/monitores com alguma paciência e que consigam 

motivar e fazer com que as crianças não se desinteressem das atividades. 
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Ponto negativo: poucos funcionários para a quantidade de crianças, o que permite ocorrer  várias 

agressões entre os alunos. Além disso, as atividades não eram muito diversificadas. Desse 

modo, penso que poderia distribuir melhor as crianças através de atividades das quais foram 

propostas logo acima, neste formulário.  

Ponto positivo: as atividades físicas/desportivas, embora demasiadas, foram muito boas para 

gastar as energias das crianças. 

Não devia haver turmas de AEC formadas com demasiados alunos, porque normalmente fazem 

atividades práticas e é importante que o professor possa dar atenção a todos e que haja material 

para todos. 

Tentar adaptar a quantidade de tarefas às capacidades do aluno, se continuarmos no ensino a 

distância tentar simplificar as tarefas e as suas quantidades. Visto que a vida familiar por vezes 

já está subcarregada de outras responsabilidades, mas estas atividades são importantes no 

desenvolvimento das nossas crianças. O meu obrigado a todos. 

Deveriam ser atividades mais expressivas e físicas, tendo em conta que os meninos já passaram 

5 horas letivas dentro de sala de aula em contexto formal de ensino. 

Que continuem a lecionar as atividades, sempre da melhor maneira, até a data só tenho aspetos 

positivos. 

No meu caso as atividades que não consegui fazer com o meu filhote eram aquelas que me 

obrigavam a ter material que não é habitual ter em casa, ou então realizar jogos que não tinha 

tempo nem condições para o fazer. Tipo vamos para a rua jogar à apanhada com a família. 

Todos os outros fiz e gostei: a ginástica, os cortes e costura, o desenho, artes visuais, música....            

“ 
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5. Análise estatística do inquérito aos técnicos de AEC  

 

1 - Indique a escola onde leciona (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 – Na escola, considera o espaço onde decorrem as AEC adequado? 

 

5 - Considera o horário em que decorrem as AEC adequado? 

 
Não, porquê? 4 Respostas 
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“ Tempo demasiado reduzido. 

 
É um horário em que os alunos já se encontram cansados do dia de trabalho. 
 
As crianças encontram-se demasiado cansadas para a realização das atividades, principalmente a 
nível psicológico, deveria ser adotado um novo horário, como acontecem em algumas escolas de 
outros agrupamentos onde a realização das atividades é em horários desde de manha à tarde. 
Existem também agrupamentos que optam por realizar atividades físicas às primeiras horas da 
manhã, tendo um melhor rendimento das mesmas ao longo do dia, no qual as crianças têm vontade 
de vir para a escola e com a ativação matinal conseguem se concentrar melhor e ter melhores 
resultados escolares nas restantes disciplinas. 
 

Como é natural, as crianças estão extremamente cansadas no final do dia. ” 

 
6 - Concorda com a carga horária atribuída à AEC que leciona? 

 
7 - Considera que os alunos estão motivados para as AEC? 

 

8 - Considera que os encarregados de educação valorizam o trabalho desenvolvido nas AEC? 
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9 - Verifica-se articulação entre os professores das AEC e as professoras das respetivas turmas? 

 

Não, porquê? 0 Resposta 

 

11 - No período de ensino à distância, verificou-se articulação entre os professores das AEC 

e as professoras titulares das respetivas turmas? 

 

Não, porquê? 1 Resposta 
 
“Desde que as aulas passaram a ser online a 
articulação deixou de haver e não existiu 
feedback sobre as atividades de AFD por 
parte dos alunos/professor titular e o 
professor de AEC, o professor desde o inicio 
que mencionou que não teria disponibilidade 
de reunir com os alunos na hora definida para 
as AEC no qual nunca recebeu resposta por 
parte das professoras titulares, para 
ultrapassar a questão.” 

12 - No período de ensino à distância, considera que as atividades propostas e as aulas 

síncronas foram suficientes? 

 

13 - No período de ensino à distância, teve necessidade de ajustar as planificações da AEC 

às atividades letivas? 
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14 - Teve feedback do envolvimento/participação dos alunos nas AEC durante o período de 

ensino à distância? 

 

Se houve feedback, de que forma aconteceu? 
5 respostas 
 

“Através das professoras titulares. 

 
Nas reuniões por zoom, e via email. 
 
Comentários das professoras titulares e 
apresentação de trabalhos realizados pelos alunos 
 
Através da comunicação por parte do professor 
titular. 
 
Uma aluna fez uma partilha por email de uma 

proposta de atividade.” 

 

15 - 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 

 

16 - Considera que o seu trabalho, no âmbito das AEC, contribuiu para a qualidade do serviço 

prestado pela escola? 

  

17 - Utilize este espaço para deixar alguma sugestão para a melhoria do funcionamento das 

AEC. 

“  
Uma aproximação maior dos professores titulares com os professores de AEC, deixar a parte 

lúdica e de brincadeira e percebemos que o desporto não é brincadeira, mas sim algo 
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imprescindível à vida de todos nós melhorando a saúde e bem-estar, querendo dizer com isto, 

que as aulas de AEC têm de ser aproximadas ao treino desportivo sem existir a exigência 

quando há competição. Mais jogos desportivos interturmas e interescolas. Mais tempo para 

lecionar as aulas. 

 

A importância da atividade física e desportiva com aulas todos os dias de AFD nem que o horário 

da aula fosse mais reduzido. O plano anual da disciplina e a estratégia de ensino necessita ser 

revisto, pois através da metodologia de ensino por blocos de matérias, não permite uma continua 

aprendizagem do aluno ao longo do ano. 

 

Aspetos negativos: horários das atividades serem sempre ao final do dia; a matéria ser dada em 

blocos não favorece a aprendizagem dos alunos, no qual as matérias devem ser lecionadas ao 

longo do tempo complementando com outras temáticas para se conseguir um resultado de 

sucesso final; a carga horária é insuficiente para que os alunos consigam consolidar as matérias; 

as turmas devem ser organizadas por níveis de aprendizagem e não por faixas etárias, 

principalmente em turmas mistas. 

 

A passagem para módulos foi negativa, visto a atividade física necessitar de exercitar as 

mesmas competências de forma helicoidal o que por módulos só acontece 1 momento a cada 

ano letivo, levando em alguns casos que alunos passem por uma matéria num momento e só 

voltem a passar por ela quase 2 anos depois (inicio de um ano letivo e final do ano letivo 

seguinte por exemplo) 

Seria de grande valor ter um espaço coberto onde realizar as aulas com maior qualidade e em 

segurança sempre que as condições climáticas não permitem a utilização do espaço exterior. 

Também o material disponível é muito insuficiente para uma melhor aprendizagem e 

desenvolvimento das competências necessárias e desejadas. 

 

A articulação com as professoras titulares e a coordenadora de estabelecimento， foi 5 estrelas. 

O apoio das assistentes operacionais foi sempre muito presente nas montagens das várias 

exposições realizadas no átrio principal da escola. Bem hajam! 

” 
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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? 

 

Não, porquê? 0 Resposta 
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5 - Concorda com a carga horária atribuída a cada uma das AEC? 

 

Não, porquê? 3 Respostas 
 

“Penso que a atividade lúdica expressiva deveria ter 
mais horas, ficavam muitos trabalhos pendentes 
por falta de tempo. 

No 3º e 4º ano a área de ALE fica muito prejudicado 
em relação à área de AFD. 

Uma vez que os alunos já possuem educação física 
deveria apostar-se nas expressões como a 
dramática e a musical. ” 

6 - Considera que os encarregados de educação valorizam o trabalho desenvolvido nas AEC? 

 

7 – Considera que os alunos da sua turma estão motivados para as AEC? 

 

8 – Na escola, verifica-se cooperação e articulação entre os técnicos e a professora da turma? 

 

Não, porquê? 1 Resposta 

“Não há uma planificação conjunta; trabalham-se temas repetidos.” 
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8 - No período de ensino à distância, verificou-se cooperação e articulação entre os técnicos e a 

professora da turma? 

 

Não, porquê? 2 respostas 

“A articulação/cooperação limitou-se praticamente a servirem-se dos professores para encaminhar as 

tarefas semanais. 

O contacto com o docente de AEC verificou-se apenas por email, não tendo o mesmo participado ou 

dinamizado sessões no ZOOM.” 

9 - Considera que as atividades propostas pelos técnicos durante o período de ensino à distância 

contribuem para o enriquecimento curricular dos alunos? 

 

10 - Teve conhecimento de todas as AEC propostas aos alunos, pelos técnicos, durante o período de 

ensino à distância? 
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11 - Indique a pertinência da continuidade das AEC no ensino à distância, no próximo ano letivo, caso 

a situação atual se mantenha. 

 

12 - 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 

 
 

9 - Utilize este espaço para deixar alguma sugestão de melhoria no funcionamento das AEC.  4 respostas 

“Funcionar num espaço diferente da escola. 

 
Manter os mesmos professores ao longo do ano letivo. 
 
Caso se mantenha o E@D, devem ser os técnicos das AEC a enviar as tarefas unicamente para 
os alunos inscritos nas mesmas. Houve uma sobrecarga enorme para aqueles que gostam de 
cumprir com tudo. 

Turmas mais reduzidas.” 
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7. Conclusão 

 

Relativamente à taxa de participação no processo de avaliação do programa, no presente ano verifica-se 

uma fraca adesão por parte dos alunos (47%) comparativamente aos 100% dos anos anteriores. 

Anteriormente, a resposta aos questionários era feita em contexto escolar, com o apoio da professora 

da turma, este ano foi feito com o apoio dos respetivos encarregados de educação. 

A participação dos encarregados de educação também desceu de 50% para 33%, mantendo-se os 100% 

das professoras titulares das turmas e cerca de 79% dos técnicos das AEC. 

De acordo com as respostas aos inquéritos, este ano verifica-se que os Encarregados de Educação 

inscreveram os seus educandos, essencialmente, para enriquecimento de conhecimentos (38,8%) 

depois com o objetivo de facilitar a organização familiar (28,6%), ou para ocupar os tempos livres 

(24,5%) e um número reduzido para acompanhar os colegas (8,2%).  

O horário de funcionamento continua a corresponder às necessidades das famílias (85,7%) e a maioria 

continua satisfeita com as AEC oferecidas. Os alunos mantêm a sua preferência pela AFD (68,6%). 

Relativamente ao comportamento, a opinião dos alunos mantém-se, referindo que apenas às vezes 

cumprem as regras na aula, estão atentos, respeitam colegas e professores, no entanto a maioria refere 

que são sempre assíduos e pontuais.  

À semelhança dos 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. Cerca de 95,9% considera importante conhecer o programa anual a 

desenvolver em cada uma delas e 98% acha importante conhecer os técnicos que as asseguram. De 

um modo geral, estão satisfeitos (75,5%) ou muito satisfeitos (16,3%) com o funcionamento das AEC no 

presente ano letivo. Como meio de comunicação com os técnicos, a maioria considera que se deve 

utilizar o email (44,9%) ou pessoalmente (36,7%). 

Ao solicitar a indicação de outras atividades que considerassem pertinente incluir nas AEC, os alunos 

sugerem primeiro a dança e a informática, seguida de horticultura, música e teatro. Os encarregados de 

educação referiram primeiro a informática, depois a música, a seguir a dança, a horticultura e o teatro. 

Alguns sugerem ainda o inglês, patinagem, capoeira e judo. 

A maioria das professoras titulares de turma e técnicos das AEC, continua a referir que os encarregados 

de educação nem sempre valorizam o trabalho desenvolvido nestas atividades.  

Os técnicos das AEC assim como as PTT, este ano consideram que a maioria dos alunos estão motivados 

para as atividades, mas as PTT consideram que a maioria dos alunos está motivada para as AEC, mais 

para a AFD. Relativamente à articulação e cooperação entre os professores das AEC e das turmas, a 

maioria refere que se verifica. 

Quanto ao material disponibilizado para as atividades, a maioria dos profissionais (técnicos e PTT) 

consideram que é o adequado para AFD, mais para AFD do que para ALE. No que diz respeito aos 

espaços onde decorrem, a maioria dos profissionais considera que é o adequado, mas as PTT acham 

nem sempre o é para a AFD. Quanto ao horário em que decorrem as AEC, a maioria dos técnicos (66,7%) 

e a totalidade das PTT considera-o adequado. No que respeita à carga horária atribuída a cada atividade, 

a opinião diverge. A maioria das professoras titulares (86,4%) concorda, mas os técnicos apenas 41,7 % 

concorda, sendo referida a reduzida carga horária prevista para ALE nas turmas de terceiro e quarto 

ano. 
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A tendência mantém-se quanto às reuniões onde se considera importante a presença dos técnicos das 

AEC. As PTT, referem primeiro as de coordenação de estabelecimento, depois as de encarregados de 

educação, seguidas das de técnicos das AEC e por fim nas de coordenação de ano. Relativamente aos 

técnicos, consideram importante a sua presença, primeiro nas de técnicos das AEC, a seguir nas de 

coordenação de estabelecimento, depois nas de coordenação de ano e por fim nas de encarregados de 

educação. 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. 

No que diz respeito ao período de confinamento em que se continuou a assegurar o desenvolvimento 

de AEC na modalidade de Ensino @ Distância, a avaliação por parte dos diversos intervenientes é 

positiva. 

A maioria dos encarregados de educação mostrou-se muito satisfeita/satisfeita (73,4%) e 97,1% dos 

alunos referiu que desenvolveu e gostou das atividades propostas pelos técnicos das AEC. 

Neste período, a maioria das PTT e dos técnicos referiu que houve cooperação e articulação entre si, e 

que se foram ajustando as planificações das AEC às atividades letivas. Metade dos técnicos confirmou 

ter recebido feedback do envolvimento dos alunos, a maioria através das professoras titulares das 

turmas. 

Quando questionados se, em caso de necessidade, as AEC deveriam continuar em E@D, a resposta de 

72,9% dos alunos, 59,2% dos encarregados de educação e 54,5% das PTT foi afirmativa. 
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8. Algumas considerações 

 

A direção do agrupamento continuou a colaborar na organização e funcionamento do programa, 

assumido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Sampaio 

como entidade promotora das AEC, em parceria com a empresa Vitamina, acompanhando a sua 

implementação e desenvolvimento, mantendo as coordenadoras de estabelecimento como 

responsáveis pela supervisão do seu funcionamento.  

Com o funcionamento das escolas em regime normal e as AEC no final do dia, manteve-se alguma 

dificuldade no seu funcionamento, devido à oferta de reduzidos horários semanais (5h) dos técnicos. No 

entanto, foi possível continuar com a maioria dos técnicos recrutados no ano anterior, o que deu uma 

certa estabilidade ao funcionamento do programa. 

No terceiro período, tendo em conta o estado de confinamento decretado, optou-se por manter o 

funcionamento das AEC, incluindo-as também, no Plano de Ensino a Distância, dirigidas a todos os 

alunos. 

O processo de avaliação do Programa 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. Apesar de se ter aumentado o tamanho da amostra de alunos e encarregados 

de educação (passou de 5/turma para 10/turma), o grau de adesão foi reduzido. 

Tendo em conta as respostas e sugestões apresentadas pelos EE, alunos e profissionais, é importante 

rever o funcionamento destas atividades, reunindo todos os responsáveis pela oferta, organização, 

supervisão das AEC, nomeadamente APAES, Vitamina, direção e coordenadoras dos diversos 

estabelecimentos, de forma a se avaliar e refletir sobre a sua dinâmica a trabalhar para a melhoria deste 

serviço. 

Mantém-se a necessidade da promoção das Atividades de Enriquecimento Curricular como atividades 

essencialmente lúdicas, importantes para o desenvolvimento integral das crianças e a sua valorização, 

com vista à promoção da igualdade de oportunidades, redução das assimetrias sociais e o sucesso 

escolar.  
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10.  ANEXO 3 

  



                                     AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO 

RELATÓRIO DO DESPORTO ESCOLAR, ATIVIDADE EXTERNA – 2019/200 

 

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 

15 
 
8 

10 
 
8 
 

23 
 
23 

0 
 
0 

0 
 
0 

 

BASQUETEBOL 
2 grupos-equipa 
 

Sandra 
Ribeiro 
Inf. A mistos 
 
Inf. B masc. 

22 
 
 
19 

17 
 
 
8 
 

24 
 
 
24 

2 concentrações de 
3 previstas, 
 
1 concentração de 3 
previstas 

 
----------------------- 

Devido ao Covid19 nenhuma das 
competições foi concluída. 

BASQUETEB. 
2 grupos-equipa 
 
 
 

José Sá 
Iniciad. Masc. 
 
 
 
Juvenis Masc. 

 
19FED+2
não FED. 
 
 
16FED +1 
não FED 

 
14 
 
 
 
18 

 
27 
 
 
 
27 

 
3 Concentrações 7 
jogos da fase 
Distrital 
 
3 Concentrações 7 
jogos da fase 
Distrital 

 
 
 
G. Eq. Juvenis 
Competição 
Federada da ABS, 
26 jogos 

 
 
 
Devido ao Covid19 nenhuma das 
competições foi concluída. 



BTT /  
 
 
Multi atividades 
 
2 grupos-equipa 
 
 

Pedro 
Godinho 
Vários Misto 

 
21 

 
14 

 
23 

2 Provas BTT (1ª 
Castanheira do 
Ribatejo, 2ª São 
Domingos de Rana); 
Organização de 
Passeio de 
BTT(Sampaio- 
Arrábida) com 
alunos de 7 Escolas.  

 
 
------------------------ 

 
Devido ao Covid19 nenhuma das 
competições foi concluída. 

BTT 
1 grupo equipa 
 
 

José Cardeira 
Vários misto 

21 14 23 2 Provas BTT (1ª 
Castanheira do 
Ribatejo, 2ª São 
Domingos de Rana) 

--- Devido ao Covid19 nenhuma das 
competições foi concluída. 

MULTIATIVIDAD. 
1 grupo-equipa 

José Cardeira 
Vários misto 

21 14 23 Organização de 
Passeio de 
BTT(Sampaio- 
Arrábida) com 
alunos de 7 Escolas  

--- Devido ao Covid19 nenhuma das 
competições foi concluída. 

DESPORTOS 
GÍMNICOS 
2 grupos equipa 

Cristina Silva 
a)Vários 
Misto 
Inf / b)Vários 
Fem. 

19 
18 

35 26 0 4e5 Outubro-“Vamos quebrar Barreiras” – Exib. Gím. 
Cineteatro João Mota - para angariação fundos 
elevador escola, 
29 Nov.-Dia Internacional da pessoa com deficiência – 
Cine.T J.M. – Exibição Gímnica  

DESPORTOS 
GÍMNICOS 
1 grupo equipa 

João Pinto 18 25 vários 

alunos não 
inscritos na 
plataforma 
por não 
terem a 
idade 
mínima (10 
anos), mas 
inscritos 
pela escola 

18   OBS: Entou em Novembro em 
substituição de uma professora. 



Boccia 
1 grupo equipa 

Lídio 
Fernandes 

13 10 23 2 Encontros:  
Torneio de Natal no 
Complexo de 
Deportos de 
Almada; Encontro 
Boccia no pavilhão 
das Manteigadas - 
Setúbal 

Realização de 
sessão de 
esclarecimento 
sobre a 
modalidade, 
promovida pela 
APCAS 

--- 

XADREZ 

2 grupos-equipa 

 

Rosária Silva 

Infantis A 

Vários Misto 

 

29 

20 

 

10 

8 

 

23 

2 torneios interescolas 

do distrito de Setúbal. 

Campeonato Nacional 
on-line de Xadrez do 
Desport Escolar. 

 Daniel Fidalgo foi vice-campeão no 
campeonato nacional on-line. 

 

Cristina Martins - ATIVIDADES RÍTM. EXPRESSIVAS, dois Grupos Equipa (1 NEE) - Considerações Finais: Devido à situação de suspensão das 

atividades presenciais na escola e consequentemente das atividades de Desporto Escolar, não participamos em nenhum encontro. 

Sandra Ribeiro – BASQUETEBOL – INFANTIS A (MISTOS)e INFANTIS B(MASCULINOS)–Considerações Finais: Sandra Ribeiro – BASQUETEBOL – 

INFANTIS A (MISTOS) - Os alunos demonstraram sempre muito interesse e empenho nas atividades realizadas ao longo do ano letivo. As 

crianças demonstraram sempre bastante empenho e motivação na realização das atividades (avaliação – Muito Bom). INFANTIS B (MASC.) –os 

treinos decorreram sempre de forma bastante saudável e cooperante, no entanto , em termos da assiduidade os alunos  demonstraram por 

vezes menos  sentido de responsabilidade perante o compromisso assumido  ( avaliação de Bom). Os treinos terminaram no dia 12 de Março 

de 2020 devido ao Covid 19. 

José Sá – BASQUETEBOL – (INICIADOS/JUVENIS) - Considerações Finais: Iniciados –  Participou em 3 momentos de competição tendo realizado um 

total de 7 jogos e estava apurada para a Fase Final do Distrital. A competição não terminou devido ao Covid 19. 

Juvenis - Participou em três momentos de competição tendo realizado um total de 7 jogos e estava apurada para a Fase Final do Distrital. A competição não 

terminou devido ao Covid 19. 

 Pedro Godinho e José Cardeira - BTT / MULTIATIVIDADES (VÁRIOS MISTO) – os alunos participaram com empenho, autonomia nas atividades 

realizadas. Ao longo do ano evoluíram bastante nas competências trabalhadas quer nos treinos quer nascompetições onde participámos, 



sendo a avaliação de Muito Bom. Agradecemos ainda o apoio prestado pelos Encarregados de Educação na atividade que organizamos (Passeio 

de BTT à Serra do Risco). Os treinos terminaram no dia 7 de Março de 2020 devido ao Covid 19. 

Cristina Silva – DESPORTOS GÍMNICOS (VÁRIOS MISTO/VÁRIOS FEM.) – Considerações Finais: Neste ano pela primeira vez, estava planeada a 

organização de 3 distritais de Desportos Gímnicos, pelo nosso Agrupamento, para Abril e Maio. Não tivémos nenhuma participação no DE 

porque estávamos na época de começar a participar, quando entrámos em quarentena. Contudo, em Outubro e Novembro tivemos exibições 

de Ginástica acrobática e de grupo em convites feitos, conforme consta neste relatório.  

João Pinto – DESPORTOS GÍMNICOS – Considerações Finais: Foi um grupo que teve muita adesão dos alunos mais pequeninos, tendo o 

professor que aceitar alunos do nosso Agrupamento, que embora não constem nas inscrições na plataforma do DE por não terem idade, 

treinaram no grupo, com seguro garantido pelo Agrupamento. 

Lídio Fernandes – Boccia - Considerações Finais: Devido à situação de suspensão das atividades presenciais na escola e consequentemente das 

atividades de Desporto Escolar, não se realizou o último encontro do Grupo Equipa de Boccia. 

Rosária Silva – XADREZ (VÁRIOS MISTO) - Considerações Finais: Ao longo dos primeiros dois períodos os alunos participaram com interesse 
nas atividades realizadas, ainda que se tenha registado um maior número de desistências entre os alunos mais jovens, que sentem grande 
dificuldade em permanecer sentados e silenciosos na dinâmica necessária ao desenvolvimento de aprendizagens relacionadas com o jogo.  
Também entre os mais velhos foi difícil coordenar os horários de treino com as atividades e exigências do trabalho escolar. Devido à situação 
de suspensão das atividades presenciais na escola e consequentemente das atividades de Desporto Escolar, não se realizou o último torneio 
inter-escolas previsto para 14 de março. 
Porém, com a colaboração da Federação Portuguesa de Xadrez, foi organizado um Campeonato Nacional on-line, que se realizou no dia 30 de 
maio e no qual participaram 7 alunos de Sampaio, nos escalões de Juvenis e Iniciados. Neste Campeonato o Daniel Fidalgo sagrou-se vice-
campeão. 
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11.  ANEXO 4 

 



BALANÇO DO PLANO ANUAL DE 
ATIVIDADES 

2019/2020 

 

Agrupamento de Escolas de Sampaio 

Projeto de Educação para a Saúde 

Responsável: Marília Sequeira 

 

Introdução 

A Organização Mundial de Saúde em 2009 definiu como Escola Promotora da Saúde (EPS) “uma 
escola que fortalece sistematicamente a sua capacidade de criar um ambiente saudável para a 
aprendizagem. A EPS é, assim, um espaço em que todos os membros da comunidade escolar 
trabalham, em conjunto, para proporcionar aos alunos, professores e funcionários, experiências 
e estruturas integradas e positivas que promovam e protejam a saúde”. 

Baseado neste conceito, a Direção-Geral da Educação apresentou um Programa de Apoio à 
Promoção e Educação para a Saúde (PAPES),homologado em 2014, com enfoque nas seguintes 
áreas: 

● Saúde Mental e Prevenção da Violência 
● Educação Alimentar e Atividade Física 
● Comportamentos Aditivos e Dependências 
● Afetos e Educação para a Sexualidade 

 
Algumas das finalidades deste Programa são: 

● promover a literacia em saúde; 
● promover atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis; 
● valorizar comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis; 
● criar condições ambientais para uma Escola Promotora de Saúde; 
● universalizar o acesso à educação para a saúde em meio escolar; 
● qualificar a oferta da educação para a saúde em meio escolar; 
● … 

Pelo atrás enunciado se depreende como a Promoção e Educação para a Saúde (PES) em meio 
escolar, assume um papel importante e fundamental no processo educativo. O desenvolvimento 
de competências nesta área contribui para a formação de cidadãos mais informados e 
capacitados para adotar comportamentos saudáveis, capazes de realizarem escolhas 
individuais, conscientes e responsáveis.  

 
No âmbito da implementação do Projeto de Promoção e Educação para a Saúde no 
Agrupamento foram abordadas, ao nível da prevenção e da atuação, face a necessidades 
diagnosticados, todas as áreas atrás referidas bem como outras consideradas de interesse pela 
Equipa do Projeto, no âmbito das Relações Sociais, Higiene, Promoção da Saúde e Segurança. 
Desenvolveram-se iniciativas em que participaram grande número de alunos do Agrupamento, 
em todos os ciclos e anos de escolaridade, através de projetos e atividades específicas, dirigidas 

aos diferentes públicos-alvo.  

Devido à necessidade de confinamento decretada pela imposição do Estado de Emergência, em 
consequência da pandemia provocada pelo Covid 19, o términus antecipado das aulas 

https://www.dge.mec.pt/educacao-alimentar-e-atividade-fisica
https://www.dge.mec.pt/comportamentos-aditivos-e-dependencias
https://www.dge.mec.pt/afetos-e-educacao-para-sexualidade


presenciais, levou a que uma parte das atividades planificadas não pudessem ser realizadas, 
sendo dado conta desse levantamento mais adiante. No entanto, mesmo em situação de E@D, 
muitas outras as vierem substituir, grande parte delas relacionadas com a Promoção da Saúde e 
Prevenção da Doença, especialmente as relacionadas com a Sensibilização para a gravidade de 
um estado de pandemia, a Prevenção da Infeção pelo Covid 19, a produção de máscaras de 
proteção, entre muitas outras. 

Dinamização da escola e ligação ao meio 

Tal como nos anos anteriores, para o desenvolvimento de muitas das iniciativas a que nos iremos 
referir e o atingir dos objetivos fixados, foi determinante o recurso ao estabelecimento de 
Parcerias, com diversas entidades, públicas e privadas, especialistas em diversas áreas, assim 
como candidaturas a Projetos. O apoio realizado pelos diferentes técnicos que colaboraram com 
o PES, continua a ser uma mais-valia para a dinamização destas Ações ao nível do Agrupamento. 
As candidaturas a Projetos e o estabelecimento de Parcerias constituem um ponto forte deste 
Projeto, testemunhando o forte investimento no envolvimento da comunidade local com a 
comunidade educativa, promovendo assim a ligação da Escola ao meio. 

Como resultado da candidatura ao Selo de Escola Saudável, apresentado à Direção Geral de 
Educação (DGE) no ano letivo 2018/19, o Agrupamento foi galardoado com a atribuição do Selo 
Escola Saudável, de nível intermédio e com validade por dois anos letivos, cujo logo figura no 
Portal do Agrupamento, em Setembro de 2019. A este galardão junta-se um suporte financeiro 
para despesas inerentes ao Projeto. Também como consequência da candidatura ao Programa 
“Cuida-te”, medida 1, da responsabilidade do Instituto Português do Desporto e da Juventude 
(IPDJ), realizada também no ano letivo 2018/19, realizaram-se duas peças de teatro debate pela 
companhia USINA, no âmbito da Sexualidade “Nem muito simples, nem demasiado 
complicado”, dirigido aos alunos do 7º ano e outra no âmbito da Alimentação “O corpo é que 
paga” dirigida aos alunos do 6º ano de escolaridade, em setembro de 2019. 

Foi dada continuidade ao trabalho de parceria estabelecido com a Comissão para a Dissuasão 
da Toxicodependência de Setúbal, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências (DICAD), da qual resultou a realização de Ações de Sensibilização no âmbito da 
prevenção dos consumos e dependências, aos alunos das turmas dos 8º e 10º anos de 
escolaridade, num total de dezoito turmas.  

Ainda como resultado da parceria com a Ordem dos Farmacêuticos, através da participação no 
Projeto Geração Saudável, os alunos da turma F do 6º ano, apresentaram no ano letivo anterior, 
um trabalho ao II Concurso de Criatividade do Projeto Geração Saudável, na modalidade de 
literatura, com o qual se sagraram vencedores, tal como aconteceu com uma outra turma do 6º 
ano na versão I deste mesmo concurso, tendo resultado na atribuição de um prémio que 
culminou numa ida à Kidzânia, para todos os intervenientes. 

 
O trabalho de parceria estabelecido com a Associação Abraço continuou a ser uma realidade 
no Agrupamento e concretizou-se, uma vez mais, na realização de Ações de Prevenção da 
Infeção pelo VIH/SIDA aos alunos de cinco turmas do ensino secundário, aquando da 
comemoração do Dia Mundial de Luta Contra a SIDA. 
 
Tal como em anos anteriores, a colaboração prestada pelos Profissionais de Saúde do Centro de 
Saúde de Sesimbra (CSS), constituiu-se como uma parceria de especial relevância, como poderá 
ser verificado num dos gráficos seguintes. Foram realizadas sessões, na área da Educação Sexual, 
sobre as temáticas: Identidade e Género, Relações afetivas, Valores e Desenvolvimento da 
Sexualidade e Direitos Sexuais e Reprodutivos e também sobre Higiene a um total de trinta e 
cinco turmas do ensino básico e secundário, servindo assim de apoio técnico aos Conselhos de 
Turma, no cumprimento do previsto nos Projetos de Educação Sexual definidos para as 
respetivas Turmas. Estas sessões, dinamizadas pela enfermeira coordenadora da Saúde Escolar 
do CSS, foram também extensivas aos alunos dos Centros de Apoio à Aprendizagem, tanto na 
EB do Castelo, como na ES de Sampaio, que abordaram para além desta temática, outras de 
especial relevância para este público-alvo, como se fará referência.  



Houve ainda a oportunidade para proporcionar aos docentes e Assistentes Operacionais da EB 
de Sampaio a participação num workshop sobre o “Síndrome de Drawet”, pela sua especial 
relevância par os profissionais desta Escola. 
Realçamos ainda o apoio realizado na dinamização das sessões sobre “Suporte Básico de Vida” 
junto dos alunos de dezassete turmas do Agrupamento dos, 6º, 7º e 8º ano de escolaridade, 
conseguindo desta forma, em articulação com os programas da disciplina de Ciências Naturais 
(CN) e também de Cidadania e Desenvolvimento (CD), dotar os alunos de competências 
essenciais a este nível. Pela interrupção antecipada das aulas presenciais, devida à pandemia 
provocada pelo COVID 19, uma parte destas sessões, em especial as direcionadas às turmas dos 
9ºanos, 5º ano e algumas do 6º ano, bem como do ensino secundário não pode ser realizada. 
Realce-se ainda o “Programa de Saúde Oral” aplicado pelo Higienista Oral do CSS, concretizado 
na realização de várias iniciativas junto das crianças do ensino pré-escolar: promoção e educação 
da saúde oral, Implementação da escovagem de dentes e aplicação de verniz de fluor. Nos alunos 
dos 1º,2º,3º ciclo, para além da promoção e educação da saúde oral, Implementação da 
escovagem de dentes, do bochecho de fluor e triagem oral aos alunos nascidos em 2012,2009 e 
2006 a que se seguiu a atribuição do Cheque Dentista ou Higienista Oral. 
 
A parceria estabelecida com a Câmara Municipal de Sesimbra (CMS) continuou a ser uma 
realidade na consecução do PES. Os vários Projetos dinamizados pela Autarquia, entre eles o 
Projeto Empresários para a Inclusão Social (EPIS), que se traduziu uma vez mais, no apoio 
escolar aos alunos que dele necessitam. Também o projeto “Escolhe o teu Caminho”, na 
prevenção de comportamentos de risco, este ano dirigido aos alunos do 6º ano de escolaridade. 
Dando continuidade ao projeto “Hortas Solidárias de Sampaio” a coordenadora do PES, em 
colaboração com os técnicos e alunos dos Centros de Apoio à Aprendizagem, da EB do Castelo e 
da ES Sampaio, dinamizaram a exploração do talhão nº 11, pondo em prática princípios de 
Agricultura Biológica e de Sustentabilidade. Um outro projeto já com muita tradição no 
Agrupamento, o projeto GISC, iniciativa partilhada pela CMS, CSS e Escolas do concelho, que este 
ano assinalaria a sua XX edição, apesar de se terem desenvolvido os trâmites necessários à sua 
realização, o mesmo não se veio a concretizar. 

 
Uma vez mais o trabalho de articulação realizado com os Agentes da Guarda Nacional 
Republicana pertencentes à Escola Segura, que colaboraram com a Equipa do PES na realização 
de um grande número de Sessões de Promoção e Educação para a Saúde, algumas destas 
incluídas na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e noutras disciplinas, no âmbito da 
Prevenção e informação sobre a Violência e a Segurança na Internet, especificamente sobre o 
Bullying e Cyberbullying, para os alunos dos 2º, 3º ciclos, num total de cerca de vinte e sete 
turmas. 
  
Destacamos ainda a parceria com a Help Images na concretização do projeto “I love to Help”, 
dinamizado nas sessões de Cidadania e Desenvolvimento no âmbito do tratamento dos temas: 
Direitos Humanos, Educação Ambiental, Solidariedade e outros de igual pertinência, através de 
uma Mostra de Filme Solidário, seguido de debate, para os alunos das turmas dos 5º e 7º de 
escolaridade, num total de 14 turmas. 

Realçamos, neste ano letivo, a parceria com a Autoridade para a Segurança Alimentar e 
Económica (ASAE) que se concretizou na realização do projeto “Mãos Limpas”, articulando 
saberes inerentes à Promoção da Saúde e Prevenção das Doenças e também da Higiene, bem 
como conteúdos das disciplinas de Ciências Naturais (CN) e de Cidadania e Desenvolvimento 
(CD), onde participaram aos alunos das sete turmas do 6º ano de escolaridade. No âmbito deste 
mesmo projeto, alusivo á temática da Higiene e Manipulação de Alimentos, foi ainda realizada 
uma sessão de Formação para as Assistentes Operacionais do Agrupamento 

A  Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) foi também uma instituição que colaborou 
com o Agrupamento na dinamização de sessões sobre Violência Doméstica aos alunos de seis 
turmas do 10º ano de escolaridade, no âmbito do tratamento do tema “Direitos Humanos”, na 
disciplina de CD. 

Uma vez mais, devido à pandemia do COVID 19 e a ter sido decretado Estado de Emergência, 
outras parcerias que resultariam na realização de atividades não foram passíveis de 
concretização, como é o caso das Instituições: 



 - “Apoio à Vida, ajuda a grávidas em dificuldades” com a realização de Sessões de Sensibilização 
sobre Afetividade, Sexualidade e Prevenção da Gravidez na Adolescência; 
- “Liga Portuguesa Contra o Cancro”, com a realização de sessões de prevenção no âmbito do 
Dia das Ciências e da Saúde. 

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, em todos os ciclos de escolaridade. 

 

Atividades desenvolvidas:  

● Ao nível das temáticas atrás mencionadas, destacamos algumas das atividades 
realizadas nos  2º, 3º ciclos e ensino secundário, bem como no pré-escolar e no 1º ciclo 
ao longo do ano letivo: 

Educação Alimentar:  

 Nos 2º, 3º ciclos e ensino secundário: 

● Comemoração do Dia Mundial da Alimentação: na EB do Castelo, com os alunos das 
turmas do 6º no, foram realizadas atividades de prparação de vários alimentos: 
iogurtes, pão, gelatinas e compotas com fruta, a que se seguiu a realização de uma 
Merenda Saudável, para toda a comunidade escolar. Na ESS foi realizada também uma 
Merenda diferente mas igualmente saudável, com distribuição de vários frutos. Todas 
estas atividades contaram com o apoio das representantes da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação do Agrupamento. 

● Participação, no âmbito da anterior comemoração, por parte dos alunos do 6º ano no 
Teatro Debate: “O corpo é que paga”. 
 

● Tendo como ponto de partida a análise de rótulos de produtos alimentares, foram 
realizados diversos trabalhos de pesquisa que abordaram conteúdos tais como 
Aditivos Alimentares, Contaminação de Alimentos e os seus Processos de Conservação, 
os Pró e os Pré-bióticos, os Novos Alimentos, entre outros, no âmbito da disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento, bem como em Domínio de Articulação Curricular de 
(DAC) de CD/TIC.  

● Exposição de trabalhos sobre o tema “Alimentação”, realizados pelos alunos da EB 
do Castelo, resultantes do tratamento/reflexão sobre esta temática no âmbito das 
disciplinas de Ciências Naturais e também os realizados em CD e em DAC de CD/TIC.. 



● Promoção do projeto “Sopas.come” com a participação dos alunos das quatro turmas 
dos alunos integrados no CAA da EB do Castelo; 5ºD, 5ºG, 6ºa e 7ºA. 
 

● Apoio, supervisão e acompanhamento ao serviço de bufete e refeitório da EB do 
Castelo, pela coordenadora do projeto. 

 
 No pré-escolar e 1º ciclo: 

● Construção da Roda dos Alimento, pelas crianças das turmas do Ensino Pré-escolar; 
● Projeto RICA, pelas turmas do Ensino Pré-escolar; 
● Salada de Frutas / Batido de Fruta, pelos alunos das turmas do 1º ano;  
● Livro de Receitas Saudáveis para Crescer, pelas turmas do 2º ano;  
● Receitas Saudáveis, pelas turmas do 3º ano;  
● Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, pelas turmas do 4º ano; 
● Alimentação saudável – Roda dos Alimentos – Lanches saudáveis, direcionado aos 

alunos dos 3º e 4º anos da EB de Cotovia. Dinamizado pela coordenadora de 
estabelecimento com o apoio do Centro de Saúde; 

● Dia Mundial do Leite Escolar, dinamizado na EB do Zambujal; 
● Semana da Alimentação, na EB Cotovia e na EB Zambujal. 

 

Atividade Física: 

 

 Nos 2º, 3º ciclos e ensino secundário: 

● Atividades diversas de Promoção da Atividade Física os alunos participaram em 
atividades no âmbito do Desporto Escolar e da Atividade Interna; 

● Apoio logística à realização de atividades desportivas no âmbito da PAP de duas alunas 
do Curso Profissional de Desporto, que envolveu dezoito turmas dos 2º e 3º ciclos. 
 

 No pré-escolar e 1º ciclo: 

● Gincana Saudável, pelas crianças das turmas do Ensino Pré-escolar; 
● Toca a Mexer, pelos alunos das turmas do 1º ano; 
● A Brincar e Jogar Para o Nosso Bem-Estar, pelos alunos das turmas do 2º ano; 
● Comemoração do Dia da Educação Física, na EB Cotovia e na EB Sampaio. 

 

Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências: 

 Nos 2º, 3º ciclos e ensino secundário: 

● Comemoração do “Dia Mundial do Não Fumador” ,  realização de uma exposição com 
os trabalhos elaborados no âmbito das disciplinas e também nas sessões de Assembleia 
de Turma, junto à Biblioteca Escolar (BE) da EB do castelo. 

● Sessões do projeto “Escolhe o teu Caminho”, com o apoio do Técnico da CMS, Nelson 
Pólvora, dirigidas aos alunos das sete turmas do 6º ano de escolaridade; 

● Jogo da Glória do Tabagismo, com o qual jogaram diversas turmas dos 2º e 3º ciclos; 

● Sessões de esclarecimento e sensibilização no âmbito do consumo de Substâncias 

Psicoativas, dinamizadas com o apoio do Técnico do DICAD, José Diogo, onde 

participaram os alunos de treze turmas do 3º ciclo e ensino secundário. 

 
 Afetos e Educação para a Sexualidade: 

 Nos 2º, 3º ciclos e ensino secundário: 

● 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, para os alunos de cinco turmas do ensino secundário. Todas estas 



sessões foram dinamizadas pelo Técnico da Associação Abraço, Sérgio Luís, que uma 
vez mais recolheu elogios por parte dos que nelas participaram. Os alunos de diversas 
turmas do EB e Secundário, realizaram trabalhos no âmbito deste tema no 
desenvolvimento dos projetos de educação sexual das turmas, alguns dos quais foram 
expostos na BE da EB do Castelo. 

● Realização de workshop(s)/Ações de Sensibilização no âmbito da Ed. Sexual no 
âmbito das temáticas: “Identidade e Género ”, “Relações afetivas”, “Valores”, 
“Desenvolvimento da sexualidade”, “Direitos sexuais e reprodutivos”, “Maternidade e 
Paternidade” e “Violência doméstica e no namoro”. Estas Sessões, foram dinamizadas 
por Técnicos de Saúde Escolar do Centro de Saúde de Sesimbra, enfermeira do Centro, 

e contemplaram cerca de trinta e quatro turmas do ensino básico e secundário. 

● Os alunos integrados no CAA quer da EB do Castelo, quer da ESS também participaram 
em sessões, com conteúdos adaptados, quer sobre esta temática quer sobre outras de 
considerado interesse pela Equipa de Ed. Especial; 

● Participação dos alunos de quatro turmas do 7º ano na peça de teatro debate “Nem 
muito simples, nem demasiado complicado” que foi muito apreciada pelo seu público 
alvo. 

● Apoio à aplicação dos Projetos de Educação Sexual das Turmas do Agrupamento, pela 
Equipa do PES, que se traduziu, em grande parte, no apoio à dinamização de Ações 
com a colaboração das entidades parceiras, que constituem uma mais valia à 
consecução de muitas das atividades neles previstas. 

 No pré-escolar e 1º ciclo: 

● Conto da história “Orelhas de borboleta”, pelas crianças das turmas do Ensino Pré-
escolar; 

● Árvore Genealógica, pelos alunos das turmas do 1º ano; 
● Caixinha dos Afetos, pelos alunos das turmas do 1º ano;                                                                                                                                                     
● Crescer com o Charlie e a Lola, pelos alunos das turmas do 2º ano                
● Exploração da obra “Adivinha o Quanto Eu gosto de Ti”, pelos alunos das turmas do 

2º ano (realizou-se com orientação à distância); 
● Postal do Dia dos Afetos, pelos alunos das turmas do 2º ano                              
● Elaboração de um convite “Festa da Amizade/Dia dos Namorados, pelos alunos das 

turmas do 3º ano;         
● ”O beijo da palavrinha”, pelos alunos das turmas do 4º ano          
● ”O pássaro da alma”, pelos alunos das turmas do 4º ano;          
●  Conto da história “Um amor de família”, pelas crianças das turmas do Ensino Pré-

escolar; 
● Debate / Cartaz sobre as diferenças anatómicas, pelos alunos das turmas do 1º ano;  
● Exploração da obra “O sapo apaixonado”, pelos alunos das turmas do 2º ano;                  
● Conhecer o aparelho reprodutor, pelos alunos das turmas do 3º ano;  
● Educar para uma sexualidade harmoniosa, pelos alunos das turmas do 4º ano;  

 
Saúde Mental e Prevenção da Violência em Meio Escolar: 

 Nos 2º, 3º ciclos e ensino secundário: 

● 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, realizados 
no âmbito das disciplinas e também nas sessões de Assembleia de Turma. 

● Com o apoio da Escola Segura foram realizadas sessões sobre “Violência e Paz” e  
”Internet Segura”, especificamente sobre Bullying e Ciberbullying, para os alunos de 
vinte e sete turmas dos 2º e 3º  ciclos. 

● Dinamizado pela instituição” Help Image” foram realizadas sessões de Mostra de 
Filme Solidário, inseridos no projeto “I Love to Help” que abrangeram catorze turmas 
dos segundo e terceiro ciclos. 



● Projeto de combate ao Bullying, dinamizado pela psicóloga Cecília Almeida e técnica 
social Teresa José, para os alunos da turma C do 5º ano.  

 
● Projeto de Desenvolvimento de Competências Motivacionais e de auto-estima, 

desenvolvido pela psicóloga Cecília Almeida e pela técnica social Teresa José, a quatro  
turmas do terceiro ciclo e secundário. 

 

 No pré-escolar e 1º ciclo: 

● Aprender a gerir emoções, pelos alunos das turmas do 3º ano; 

● Programa de Desenvolvimento das Aptidões para a Aprendizagem Escolar, direcionado 
aos alunos do 1º ano e dinamizado pelas psicólogas afetas ao Agrupamento.   

● Projeto EMOJIS – Promoção de Competências Sócio Emocionais / Transição ao 1º ano – 
direcionado aos alunos do 1º ano e dinamizado pela Psic. Cecília Almeida e Ass. Social 
Teresa José; 

● Programa de Competências Sociais/Transição ao 5º ano, para os alunos do 5º ano e 
dinamizado pela Psic. Cecília Almeida e Ass. Social Teresa José; 

● Programa de Competências Sociais e Emocionai- Projeto Mais, dirigido a alunos de uma 
turma do 3º ano, dinamizado pela Psic. Cecília Almeida e Ass. Social Teresa José; 

● Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, assinalado na  EB Cotovia, na EB Sampaio  
e na EB Zambujal; 

● Dia Escolar da Não Violência e da Paz, assinalado na EB Cotovia, na EB Sampaio e na EB 
Zambujal. 

Higiene: 

 Nos 2º, 3º ciclos e ensino secundário: 

● Sessões de Informação/esclarecimento sobre “Higiene”, dirigidas aos alunos CA 
Aprendizagem da EB do Castelo e da ES de Sampaio, dinamizadas pela enfermeira de 
Saúde Escolar do CSS, extensiva também a uma das turmas do 7º ano. 

● 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. 

● Participação nas Sessões de Sensibilização dinamizadas pela ASAE- Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica, integradas no projeto “Mãos Limpas”. 

 No pré-escolar e 1º ciclo: 

● Escovagem dos dentes, pelas crianças das turmas do Ensino Pré-escolar; 
● Aplicação de verniz de fluor, pelas crianças das turmas do Ensino Pré-escolar; 
● Bochecho do fluor, pelos alunos da EB Cotovia, da EB Sampaio e da EB Zambujal 

 

Promoção da Saúde : 

 Nos 2º, 3º ciclos e ensino secundário: 

● Ações de Sensibilização sobre ”Suporte Básico de Vida”, que abrangeu quinze turmas 
dos 2º e 3º  ciclos do ensino básico, em articulação com a disciplina de Ciências 
Naturais. 

 

 No pré-escolar e 1º ciclo: 



 
 Cuidados a ter com o sol, dinamizado com o apoio de farmacêuticos da Farmácia de 

Santana, na EB de Sampaio, dirigido aos alunos do pré-escolar e do  1º Ciclo. 
 
Os gráficos seguintes retratam a informação anteriormente referida, número de atividades 
realizadas por temática, bem como a sua distribuição, não só nos 2º, 3º ciclos e secundário, mas 
também no pré-escolar e no 1ºciclo. 

 

 

 

 

 



 

Balanço dos Projetos de Educação Sexual das Turmas 

A Equipa do PES promoveu o apoio e o acompanhamento possível 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 
interdisciplinar, o que os tornou mais ricos e profícuos. Este tipo de abordagem tem sido uma 
valiosa conquista e um ponto forte do projeto. As atividades realizadas assim como as 
abordagens extrapolam muitas vezes o inicialmente previsto, quer em termos de temáticas, 
quer de horas dedicadas ao projeto, como se pode constatar nos relatórios do balanço do PES 
das turmas. A título de exemplo, refiro a abordagem do tema “As mudanças físicas e emocionais 
ao longo das diferentes etapas da vida. A valorização da diversidade dos corpos – as mensagens 
veiculadas pela comunicação social e os padrões estéticos”, pela turma 11ºB, que gerou a 
realização de diversos trabalhos na disciplina de Ed. Física, cruzando os conteúdos abordados no 
tratamento da temática com os específicos da disciplina. Tudo o que aqui possa ser relatado 
ficará certamente aquém do retratado nos Balanços de Execução dos respetivos projetos de Ed. 
Sexual das turmas. 

Enalteço também a criatividade ao nível das estratégias utilizadas pelos Conselhos de Turma, 
bem como a diversidade e a riqueza constatada nas abordagens dos vários temas constantes nos 
Projetos, que em muito os enobreceram. O crescente envolvimento das diferentes disciplinas na 
abordagem das temáticas, reflete a interiorização da necessidade desta abordagem transversal 
e interdisciplinar na Promoção e na Educação para a Saúde. Também a este nível, é mais uma 
vez notória a evolução em termos de envolvimento e investimento dos vários professores dos 
conselhos de turma, relativamente a anos anteriores, em que o mesmo era da estrita 
responsabilidade do prof. de Ciências ou do Diretor de Turma.  

Uma vez mais os Responsáveis por estes Projetos realçaram o envolvimento e a participação 
entusiástica e assertiva revelada pelos alunos no desenvolvimento dos Projetos de Ed. Sexual 
das várias turmas, o que também representa uma certa evolução, pelo reconhecimento da sua 
na importância e pertinência. As abordagens desinibidas, sérias e enriquecedoras contribuíram 
para o crescimento dos alunos enquanto cidadãos e realçaram o papel da vida humana. A título 
exemplificativo transcrevo um comentário realizado pela DT da turma 10ºD: ”As atividades do 
Projeto de Ed. Sexual da Turma contribuíram para o alargamento dos conhecimentos dos 
alunos sobre a evolução dos comportamentos na sociedade em relação à sexualidade e para a 
consciencialização da importância de respeitar a diversidade e a liberdade sexual, contribuindo 
para a aquisição de valores como a tolerância e o respeito pelo outro” 

Também ao nível tanto das turmas de 5º ano, 6º ,7º, 8º , 10º e 11º anos realço a transversalidade 
verificada na abordagem de alguns temas, em particular com a disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento, na qual o cruzamento no tratamento das temáticas de Direitos Humanos,  
Igualdade de Género e de Afetos, Sexualidade e Promoção da Saúde permitiram a realização 
de atividades muito enriquecedoras. Também em Assembleia de Turma foram abordados 
muitos dos temas inscritos neste projeto, destaco uma iniciativa levada a cabo pela turma 8ºA, 
que em tempos de E@D realizou um trabalho de alerta e prevenção sobre os “Maus tratos na 
infância”, partilhado com os pais dos alunos e com a CPCJ de Sesimbra. 

 

Outras iniciativas da Equipa do PES 

No que respeita à intervenção do PES junto da restante comunidade educativa, em particular 
junto dos Assistentes Operacionais (AO), a coordenadora promoveu uma sessão com o apoio 
das Técnicas da ASAE, no âmbito do projeto “Mãos Limpas”, sobre higiene na manipulação de 
alimentos. Esta foi muito apreciada pelos seus participantes e considerada uma mais-valia em 
termos de Formação Contínua. Também com o apoio da enfermeira coordenadora da Saúde 
Escolar do CSS foi realizada uma Formação para AO e docentes, versando a temática “A criança 
com Síndrome de Drawet”. Estas Formações contribuem para a capacitação das Assistentes 
Operacionais, dotando-as de maiores  conhecimentos nestas áreas. 



Foi ainda realizada uma sessão para Enc. de Educação, dinamizada pela psicóloga Cecília 
Almeida,  sobre “Gestão Comportamental”, no sentido de dar resposta a uma necessidade 
diagnosticada. 

No que se refere à dinamização/apoio a eventos no âmbito da solidariedade, destaca-se o apoio 
às iniciativas do Banco Alimentar Contra a Fome, onde se incluíram alunos e docentes do 
Agrupamento e ainda outras respeitantes a recolha de bens alimentares e produtos de higiene, 
desencadeadas por turmas de 7º e 10º ano, no âmbito da disciplina de CD. Acresce ainda a 
iniciativa “Malinhas da Maternidade”, desenvolvida por alunos do Ensino Profissional, à qual 
grande número de alunos e suas famílias aderiram. Acrescento o apoio ao Projeto Youth Lab 4 
Inclusion, promovido pela APCAS-Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal e 
dinamizado pelos alunos da turma A do 8º ano, que neste ano letivo viu atingido o seu objetivo 
– a aquisição e instalação de uma plataforma de escada para que qualquer aluno/a tenha acesso 
igualitário às salas que se encontram no pavilhão A, da EB do Castelo. Todas as iniciativas levadas 
a cabo no âmbito deste Projeto, na respeitante à angariação de fundos, foram apoiadas pela 
coordenadora do PES. 

Ainda no âmbito do desempenho das suas funções, a coordenadora do PES, reuniu com a 
representante do PES, do 1º ciclo, bem como com as coordenadoras de estabelecimento das 
várias EB1. No entanto, a articulação entre a equipa do PES e as docentes destes níveis de ensino 
é 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 depositário 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”, “Dia Mundial de Luta Contra A SIDA”, “Dia de S. Valentim”, através de exposições e 
outras iniciativas que tiveram lugar no espaço da BE, como as sessões com as Técnicas da ASE, 
do projeto “I love to Help”, com a Escola Segura, entre outras, algo que pode ser considerado 
um ponto forte do Projeto 

Outras reuniões foram acontecendo, de forma sistemática, ao longo de todo o ano letivo, como 
as do Projeto do Grupo de Intervenção em Saúde Comunitária (GISC), de forma a preparar o 
Congresso do GISC, o qual não veio a acontecer pela interrupção antecipada das aulas 
presenciais, consequência do confinamento. 

 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 ainda a existir atividades que não foram avaliadas pelos seus 
participantes, em especial nos 2º, 3º ciclos e secundário, onde os professores acompanhantes 
ainda não interiorizaram esta prática. Existem, no entanto, um conjunto de atividades 
promovidas pelo PES que devido ao seu caráter não são suscetíveis de avaliação, como por 
exemplo, a reflexão/realização de trabalhos por parte das turmas, a realização da triagem de 
saúde oral e entrega de cheque dentista, entre  muitas outras. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacte nas atitudes/aprendizagens dos alunos 

A defesa da vida e o respeito pelo ambiente são valores que estruturam cidadãos conscientes e 
informados e que a escola procura estimular. 

O envolvimento dos alunos, nas atividades propostas e realizadas no âmbito do PES, foi 
empenhado, sentido e testemunhado por todos. 

A formação de uma consciência cívica capaz de inferir que a preservação da saúde, do bem-estar 
físico, social e mental, carece da contribuição de todos e estimulou os alunos para uma 
participação ativa no sentido da alteração de hábitos e comportamentos enraizados. 

As significativas mudanças que já se puderam verificar nas atitudes de alunos/famílias, incentiva 
e reforça a importância da implementação do PES na comunidade educativa, como contributo 
para a alteração das mentalidades e da promoção da Saúde e do Bem-Estar de todos. 

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. 

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. 
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