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 1. Íntroduçã o 

Dando cumprimento ao determinado na alínea a) do ponto 2 do artigo 20.º e para os efeitos 

previstos na alínea f) do artigo 13.º do regime jurídico de autonomia, administração e gestão 

dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

224/2009, de 11 de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, que o 

republicou, foi elaborado o presente Relatório Final de Execução do Plano Anual de 

Atividades referente ao ano escolar de 2017/2018. 

Assim, obedecendo ao estipulado, dar-se-á a conhecer, através deste documento, o grau de 

execução das iniciativas propostas para o Plano Anual de Atividades (PAA) e dos objetivos 

que a elas respeitam, os motivos pelos quais algumas atividades não se realizaram ou foram 

alteradas e os aspetos mais e menos conseguidos com o trabalho desenvolvido. Além disso, 

e numa perspetiva de aperfeiçoamento da qualidade do serviço educativo prestado, 

apresentar-se-ão algumas sugestões de melhoria para ações futuras.  

Salienta-se o facto de que todas as informações aqui expostas resultam da análise do 

conteúdo dos relatórios produzidos pelos respetivos responsáveis, aquando da realização 

das diferentes atividades, e dos redigidos pelos coordenadores das diversas estruturas do 

Agrupamento de Escolas de Sande, integrando estes últimos o documento que agora se 

apresenta.  
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 2. Trãbãlho Desenvolvido pelãs Estruturãs 

do Agrupãmento 

  
 
 
 
 

 

 Introdução 
 

O ano letivo 2017/2018 teve início com o desenvolvimento das atividades preparatórias 

decorridas antes do dia 1 de setembro que complementaram o trabalho iniciado nos meses 

de junho, julho e agosto de 2017. Destacam-se as seguintes:  

- Planificação e organização do serviço de matrículas e constituição de turmas;  

- Distribuição do serviço letivo e não letivo;  

- Elaboração dos horários dos alunos, pessoal docente e não docente;  

- Calendarização e planificação das reuniões e outras atividades de lançamento do ano 

letivo para as estruturas: conselho pedagógico, departamentos curriculares, conselho de 

diretores de turma e reunião geral de professores.  

As atividades escolares letivas e não letivas, cuja responsabilidade de organização e 

implementação compete à Direção do Agrupamento, decorreram, ao longo do ano, de 

acordo com o previsto, pese embora a chegada demasiado tardia do financiamento por parte 

do Norte2020. O mesmo sucedeu relativamente ao serviço de exames e provas de aferição, 

que se desenrolou com normalidade. 

Nos meses de julho e agosto, o agrupamento colaborou na organização dos campos de 

férias organizados pelas Juntas de Freguesia da sua área pedagógica de abrangência para 

ocupação dos tempos livres dos alunos. 

 

 

2.1. DIREÇÃO DO AGRUPAMENTO 

Diretora: Manuela Ferreira 
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 Atividades Executadas  

As atividades letivas tiveram início no dia 13 de setembro com a receção aos alunos da 

Educação Pré-Escolar, do 1.º CEB e do 5.º ano de escolaridade. Previamente a esta data, 

foram desenvolvidas com êxito: 

 a planificação das atividades de animação e apoio à família, na Educação Pré-

escolar, em estreita ligação com a Câmara Municipal do Marco de Canaveses; 

 a planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), para o 1.º Ciclo. 

Além destas, foram levadas a cabo as seguintes ações ao longo do ano: 

a) Mantiveram-se atualizadas a página web do agrupamento e a página na rede social 

Facebook; 

b) Deu-se continuidade ao processo de avaliação interna no Agrupamento, criando 

todas as condições necessárias ao funcionamento/trabalho da equipa; 

c) Manteve-se a aposta num plano de formação interna para pessoal docente e pessoal 

não docente, elaborado com base num levantamento das suas necessidades e em 

articulação com o Projeto Educativo;  

d) Articulando com a DGestE Norte, o Agrupamento deu continuidade à experiência das 

turmas PIEF, no formato de funcionamento adotado no ano letivo anterior, mantendo-

se, para o efeito, a parceria com a Escola Profissional de Agricultura do Marco de 

Canaveses (EPAMAC); 

e) Renovaram-se os contratos dos técnicos de intervenção local (TIL) afetos às turmas 

PIEF, bem como da assistente social afeta ao projeto Teip;  

f) Realizou-se o concurso para contratação por oferta de escola de uma técnica 

especializada a tempo inteiro – psicóloga – para apoio ao agrupamento; 

g) No que respeita aos equipamentos e instalações, e na sequência do trabalho iniciado 

no âmbito do plano de melhoria “Faz-te à Escola!”, continuou a apostar-se na 

preservação dos espaços exteriores da escola sede. 
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 A. CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 
NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO 
Feira de S. Martinho Sim 

 

2.º PERÍODO 
Desfile de Carnaval Sim 

 

3.º PERÍODO 
Comemoração do Dia 

Mundial da Criança: 

Caminhada a Montedeiras 

Cerimónia do Quadro de 

Honra 

Sim 

 

 

Sim 

 

AO LONGO DO ANO 
Projeto “Escola em Ação” 

Projeto “Faz-te à Escola!” 

Sim 

Sim 

 

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

Todas as atividades foram realizadas com sucesso, tendo sido alcançados os objetivos 

previamente definidos. Quanto à cerimónia do Quadro de Honra, atendendo à não realização 

das reuniões de avaliação sumativa final dos alunos, poderá vir a realizar-se apenas no início 

do próximo ano letivo (setembro). 
 

 B. DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

1.º PERÍODO 

MÊS DIA ATIVIDADE 

SETEMBRO 06 
Reunião geral de professores 

Reuniões dos departamentos curriculares 
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07 Reunião do conselho pedagógico 

11 

Reuniões de departamentos curriculares / conselhos de docentes: 

verificação/conclusão do PAA; propostas de alterações ao regimento; 

clubes temáticos; TurmaMais; supervisão pedagógica; articulação 

curricular e pedagógica; preparação do início do ano letivo… 

Reunião do conselho de diretores de turma 

12 
Reuniões de articulação disciplinar 

Reuniões dos departamentos curriculares com o coordenador Teip 

13 

Receção dos alunos do pré-escolar (nos JI), do 1.º ciclo (nas EB 1) e do 

5.º ano de escolaridade (na EB 2,3 de Sande) 

Reunião de trabalho com docentes das turmas PIEF e técnicos da 

Associação A.R.T. 

14 
Início das aulas 

Reunião de trabalho com a Dra. Teodolinda Magro 

20 
Reuniões dos clubes temáticos 

 

OUTUBRO 04 Seminário: “Supervisão Pedagógica Colaborativa” 

NOVEMBRO 7 - 22 Reuniões dos conselhos de turma de avaliação intercalar 

DEZEMBRO 

19                            Ceia de Natal 

21 
Reuniões dos directores de turma com encarregados de educação 

Ação de Sensibilização: “Indisciplina na Escola?! E agora?!” 

2.º PERÍODO 

JANEIRO 
04 Seminário: “Promoção da Literacia Emergente” 

25 Participação nos Encontros Regionais Teip 

FEVEREIRO 9,14,21 Reuniões dos conselhos de turma de avaliação intercalar 

MARÇO 

01 Seminário: “Promoção da Literacia Emergente” 

23 Seminário: “Compreensão Leitora” 

29 
Ação de Sensibilização: “ Alunos com NEE” 

Reuniões dos diretores de turma com encarregados de educação 

3.º PERÍODO 

JUNHO 

06 - 13 Reuniões de avaliação 9.º ano 

07-26 Aulas de apoio de Português e Matemática para alunos do 9.º ano 

 

Reuniões dos departamentos curriculares 

Reuniões da equipa de auto-avaliação 

Inventários da Biblioteca, laboratórios, clubes, gabinetes… 

13 Afixação das pautas da avaliação interna - 9.º ano 
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18-29  Provas de equivalência à frequência – 3.º CEB (1.ª fase) 

18 e 19 Reuniões de avaliação 5.º, 6.º, 7.º, 8.º anos 

20   
Afixação das pautas de 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos 

 

21 e 22 Participação no Encontro de Boas Práticas “A Escola de Sucesso” 

 

22 
Prova Nacional de Português 

Reuniões com encarregados de educação do 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos 

25 Elaboração do Relatório de Execução do P.A.A. 

27 
Prova Nacional de Matemática 

Elaboração do Relatório de Execução do P.P.M. 

28 e 29 Provas de equivalência à frequência – 1.º CEB (1.ª fase) 

JULHO 

02-06 Provas de equivalência à frequência – 1.º CEB (1.ª fase) 

05 

Constituição de turmas 

Reunião de articulação curricular pedagógica entre os docentes de 
Português do 2.º CEB e os titulares das turmas do 3.º e 4.º ano do 
1.º CEB, com a presença da EAA 
Reunião de articulação curricular pedagógica entre os docentes de 
Matemática do 2.º CEB e os titulares das turmas do 3.º e 4.º ano do 
1.º CEB, com a presença da EAA 
Atualização dos dossiês técnico-pedagógicos 

06 
Elaboração do P.A.A. para 2017/2018 

Reuniões dos departamentos curriculares 

09 

Reuniões dos departamentos curriculares 

Conselho de directores de turma 

Organização dos PIA 

10 
Supervisão Pedagógica Colaborativa: sessão de partilha com a 

presença do Prof. Eusébio André Machado 

11 
Elaboração do P.A.A. para 2017/2018 

Atualização/Revisão do P.P.M. 

12 Reunião da Secção de Avaliação do Desempenho Docente  

13 
Conselhos de turma de 9.º ano 

Afixação das pautas finais de 9.º ano 

16-26 Provas de equivalência à frequência (2.º fase) – 3.º CEB  

16 
Reuniões com encarregados de educação dos alunos de 9.º ano 

Matrículas 

16 e 17 Prémio ESCOLA EM AÇÃO 

17 
Reuniões dos departamentos curriculares: análise dos resultados 

das provas finais de ciclo 
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18 
Reunião do conselho pedagógico 

Seminário: “O ambiente, que futuro?” 

19 
Reunião geral de docentes 

Arraial convívio de final de ano 

20 
Reunião do Conselho Geral 

(Cerimónia do Quadro de Honra) 

 

Pese embora os constrangimentos causados pela greve dos professores às reuniões de 

avaliação, todas as atividades elencadas no quadro acima foram cumpridas, algumas nas 

datas previstas, outras em datas posteriores às inicialmente agendadas. 

 

 Avaliação 
 

Apesar dos constrangimentos financeiros que se fizeram sentir, à semelhança do sucedido 

nos últimos anos, as atividades programadas pela Direção foram concretizadas na íntegra. 

Todas as iniciativas previstas foram levadas a cabo, inclusive as visitas de estudo 

programadas pelos vários departamentos curriculares, promovendo-se desta forma não só o 

desenvolvimento da dimensão cognitiva, mas também das dimensões cívica, artística e 

cultural, ambiental, desportiva e físico-motora. Com efeito, considerámos essencial manter 

em funcionamento os clubes temáticos, bem como fomentar as atividades de 

enriquecimento curricular no primeiro ciclo. Os projetos Escola em Ação e Faz-te à Escola! 

também foram (e serão) mantidos, bem como as atividades mobilizadoras de todo o 

agrupamento. 

Salientam-se mais uma vez, pelo seu simbolismo institucional, os momentos de 

confraternização e de homenagem da comunidade escolar e educativa, nomeadamente a 

cerimónia de atribuição de diplomas aos alunos que integram o Quadro de Honra, a ceia de 

Natal, a comemoração do Dia Mundial da Criança e o convívio de final do ano. Registe-se 

também a continuidade do esforço de valorização do sucesso dos alunos, através da 

atribuição do prémio “Escola em Ação”.  

Ao nível do desenvolvimento profissional docente, mantivemos a aposta num plano interno 

de formação. Numa sociedade em permanente mudança, é importante mantermos a 
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preocupação com o fomento de uma adequada formação contínua para professores que 

permita, sobretudo, valorizar o trabalho em equipa e a supervisão pedagógica, reforçando a 

importância do Projeto Educativo do Agrupamento. 

Igualmente importante é a promoção de uma formação contínua para pessoal não docente 

que permita que todos se mantenham atualizados e respondam com eficácia a todos os 

desafios e/ou solicitações. 

As parcerias continuaram também a revelar-se fundamentais na nossa ação, principalmente 

a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia e a Escola de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural de Marco de Canaveses (EPAMAC). Uma sociedade e uma economia fortes não são 

possíveis sem cidadãos bem formados, devidamente qualificados, competentes e 

envolvidos. Os alunos de hoje são os cidadãos de amanhã; representam, por isso, o nosso 

investimento de longo prazo no futuro. Devemos trabalhar juntos para garantir o seu 

sucesso.  

Neste âmbito, salienta-se a parceria levada a cabo com as Juntas de Freguesia e Câmara 

Municipal na realização de campos de férias para os alunos. Estes surgem como forma de 

ocupação dos tempos livres das crianças e dos jovens de forma educativa, cultural, 

desportiva ou recreativa.  

A escassez de infra estruturas alternativas às escolas nas freguesias do concelho e a 

crescente necessidade das famílias levaram a autarquia a responder à problemática através 

da criação de campos de férias, tendo como principais destinatários crianças e jovens com 

idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos. 

O Agrupamento, na qualidade de parceiro nesta iniciativa, participa, pelo terceiro ano 

consecutivo, na sua realização, desta feita através da cedência de materiais e equipamentos 

desportivos, bem como disponibilizando algumas assistentes operacionais. 

 

 Observações Finais / Sugestões de Melhoria 
 
Continuaremos a dar primazia a uma educação que prepare as nossas crianças e jovens 

para o exercício pleno da cidadania.  

Continuaremos empenhados em afirmar o Agrupamento como uma unidade orgânica 

dinâmica, capaz de acompanhar e conviver com as constantes mutações que ocorrem na 

sociedade e na educação. 
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Continuaremos a apostar numa escola democrática, solidária, onde há prestação de contas, 

mas também partilha de tarefas e de responsabilidades. 

Continuaremos esforçados em aprofundar a autonomia do Agrupamento. 

Continuaremos a acreditar nas pessoas. 

Reforçaremos os mecanismos de avaliação interna e externa como instrumentos de 

regulação. 
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 INTRODUÇÃO 

O coordenador do Projeto Educativo TEIP (TEIP) é o responsável pela coordenação de uma 

equipa que acompanha o desenvolvimento deste projeto - equipa de 

monitorização/avaliação TEIP. O trabalho desenvolvido pela equipa consistiu na 

monitorização, acompanhamento e avaliação da implementação das ações do Projeto 

Educativo/Plano Plurianual de Melhoria, bem como na elaboração dos relatórios semestral e 

final de execução do plano de Melhoria. Esta equipa foi, igualmente, responsável pela 

atualização/reformulação do Plano Plurianual de Melhoria 2018-2019. 

 

 REUNIÕES 

As diferentes reuniões da equipa ao longo do ano traduziram-se em sessões de trabalho em 

que se definiram as formas de monitorização e avaliação do Projeto Educativo TEIP, bem 

como os instrumentos e formas de comunicação dos resultados à comunidade, em 

articulação com o nosso consultor externo, Doutor Eusébio Machado. 

No final do ano letivo, a equipa recolheu e processou os dados quantitativos e qualitativos 

relativos ao processo de ensino e aprendizagem e a avaliação de cada uma das medidas do 

PPM. Com base nesses dados, propôs a reformulação do PPM para o ano letivo 2018-2019. 

O trabalho da equipa foi feito em articulação com a direção do Agrupamento, com o 

Conselho Pedagógico e com as restantes estruturas de gestão pedagógica, num clima de 

estreita cooperação. 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

Enumeram-se algumas das atividades executadas enquanto coordenador do Projeto 

Educativo TEIP: 

2.2. COORDENAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO TEIP 

Coordenador: Filipe Machado 
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 - convocar e presidir às reuniões de trabalho da equipa;  

- preparar as reuniões com o nosso consultor externo; 

- apresentar as propostas dos projetos a desenvolver em Conselho Pedagógico;  

- otimizar os recursos existentes no Agrupamento; 

- divulgar os resultados da monitorização/avaliação do projeto junto da comunidade 

educativa; 

- coordenar  e  articular  os  projetos  de  desenvolvimento  educativo  com  o  Projeto 

Educativo e o Plano Anual de Atividades; 

- coordenar a equipa de elaboração dos relatórios periódicos, semestral e final de execução 

do Projeto Educativo e do Plano Plurianual de Melhoria; 

- apoiar os colegas na construção dos Processos Técnicos de Operação (PTO). 

- integrar o Conselho Pedagógico; 

- participar nos seminários TEIP promovidos pela DGE: 

- participar nas reuniões com a empresa (IRMC) que nos acompanha a nível financeiro. 

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

Não aplicável 

 

 AVALIAÇÃO 

A forma de trabalho da equipa de coordenação TEIP permitiu dar continuidade à cultura de 

planificação, execução, avaliação e reorientação que carateriza o Projeto Educativo do 

agrupamento, mediante um acompanhamento pormenorizado das atividades, a avaliação e 

monitorização sistemática do Projeto Educativo e um maior envolvimento dos docentes no 
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processo de reflexão e avaliação do trabalho desenvolvido. Foi, igualmente, capaz de 

desenvolver iniciativas promotoras de articulação entre os vários intervenientes do processo 

de ensino e aprendizagem, criando e sustentando dinâmicas de melhoria de práticas e 

processos.  
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 INTRODUÇÃO 

O conselho de coordenação pedagógica é constituído pela totalidade dos professores 

titulares de turma do 1ºCiclo do ensino básico, pelos educadores titulares de grupo e pelos 

professores das medidas de apoio à aprendizagem, numa totalidade de docentes, 

distribuídos da seguinte forma: 

  10 Educadores titulares de grupo;   

 18 Professores do 1.ºCEB, titulares de turma 

 3 Professoras das medidas de Apoio às Aprendizagens (2 professoras da TurmaMais 

+ 1 professora em apoio educativo) 

 

 REUNIÕES 

O Conselho de Coordenação Pedagógica do Pré-Escolar e 1.º CEB reúne ordinariamente no 

início do ano letivo e no final de cada período letivo, com a finalidade de:  

- Promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico e analisar as propostas 

das educadoras e professores do 1.º CEB; 

- Fomentar a interação entre a escola e a comunidade; 

- Assegurar a articulação dos projetos curriculares de grupo /turma com o Projeto Educativo 

do Agrupamento;  

- Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços especializados 

de apoio educativo e/ ou de psicologia e orientação na gestão adequada de recursos e na 

adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 

- Analisar e refletir sobre as práticas educativas. 

 

No total, o conselho de Coordenação Pedagógica realizou quatro (4) sessões de trabalho  

2.3. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO 

Coordenadora: Luísa Ribeiro 
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 ATIVIDADES EXECUTADAS  

 

 CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA C.

 REALIZADAS 
PAA 

INICIAL(SIM/NÃO) 
NÃO REALIZADAS* 

ATIVIDADES DO 1.ºCEB 

1.º PERÍODO “EU FAÇO A DIFERENÇA E 

TU? (RESGATANDO 

VALORES)” 

SIM  

2.º PERÍODO “BICHOS, BICHINHOS E 

BICHAROCOS” 

SIM  

3.º PERÍODO “BRINCADEIRAS ARTÍSTICAS” 

“DIA DO DEPARTAMENTO” 

“VISITA DOS ALUNOS 

FINALISTAS DO JI À EB1” 

SIM 

SIM 

SIM 

 

AO LONGO DO 

ANO 

“VISITA DE ESTUDO” 

“FESTIVIDADES” 

SIM 

SIM 

 

ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR  

30 DE OUTUBRO 

A 3 DE NOVEMBRO 

A MAGIA DA MATEMÁTICA SIM  
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26 DE FEVEREIRO 

 A  3 DE MARÇO 

EXPERIMENTO LOGO 

APRENDO 
SIM  

14 A 18 DE MAIO 

 

ARTES EM AÇÃO / DIA DO 

DEPARTAMENTO 
SIM 

 

 

AO LONGO DO 

ANO 

“VISITA DE ESTUDO” SIM  

ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO  

1.º PERÍODO FEIRA DE SÃO MARTINHO  SIM  

2.º PERÍODO DESFILE DE CARNAVAL  SIM  

3.º PERÍODO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA  SIM  

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

AS ATIVIDADES REALIZADAS DECORRERAM DE FORMA BASTANTE POSITIVA. HOUVE GRANDE 

ENVOLVIMENTO DE PROFESSORES, ALUNOS, PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO. ESTAS 

ATIVIDADES PROPORCIONARAM NOVAS VIVÊNCIAS E ENRIQUECIMENTO DO PERCURSO EDUCATIVO DOS 

ALUNOS. 

HOUVE ARTICULAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO 1ºCEB / PRÉ-ESCOLAR / 2.º E 3.º CICLO E COM 

OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E AS AUTARQUIAS. 

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

Foram integralmente cumpridas as planificações elaboradas e aplicadas nas diferentes 

atividades do PAA. 
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Foram elaborados os PT de todas as turmas do 1ºCEB e os PCG de todos os grupos do 

Pré-escolar. 

Programas planificações e orientações curriculares - Remete para o relatório de atividades 

do departamento do 1º CEB e do Pré-Escolar. 

 

 AVALIAÇÃO 

Atividades do PAA e Articulação EB1 JI 

1.ºPeríodo – Atividade “Eu faço a diferença e tu?” (resgatando valores) – Esta atividade 

difundiu a exploração de valores de respeito e solidariedade. Na Totalidade desenvolveram-

se 24 tarefas, das quais 3 em articulação com o pré-escolar. No final do período passou-se 

um inquérito de satisfação aos alunos e apurou-se que 303, dos 309 inqueridos, gostaram 

de participar na atividade. 

2.ºPeríodo – Atividade “Bichos, bichinhos e bicharocos”  - A atividade promoveu a 

consciencialização do dever de respeito pelos seres vivos e um conhecimento mais alargado 

sobre curiosidades da natureza. Permitiu a troca de saberes entre os participantes 

privilegiando o envolvimento da família. Culminou em momentos de diversão e alegria. 

Todos os alunos aderiram com entusiasmo às atividades propostas, realizando-as com 

gosto e empenho, tendo-se atingido os objetivos. 

3.º Período -  Atividade “Brincadeiras Artísticas” – Esta Atividade propôs os seguintes temas 

a serem desenvolvidos, parcialmente ou na totalidade, pelas escolas. 

Temas 

Nº  de Escolas  
que 

desenvolveram  
as atividades 

Modo de realização 

A nível de 
escola 

Articulação com o 
JI 

Leituras com Animais 7 6 1 

Vida de… 3 3 0 

Visita Animal 2 1 1 
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Álbum dos Bichos 2 2 0 

Meu animal está doente e 
agora? 

1 1 0 

Animais à nossa volta 7 7 0 

O Meu animal de estimação 5 4 1 

“Joganimalia” 3 3 0 

Mascote Escolar 3 3 0 

“Animalata” 3 3 0 

“Animal&Artes” 5 3 2 

Desfile de Carnaval 7 2 5 

 

A atividade promoveu a consciencialização do dever de respeito pelos seres vivos e um 

conhecimento mais alargado sobre curiosidades da natureza. Permitiu a troca de saberes 

entre os participantes privilegiando o envolvimento da família. Culminou em momentos de 

diversão e alegria. 

Atividade “Visita dos alunos finalistas do JI à EB1”- Esta atividade promoveu a articulação 

entre todas as turmas do 4ºano de escolaridade e os finalistas do pré-escolar.  

Ao longo do Ano: Festividades - Ao longo do ano desenvolveram-se 12 festividades que 

totalizaram 64 comemorações, sendo 19 a nível de escola e 45 em articulação com o JI. 
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As “Festividades” promoveram o convívio entre a escola e a família, conseguindo envolver 

os Encarregados de educação de modo ativo na vida escolar do seu educando. Estas 

atividades permitiram manter vivas as tradições populares, pesquisar costumes e tradições 

de outros povos e desenvolver o espírito de solidariedade e partilha. Os alunos conviveram 

de forma harmoniosa entre si e aprenderam a preservar os valores da família, do amor e da 

amizade. 

Visitas de Estudo 

Remete para o relatório de atividades do departamento do 1º CEB e do Pré-Escolar 

Ao longo do ano letivo, as atividades permitiram a articulação entre as diferentes estruturas 

do agrupamento, tendo como base o trabalho colaborativo entre todos os docentes. Desta 

forma empenhada e assertiva, contribuiu-se para uma escola integradora e promotora de 

sucesso educativo. 

Todas as atividades foram realizadas com muito empenho e entusiasmo, por parte de todos 

intervenientes, e Decorreram em ambiente de boa disposição. 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

No presente ano letivo, as atividades de EC decorrerem dentro da normalidade em todos os 

estabelecimentos de Ensino. Um ponto negativo a referir é a não existência de substituição 

do professor da AEC em cado de falta. 
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Atividades de Animação e Apoio à Família no Pré-escolar 

No Jardim de Infância de Campos de Cima, as atividades de animação e apoio à família 

decorreram das quinze às dezoito horas nas instalações do mesmo, uma vez por semana, 

aulas de música, inglês e educação física. 

No Jardim de Infância do Barreiro, o grupo usufrui do serviço (almoço e prolongamento de 

horário) e que no prolongamento do horário beneficia das atividades extracurriculares 

música e inglês, promovidas pela Junta de Freguesia. 

No Jardim de Infância da Quinta do Casal funcionaram três atividades: música, patinagem e 

educação física. 

No Jardim de Infância de Paredes de Viadores desenvolveram-se as atividades de educação 

musical e educação física. 

No Jardim de Infância de Casal as atividades compreendem dois períodos distintos: serviço 

de almoço e prolongamento de horário. O serviço de almoço decorreu entre as doze horas e 

as treze horas e é servido nas instalações da EB1 de Casal. O prolongamento de horário 

decorreu entre as quinze horas e as dezoito horas e as atividades foram inglês e educação 

física. 

No Jardim de Infância de Manhuncelos as atividades foram expressão motora/desportiva e 

educação musical.  

Em todos os Jardins, as crianças acolheram a docente e sentiram-se motivadas pelas 

atividades propostas, respeitando as regras de jogo e sendo participativas. 

 

 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA 

Foi feito trabalho em parceria com os docentes do departamento, promoveu-se o 

intercâmbio pedagógico e a realização de atividades educativas em articulação entre os 

diferentes estabelecimentos de ensino, em articulação com os professores das atividades de 

enriquecimento curricular (AEC) e entre ciclos. Desenvolveu-se e criou-se um ambiente de 

respeito, reflexivo e promotor da troca de experiências, sempre com o intuito de melhorar as 

práticas e promover o sucesso educativo dos alunos no âmbito académico e cultural.   

Sugestões de Melhoria:  
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 Conseguir um maior comparticipação de verbas do TEIP para as atividades do PAA do 1º 

Ciclo e pré- escolar, uma vez, para o 1º ciclo esta comparticipação limitou-se à despesa com 

os transportes para 3 atividades.  

 Conseguir uma maior variedade de oferta para as AEC, nomeadamente: música, dança, 

teatro, etc. 

 Substituir a AEC de ensino do Inglês no 1º e 2º ano por outra AEC mais lúdica, uma vez 

que o Inglês foi inserido como disciplina curricular a partir do 3º ano. 
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 INTRODUÇÃO 

Este Departamento é constituído por dez Educadores do Quadro de Nomeação Definitiva. 

Todos os estabelecimentos são de lugar único, exceto o Jardim de Infância da Quinta do 

Casal, que possui dois lugares. 

 

 REUNIÕES 

Deu-se cumprimento ao Regimento Interno do Departamento, no que se refere às 

convocatórias e calendarização das reuniões ordinárias, que determina que o Conselho de 

Docentes deve reunir na semana seguinte à da realização do Conselho Pedagógico, sendo 

convocadas pelo Coordenador de Departamento, por escrito, com quarenta e oito horas de 

antecedência, dando conhecimento aos restantes membros da ordem de trabalhos.  

Promoveu-se a harmonia e espirito colaborativo entre docentes, assim como a partilha de 

experiências e práticas educativas. Em conjunto, calendarizaram-se e avaliaram-se as 

atividades desenvolvidas, procurando refletir acerca dos constrangimentos que foram 

surgindo e propondo sugestões de melhoria. Fomentou-se uma dinâmica participativa, 

envolvendo todos os membros do Conselho, na elaboração de documentos referenciais e 

instrumentos operativos. Foram cumpridas todas competências inerentes a este órgão, 

sendo elas: 

 Planificar e adequar à realidade do agrupamento de escolas as atividades de acordo 
com as Orientações Curriculares para o Pré-Escolar; 

 Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos 
de alunos; 

 Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível do currículo e de 
outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e prevenir o abandono escolar; 

 Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da 
aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das 
aprendizagens; 

 Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 

2.4. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Coordenadora: Paula Dias 
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 Aprovar recomendações e propostas a apresentar ao Conselho Pedagógico; 

 Identificar necessidades de formação dos docentes; 

 Debater problemas pedagógicos relacionados com os alunos de um determinado grupo, 
nomeadamente as aprendizagens e o ritmo das mesmas. 

Os membros deste Departamento participaram ainda nas reuniões de articulação, 
estabelecimento e geral de professores. 

 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS 

 

 D. CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 
NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO** - Magia da matemática Sim  

2.º PERÍODO** - Experimento, logo aprendo Sim  

3.º PERÍODO** 

- Artes em ação / Dia do 

departamento 

- Visita dos alunos finalistas do JI à 

EB1 

Sim 

Sim 

 

AO LONGO DO ANO 

- Visitas de estudo 

- AAAF (Atividades de Animação e 
Apoio à Família) 

- Leitura Vai e Vem 

Sim 

Sim 

Sim 

JI de Quinta do 
Casal 

**Em cada um dos períodos, foi levada a cabo pelo menos uma atividade em articulação com 
o 1.º CEB. 

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

A atividade não se realizou devido ao pequeno número de crianças inscritas o que elevava 

os custos para os pais. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 
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As atividades realizadas foram muito positivas, tendo-se atingidos os objetivos propostos. 

Reconhecendo a importância do envolvimento parental no processo ensino/aprendizagem, 
foram dinamizadas atividades abertas às Famílias, e à Comunidade em geral, que 
corresponderam de forma muito positiva, participando ativamente nas atividades propostas. 
Para além do grau de envolvimento da comunidade educativa, salientamos a articulação 
efetiva entre ciclos. 

Como sugestão de melhoria propomos aquisição de material informático. 

 

 E. DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

Ao longo do ano letivo foram desenvolvidas várias atividades com abordagens e objetivos 
diferenciados. Estas, permitiram uma articulação efetiva entre ciclos e promoveram a 
participação da comunidade educativa nas atividades escolares. 

 

Quero Crescer: 

 A Família na escola; 
 Educar para o ambiente – com a colaboração da família; 
 PNL / Leitura Vai e Vem - com a colaboração da família; 
 Magia da matemática; 
 Experimento, logo aprendo; 
 Artes em ação; 
 Crescendo. 

Projeto Eco Escolas: 

 Desenvolveram-se várias atividades ligadas às temáticas propostas pelo Projeto, que foi 
desenvolvido por cerca de 20% dos Jardins de Infância; 

 Participação de 1 Jardim de Infância no SandeStar (desfile com material reciclado). 

Participação nas atividades propostas pela equipa do GAAF: 

 Projeto “Letra a letra”; 
 Apoio dado aos alunos pela equipa da educação especial e do GAAF, 
 Workshops para os encarregados de educação no âmbito do projeto “Letra a letra”: “À 

descoberta da leitura e da escrita” e “À descoberta dos livros e dos números”; 
 Campanha “Laço azul”. 

Biblioteca: 

 Cedência de livros para serem trabalhados nas salas de atividades; 
 Ler para crescer: de 2 a 4 sessões durante o ano em cada JI; 
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 Encontro com a escritora: Anabela Borges; 
 Concurso literário; 
 Leitura Vai e Vem. 

Proteção Civil: 

 Comemoração do dia internacional da proteção civil – 1 de Março. 

Semear Ciência: 

 Duas sessões em cada J.I. 

 

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

Todas as atividades foram planificadas tendo em atenção as Orientações Curriculares, as 

metas definidas para a Educação Pré-Escolar assim como os objetivos e metas 

estabelecidas nos documentos estruturantes do Agrupamento. O nível de realização, assim 

como o cumprimento dos programas e planificações foi total. 

 

 AVALIAÇÃO 

A adequabilidade das opções educativas aos objetivos estabelecidos foi uma prática de 

todos os docentes deste Departamento, que procuraram articular eficazmente competências, 

objetivos, estratégias/atividades, recursos e avaliação. Procurou-se utilizar estratégias 

diversificadas que permitissem às crianças uma aprendizagem ativa, significativa e sólida de 

forma a promover a construção do conhecimento e o desenvolvimento cívico e moral na sua 

plenitude. Desta forma, consideramos que os objetivos estabelecidos foram cumpridos 

sendo o nível de concretização das atividades de 100%. 

 

 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA 

O trabalho cooperativo / colaborativo entre docentes foi uma prática constante durante o ano 

letivo. A elaboração / reformulação de documentos referenciais e de instrumentos operativos 

envolveu ativamente todos os membros deste Departamento. Promoveu-se a reflexão crítica 

e apresentação de sugestões no sentido de melhorar / adequar as práticas educativas às 
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necessidades e interesses das crianças. A troca de experiências permitiu o enriquecimento 

profissional de cada um.  

Ao nível das atividades desenvolvidas no âmbito do P.A.A., apresentamos como sugestão 

de melhoria mais atividades articulação com o 2º ciclo no âmbito das artes e educação 

física. 
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 INTRODUÇÃO 

O conselho de docentes é constituído pela totalidade dos professores do 1ºCiclo do ensino 

básico em exercício efetivo, numa totalidade de 22 docentes. 

- 18 professores titulares de turma; 

- 2 professoras da TurmaMais 

- 1 professora de apoio educativo 

- 1 professor de apoio educativo e assessor da diretora 

 

 REUNIÕES 

O conselho de docentes reuniu ordinariamente uma vez por mês com a finalidade de:  

Planificar e adequar a aplicação dos planos de estudos estabelecidos a nível nacional; 

Assegurar a articulação com outras estruturas do Agrupamento; 

Analisar a adoção de medidas de gestão flexível do currículo destinadas a melhorar as 

aprendizagens dos alunos; 

Elaborar propostas curriculares diversificadas em função da especificidade dos alunos; 

Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação 

de estratégias de diferenciação pedagógica; 

Analisar e refletir sobre as práticas educativas de forma a promover a troca de experiências 

e a cooperação entre todos os professores; 

Elaborar instrumentos de trabalho visando a melhoria das práticas educativas; 

Identificar necessidades de formação dos professores 

2.5. DEPARTAMENTO: 1.º CICLO 

Coordenadora: Fernanda Coutinho 
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Avaliar e monitorizar procedimentos e atividades. 

No total, o conselho de docentes realizou vinte (20) sessões de trabalho, entre as quais três 

(3) foram de avaliação. 

Ao longo do ano, foram realizadas reuniões mensais por ano de escolaridade para 

elaboração de testes de Avaliação, critérios de correção, grelhas, planificações, reflexões 

sobre os resultados, definição de estratégias, Planificação e avaliação da coadjuvação a 

matemática, no 4.º ano e da TurmaMais, no 1.º ano, a português. 

As docentes do 1.º, do 2.º e do 3.º ano reuniram, no âmbito do projeto “Letra a letra” e 

fizeram supervisão pedagógica colaborativa entre pares. 

Os docentes do 4.º ano fizeram supervisão pedagógica colaborativa com os docentes do 2.º 

ciclo , com os quais coadjuvam na matemática. 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

 

 REALIZADAS 
PAA 

INICIAL(SIM/NÃO) 
NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO “Eu faço a diferença. E 

tu?” 

Sim  

2.º PERÍODO “Bichos, bichinhos e 

bicharocos” 

Sim  

3.º PERÍODO “Brincadeiras artísticas” 

 “Visita dos alunos 

finalistas do JI à EB1” 

“Dia do Departamento” 

Sim 

Sim 

Sim 

 

 

AO LONGO DO ANO “Visita de Estudo” Sim  
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“Festividades” Sim 

 

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

Foram cumpridos os programas e aplicadas as planificações elaboradas, nas diferentes 

turmas do 1.º Ciclo. 

 

 AVALIAÇÃO 

 

As atividades realizadas decorreram de forma bastante positiva. Houve grande envolvimento 

de professores, alunos, pais e encarregados de educação. Estas atividades proporcionaram 

novas vivências e enriquecimento do percurso educativo dos alunos. 

Houve articulação entre estabelecimentos do 1ºceb / pré-escolar / 2.º e 3.º ciclo e com os 

encarregados de educação e as autarquias. 

TurmaMais a português, 1.º ano 

Este recurso foi bastante eficaz na prevenção das dificuldades de aprendizagem e na 

promoção do sucesso educativo. 

Resultados 

(a avaliação ainda não está concluída) 

 

Coadjuvação a Matemática, 4.º ano 

Este recurso foi bastante eficaz na superação das dificuldades de aprendizagem, na 

promoção do sucesso educativo e na articulação entre ciclos. 

Resultados 

(a avaliação ainda não está concluída) 

 



 

 

32 
 

 

Apoios Educativos 

As estratégias adotadas nos apoios educativos foram bastante eficazes, pois preveniram 

retenções e promoveram o sucesso dos nossos alunos. Não houve retenções. 

Ao longo do ano letivo, as atividades desenvolvidas promoveram o sucesso dos alunos, 

permitiram a articulação entre as diferentes estruturas do agrupamento, tendo como base o 

trabalho colaborativo entre todos os docentes. Desta forma empenhada e assertiva, 

contribuiu-se para uma escola inclusiva e promotora de sucesso educativo. 

 

 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA  

Foi feito trabalho em parceria com os docentes do departamento, promoveu-se o 

intercâmbio pedagógico e a realização de atividades educativas em articulação entre os 

diferentes estabelecimentos de ensino, em articulação com os professores das atividades de 

enriquecimento curricular (AEC) e entre ciclos. Desenvolveu-se e criou-se um ambiente de 

respeito, reflexivo e promotor da troca de experiências, sempre com o intuito de melhorar as 

práticas e promover o sucesso educativo dos alunos. 

 

Sugestões de melhoria: 

- Tarde livre (pelo menos a partir das 16:00), comum a todos os professores do 1.º CEB, 

para reuniões. 

 

- Alargar o projeto TurmaMais ao 2.º ano a português para que as intervenções iniciadas no 

1.º ano tenham continuidade e se traduzam em ganhos efetivos para a aprendizagem dos 

alunos. 

 

- Antecipar, numa lógica preventiva,  a coadjuvação a Matemática para o 2.º ano ou iniciar a 

TurmaMais a matemática no 1.º ano, caso se consiga os recursos humanos necessários. 
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 INTRODUÇÃO 

Ao longo do ano, a coordenação exigiu um trabalho contínuo para que todas as atividades 

fossem concretizadas, bem como a motivação dos diferentes elementos de modo a criar um 

bom ambiente de trabalho.  

Promovi a troca de experiências pedagógicas entre todos os elementos pertencentes ao 

Conselho de Diretores de Turma; fomentei um espírito de colaboração entre todos os 

elementos do Conselho de Diretores de Turma, assim como com a Direção e os outros 

Departamentos da Escola; e participei nas reuniões do Conselho Pedagógico, onde foram 

transmitidas as opiniões e decisões do Conselho de Diretores de Turma e se registaram as 

informações aí divulgadas; e convoquei e realizei as reuniões de Conselho de Diretores de 

Turma, onde transmiti as informações recebidas nas reuniões do Conselho Pedagógico e 

recebi as opiniões e sugestões dos membros do Conselho de Diretores de Turma a levar a 

Conselho Pedagógico. 

Saliento, ainda, que, nas reuniões de Conselho de Diretores de Turma, se fez a preparação 

das reuniões de avaliação e intercalares, bem como das reuniões com os EE e forneceu-se 

toda a documentação necessária para a realização das mesmas. Desde a primeira reunião 

de Conselho de Diretores de Turma que todos os documentos foram fornecidos, também, 

em suporte informático, de modo a que os Diretores de Turma os usassem de um modo 

mais expedito para a concretização das tarefas que lhes foram propostas. As atas destas 

reuniões foram sempre entregues atempadamente na Direção. 

Este ano letivo organizei um dossiê digital de Coordenação de Diretores de Turma (de 2.º e 

3.º ciclos) que foi organizado e atualizado com a intenção de arquivar e disponibilizar 

informação aos colegas relativamente ao funcionamento do Conselho de Diretores de Turma 

e da Escola. 

 

 

2.6. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DOS 2.º E 3.º CICLOS 

Coordenadora: Maria Manuela Laranjeira 
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 REUNIÕES 

Como Coordenadora dos Diretores de Turma, tinha entre outras competências, convocar, 

presidir e coordenar as reuniões do Conselho de Diretores de Turma. Assim, ao longo do 

presente ano letivo, foram realizadas seis reuniões de Conselho de Diretores de Turma 

cujas convocatórias, com a respetiva ordem de trabalhos, foram sempre afixadas com a 

devida antecedência; destas reuniões foram lavradas as atas que se encontram arquivadas 

na direção. Nestas reuniões, tentei sempre coordenar o Conselho de Diretores de Turma, 

articulando estratégias e procedimentos, para isso, foram fornecidos aos diretores de turma 

guiões para todas as reuniões de Conselho de Turma, com os aspetos a focar e sempre 

com a legislação de suporte, uniformizando assim os procedimentos. Estes guiões e material 

de apoio foram sempre fornecidos com antecedência (via correio eletrónico) para que, 

previamente, fossem analisados pelos Diretores de Turma. 

Os principais assuntos abordados nas reuniões foram: funções do Diretor de Turma; 

informações do Conselho Pedagógico; documentação e legislação fundamental; aprovação 

do Regimento Interno do Conselho de Diretores de Turma; análise do Regimento dos 

Conselhos de Turma; preparação da receção aos alunos; normas de atuação comum; 

reuniões com os Encarregados de Educação; reuniões de Conselhos de Turma; Plano de 

Turma (inserido no Dossier Técnico Pedagógico); dossiê de turma; avaliação dos alunos; 

Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual/Planos de 

Acompanhamento/Desenvolvimento; avaliação extraordinária; exames nacionais e de 

equivalência à frequência dos 2.º e 3.º ciclos; processo individual dos alunos. Para além das 

reuniões realizadas, foi distribuída e afixada informação para os Diretores de Turma no 

placard destinado para o efeito, bem como foi enviada informação diversa por correio 

eletrónico. Pretendeu-se assim manter uma atualização da informação mais importante 

relativa à correspondência, esclarecimentos, legislação, informações do Conselho 

Pedagógico e Direção, entre outra.  

Tendo em conta que neste ano letivo alguns dos professores exerciam pela primeira vez o 

cargo de Diretor de Turma, foi prestado, sempre que solicitado ou pressentido, o respetivo 

apoio, quer no esclarecimento de dúvidas, quer na procura de respostas apropriadas para 

alguns problemas que ocorreram. 
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Em parceria com a Direção, foram efetuadas as reuniões necessárias para a programação 

do ano letivo e para a preparação das reuniões de avaliação de final de período. Ao longo do 

ano, foram elaborados os calendários e a ordem de trabalho das reuniões intercalares e de 

avaliação e dados a conhecer aos docentes com a devida antecedência. 

No início do ano letivo, foi elaborado e aprovado o Regimento do Conselho de Diretores de 

Turma e foi também apresentada uma proposta de Regimento dos Conselhos de Turma e 

uma proposta do documento Percurso do Aluno. No final de cada período, foi feita uma 

análise do aproveitamento escolar por turma. Tendo em conta esses resultados, foram 

também propostas estratégias a longo e médio prazo e formas de atuação junto dos Pais e 

Encarregados de Educação.  

Na qualidade de Coordenadora dos Diretores de Turma dos 2.º e 3.º ciclos, participei em 

todas as reuniões do Conselho Pedagógico, promovendo a articulação do mesmo com o 

Conselho de Diretores de Turma, bem como a execução das orientações ou deliberações do 

Conselho Pedagógico. 

Ao longo deste ano letivo, sempre me mostrei disponível para colaborar com os colegas na 

resolução de conflitos ou problemas disciplinares dos alunos, aspetos legais relativos às 

faltas,  esclarecimento de dúvidas, assim como colaborei sempre com os órgãos de Gestão 

da Escola em tudo para o que fosse solicitada. 

Relativamente aos Diretores de Turma dos nonos anos de escolaridade, informei-os sobre 

toda a legislação relacionada com os Exames Nacionais do Ensino Básico, de forma a 

transmitir a informação correta aos alunos e Encarregados de Educação.    

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

 Reuniões de Conselho de Diretores de Turma; 

 Elaboração de guiões para os diretores de turma; 

 Monitorização da participação dos encarregados de educação ao longo do ano; 

 Monitorização dos Planos de Acompanhamento Pedagógico Individuais; 

 Inscrição dos alunos na Universidade Júnior: procedimento burocrático e contactos 

telefónicos e informáticos com a Dra. Cidália Mota; 
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 Organização do dossiê digital de coordenação pedagógica (convocatórias, guiões, 

avisos, correspondência, legislação, informações, entre outros documentos de apoio 

aos diretores de turma); 

 Reformulação de documentos; 

 Registo dos sumários de coordenação pedagógica; 

 Reuniões formais e informais com os coordenadores de vários departamentos, 

incluindo a coordenadora do 1.º ciclo; 

 Articulação permanente com a coordenadora dos apoios pedagógicos, Sílvia Gomes; 

 Articulação, colaboração e participação na Equipa de Autoavaliação de Escola. 

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

Educação Cidadania - Os docentes informaram que a planificação foi cumprida na 

totalidade.  

 

 AVALIAÇÃO 

No desempenho das funções de Coordenadora dos Diretores de Turma, pautei sempre o 

meu trabalho tendo como base a cooperação com todos os elementos do Conselho de 

Diretores de Turma, bem como com os coordenadores dos diferentes departamentos e os 

membros da Direção. Todas as dificuldades sentidas foram compartilhadas com as pessoas 

acima referidas. Fui sempre apoiada, com empenho, dedicação e partilha, obtendo uma 

resposta positiva às minhas solicitações. Deste modo, foi possível estabelecer um bom 

ambiente de trabalho dentro do Conselho de Diretores de Turma e na relação com os 

restantes colegas da escola. 

Procurei desempenhar as minhas funções de forma satisfatória, pautando sempre o meu 

comportamento e atitude de um modo sério e responsável. Assim sendo, no final deste ano 

letivo, penso ter sido positivo o desempenho do cargo para o qual fui nomeada.   

Por fim, gostaria de deixar o meu agradecimento aos colegas Diretores de Turma, pelo 

empenho, pela responsabilidade, pelo apoio e pelo profissionalismo com que 

desempenharam esta função; aos membros da Direção, pela disponibilidade constante que 

demonstraram. 



 

 

37 
 

 

 

 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA 

Deverá haver um Coordenador Pedagógico para o 2.º ciclo e outro para o 3.º ciclo. 
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 INTRODUÇÃO 

Neste ano letivo, o Departamento de Línguas integrou um total de 16 professores dos 1.º,  

2.º e 3.º ciclos, que lecionaram as áreas curriculares disciplinares de Português, Inglês e 

Francês. Desses 16 professores, 1 é do grupo 210 e lecionou Português (2.º e 3.º CEB) 4 do 

grupo 300, Português (3.º CEB); 4 do grupo 330, Inglês (3.º CEB); 3 do grupo 220, Inglês 

(2.º CEB); 2 do grupo 320, Francês (3.º CEB); e 2 do grupo 120, Inglês (1.º CEB).  

Saliento, todos os anos, com agrado, a relação de cooperação e ajuda que se estabelece 

entre os elementos do departamento. De acordo com a sua vontade e disponibilidade, cada 

um colaborou nas atividades desenvolvidas pelo departamento e na execução das metas 

definidas no Projeto Educativo do nosso Agrupamento e no Plano Plurianual de Melhoria. 

 

 REUNIÕES 

Ao longo do ano letivo realizaram-se reuniões ordinárias mensais, após cada reunião do 

conselho pedagógico. Mensalmente, as informações foram enviadas a todos os elementos 

do departamento por correio eletrónico. Nessas reuniões mensais, além das informações 

dos assuntos tratados em Conselho Pedagógico, fez-se: 

 Planificação e preparação de atividades do Plano Anual de Atividades; 

 Debate sobre a importância da avaliação e análise dos diversos instrumentos a 

utilizar na avaliação dos alunos; 

 Elaboração das planificações anuais das diferentes áreas curriculares disciplinares; 

 O diagnóstico das dificuldades prioritárias dos alunos, no Departamento, a nível de 

competências, e foram registadas por todos os grupos para serem colmatadas;  

2.7. DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Coordenadora: Leonor Semblano 
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 Definição de estratégias de trabalho e de atuação junto dos alunos com mais 

dificuldades; 

  Balanço do cumprimento dos programas/planificações das diversas áreas 

curriculares disciplinares; 

  Compilação dos relatórios de análise do sucesso/insucesso, na avaliação 

diagnóstica, nos três períodos de avaliação e avaliações intercalares, e planos de 

ação/melhoria; 

  Análise dos resultados das Provas Finais nacionais (9.º ano de escolaridade); 

 Elaboração dos relatórios de todas as atividades organizadas pelo Departamento;  

 Análise da legislação sobre Avaliação das Aprendizagens dos Alunos e outra 

publicada durante este ano letivo; 

 Relatórios de atividades do Projeto Educativo TEIP; 

 Exames de Equivalência à Frequência e Provas Finais a nível de escola (9.º ano de 

escolaridade); 

 Apreciação e adoção dos manuais escolares de Inglês, 6.º ano, para o próximo ano 

letivo; 

 Reformulação de documentos dos vários grupos disciplinares do departamento, já a 

preparar o próximo ano letivo (planificações anuais, competências específicas das 

várias áreas curriculares disciplinares, testes diagnósticos e respetivos critérios de 

classificação, critérios de avaliação do Agrupamento, propostas de atividades para o 

Plano Anual de Atividades, impacto/eficácia das medidas/recursos TEIP nos 

resultados escolares; 

Mensalmente, também, foram reunindo os diversos grupos disciplinares deste 

departamento, promovendo-se a troca de experiências e a cooperação entre os professores, 

discutiram-se métodos de ensino-aprendizagem, experiências pessoais ou de grupo, fez-se 

a comparação de resultados escolares em diferentes níveis e planificaram-se ações para a 

melhoria. Semanalmente, o trabalho de articulação realizou-se, quase sempre, por ano de 

escolaridade, permitindo aos docentes a planificação conjunta das diferentes unidades 

didáticas, a elaboração de fichas de avaliação, fichas de trabalho ou fichas informativas das 

diferentes competências. Os professores continuam a empenhar-se para que este trabalho 
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colaborativo dê os frutos desejados, beneficiando desta partilha que é, indubitavelmente, útil 

para todos os intervenientes. 

O serviço letivo atribuído aos docentes do departamento foi cumprido, na íntegra, por todos. 

Realizaram-se, também, reuniões de articulação de Português com os docentes dos 1.º e 2.º 

ciclos, uma vez por período, para definir estratégias de atuação, planificar atividades a 

desenvolver e partilhar experiências, e de Inglês, do 7.º ano, uma vez que este ano também 

funcionou, pela primeira vez, a TurmaMais (embora em moldes diferentes da de Português). 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

 

 F. CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 

NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO  Hallowe’en: 

- Concurso de construção 

de casas assombradas; 

  Hallowe’en-  

Concurso de desfile 

 

Sim 

 

Sim 

 

2.º PERÍODO La Chandeleur Sim Visita de estudo: teatro em 

Língua Inglesa / Serralves. 

3.º PERÍODO - Ida ao Teatro  

- Visita à Casa da Música  

- Visita à Torre e Igreja dos 

Clérigos 

Sim 

Não 

Não 
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- SARAU Rimas ao 

entardecer 

  

 

 

 

Não 

 

AO LONGO DO ANO - Este livro que escolhi Sim  

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

A atividade não foi realizada por falta de verbas. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

Todas as atividades planeadas e organizadas pelos diferentes grupos disciplinares 

decorreram conforme o previsto, tendo os seus objetivos sido atingidos na globalidade, à 

exceção das que envolviam necessidade de custos monetários. Devido à adesão e 

manifesto agrado pelas atividades organizadas por estes grupos, os docentes não 

apresentam sugestões de melhoria para anos futuros, mas gostariam que as verbas 

necessárias para a realização de algumas atividades, nomeadamente as visitas de estudo e 

idas ao teatro, pudessem estar disponíveis nas datas em que são planeadas. 

 

 G. DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

Os elementos do departamento estiveram envolvidos em diferentes Medidas de Apoio às 

Aprendizagens (Apoio ao Estudo, TurmaMais, Sala de Estudo, Apoio Individualizado) tendo 

elaborado os respetivos relatórios, que se encontram incluídos no relatório final da 

coordenação do Núcleo das Medidas de Apoio às Aprendizagens. Participaram, também, em 

todas as atividades gerais do departamento e organizaram outras que não estavam no 

P.A.A. – Sarau “Rimas ao entardecer”; Projeto Ler+, com os alunos do 6.º ano e em parceria 

com a biblioteca escolar; colaboração na realização da atividade final do ano “Sandestars”. 
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Este Departamento também esteve 100% envolvido no Projeto de Supervisão Pedagógica 

Colaborativa. Os seus elementos escolheram as seguintes dificuldades/problemáticas para 

desenvolverem neste trabalho de equipa e possibilitarem aos alunos um melhor 

desempenho escolar: motivação para a leitura; interpretação; comportamento; expressão 

oral; motivação de alunos com Necessidades Educativas Especiais. 

As atividades foram desenvolvidas tendo em conta as problemáticas escolhidas por cada 

equipa, depois de identificadas no início do ano letivo e, em algumas turmas, as estratégias 

foram reformuladas conforme as necessidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Os docentes consideram que esta atividade permite a partilha de experiências, o que torna o 

ensino/aprendizagem mais enriquecedor, tanto para o aluno como para o professor. Neste 

sentido, os docentes envolvidos sugerem que este projeto continue a ser dinamizado no 

próximo ano letivo, nos moldes já definidos.  

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

Inglês: 

 No 3.º e 4º anos (1.º ciclo), os programas foram cumpridos na íntegra. 

 No 5º ano, turma 2, ficaram por lecionar as unidades 4 e 5, devido à especificidade da 

turma, uma vez que houve necessidade de repetir a explicação de vários conteúdos e 

de prestar um apoio mais individualizado a muitos dos alunos da turma; nas restantes 

turmas, apenas não foi lecionada a unidade 5. No 6.º ano, em todas as turmas, não 

se lecionou o “Simple Past” do verbo “to be”. 

 No 3.º ciclo, foram cumpridas todas as planificações nos 8.º e 9.º ano de 

escolaridade; no 7.º ano, não foram lecionadas as unidades 8 e 9: “A greener Future”, 

que incluía os conteúdos gramaticais “Will - Future”, “First Conditional”, “Imperative” e 

“Present Perfect”, e “Summer Fun”. 

Francês:  

Na disciplina de Francês, os programas curriculares foram cumpridos na íntegra em todos os 

anos de escolaridade  

Português: 

Foram cumpridos os programas em todos os anos de escolaridade. 
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 AVALIAÇÃO 

(sem dados) 

 

 

 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA 

Os professores de Português consideraram que o funcionamento da “TurmaMais”, no âmbito 

da Língua Materna, é essencial para garantir bons resultados escolares nesta área curricular 

disciplinar. Como os alunos usufruem deste recurso por grupos de níveis de dificuldade e 

ritmos de aprendizagem, os docentes defendem que estes são apoiados nas suas 

dificuldades e têm possibilidade de as superar e de reforçar algumas competências 

desenvolvidas em contexto de sala de aula. Os alunos com mais dificuldades conseguem 

beneficiar de um ensino mais individualizado e concentrado nas suas dificuldades 

particulares. Os melhores alunos conseguem aprofundar outras competências e desenvolver 

o seu nível de conhecimentos. No entendimento dos profissionais de ensino, dever-se-á dar 

continuidade a estas práticas educativas. 

Todos os grupos disciplinares do Departamento de Línguas consideram que continua a ser 

pertinente a inclusão nos horários de 2 tempos semanais para realização do trabalho 

colaborativo. 

Os professores de Inglês salientam que o funcionamento de uma medida de apoio no âmbito 

da língua estrangeira I é essencial para garantir bons resultados escolares nesta área 

curricular disciplinar. Por esta razão, e à semelhança do ano letivo transato, as docentes 

sugerem que se deva continuar a implementar a estratégia adotada (TurmaMais) com os 

alunos do 7.º ano de escolaridade, uma vez que os discentes mais fracos conseguiram 

superar algumas das suas dificuldades e os melhores alunos puderam potencializar os seus 

conhecimentos. Esta medida deverá ser estendida ao 8.º ano de escolaridade. Para os 

discentes do 9.º ano, deverá ser aplicado um apoio, em pequenos grupos, para ajudar a 

superar dificuldades aos alunos que apresentam mais lacunas.  
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 INTRODUÇÃO 

No presente ano letivo, o Departamento integrou um total de onze professores dos  2.º e 3.º 

ciclos, que lecionaram as áreas curriculares disciplinares de H.G.P., E.M.R.C.; Geografia e 

História. Desses onze professores, três são do grupo 200 e lecionaram H.G.P., quatro do 

grupo 420 e lecionaram Geografia; três do grupo 400 e lecionaram História e um do grupo 

290 e lecionou E.M.R.C..  

Todos os docentes participaram na execução das atividades propostas pelo departamento e 

na execução das metas definidas no Projeto Educativo do nosso Agrupamento.  

O serviço letivo atribuído aos docentes do departamento foi cumprido por todos os docentes. 

 

 REUNIÕES 

Ao longo do ano letivo realizaram-se reuniões ordinárias mensais, após cada reunião do 

Conselho Pedagógico.  

As resenhas do pedagógico, documentos emanados pela Diretora do Agrupamento e as 

atas de departamento foram enviadas a todos os elementos do departamento por e-mail.      

Nestas reuniões, além das informações, dos assuntos tratados em Conselho Pedagógico, 

realizaram-se os seguintes trabalhos: 

 Planificação e preparação de atividades do Plano Anual de Atividades;  

 Avaliação e distribuição de percentagens pelos diversos tipos de instrumentos a 

utilizar na avaliação dos alunos; 

 Elaboração das planificações anuais; 

 Definição de metodologias de trabalho e estratégias de remediação; 

 Diagnóstico das dificuldades dos alunos face aos resultados do seu aproveitamento 

por período (monitorização dos resultados escolares);  

 Balanço do cumprimento dos programas/planificações das diversas áreas 

curriculares; 

2.8. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Coordenador: Adelaide de Sousa 
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 Compilação dos relatórios de análise do sucesso/insucesso, nos três períodos de 

avaliação e avaliações intercalares, e planos de ação/melhoria na pen do 

departamento; 

 Elaboração dos relatórios de todas as atividades organizadas pelo Departamento;  

 Análise da legislação sobre Avaliação das Aprendizagens dos Alunos, Perfil dos 

alunos e apresentação de sugestões/reformulação do  PPM e do Projeto Educativo; 

 As reuniões foram realizadas, na sua grande maioria, na semana posterior a cada 

reunião do Conselho Pedagógico, raro algumas exceções. A saber: 

11 de setembro 

18 de outubro 

22 de novembro 

13 de dezembro 

17 de janeiro 

21 de fevereiro 

21 de março 

2 de maio 

4 de julho 

 Realização para o próximo ano letivo dos seguintes documentos: propostas de 

atividades para  o PAA; instumentos de avaliação diagnóstica; apreciação/redefinição 

dos critérios de avaliação e perfis de aprendizagens; inventário; elaboração das 

planificações disciplinares; definição do plano de supervisão pedagógica e de 

formação docente; apreciação/análise dos resultados de avaliação interna. 

                      

 ATIVIDADES EXECUTADAS:  

 

 CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA H.

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 
NÃO REALIZADAS* 
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1.º PERÍODO Comemoração do dia 5 de 

outubro; 

Sim 

 

 

Comemoração do dia 1 de 

dezembro; 

Sim  

Exposição de arte natalícia: 

presépios. 

Sim  

2.º PERÍODO Concurso Rosas dos 

Ventos; 

Sim 

 

 

 

Celebração Pascal- 

afixação de cartazes;  

Sim 

 

 

 

Visita de estudo a 

Tongobriga (2.ºciclo) 

Sim  

 

Visita de estudo ao Museu 

dos Descobrimentos 

Sim   *(Ver justificação da sua 

não realização) 

3.º PERÍODO Visita de estudo ao Museu 

dos Descobrimentos; 

Sim  

Comemoração do dia 25 de 

abril. 

Sim 

 

 

Olimpíadas do 

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas 

Sim *Foi retirada pelo 

Departamento antes da 

aprovação do PAA no 
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Conselho Pedagógico. 

AO LONGO DO ANO Supervisão Pedagógica 

Colaborativa. 

Sim  

 Olimpíadas do 

Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas 

Sim * Foi retirada pelo 

Departamento antes da 

aprovação do PAA no 

Conselho Pedagógico. 

 Visita  à Magikland Sim * Foi retirada pelo 

Departamento antes da 

aprovação do PAA no 

Conselho Pedagógico. 

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

Não se realizou no 2.º período por motivos financeiros e burocráticos. Foi adiada para o dia 

26 de abril. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS: Todas as atividades planificadas 

decorreram conforme o previsto, os seus objetivos foram atingidos na globalidade. Devido à 

adesão e manifesto agrado pelas atividades organizadas, os docentes não apresentam 

sugestões de melhoria para anos futuros, mas esperam que as verbas necessárias para a 

realização de algumas atividades voltem a ser reais já no próximo ano letivo. 

SUGESTÕES DE MELHORIA: As atividades deveriam ser divulgadas por per íodo (antes 

da sua realização), através da afixação das mesmas em locais visíveis: sala dos 

professores, Biblioteca Escolar e sala de convívio para que toda a comunidade 

tomasse conhecimento.  
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DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

 

H.G.P. 

 Nos 5.º e 6.º anos de escolaridade a planificação foi cumprida.  

Geografia 

 Os programas curriculares foram cumpridos em todas as turmas de 7.º ano, 8.º 

ano e do 6.º PIEF. 

 Os programas curriculares foram cumpridos em todas as turmas. 

 

História 

 Nas turmas do 7.º ano (7.º 2, 7.º 3 e 7.º 4) ficou por lecionar o Domínio 4 

(última unidade temática do manual do 7.º ano).  

 No 9.º ano (9.º 1) ficou por lecionar o subdomínio L1 (última subunidade 

temática do manual). 

 No caso das turmas PIEF não foi cumprida a planificação. No 8.º PIEF – 

introdução ao último domínio do manual (Domínio 8), os domínios anteriores 

foram lecionados de uma forma superficial, procurando focar os conteúdos 

mais motivadores e significativos para os alunos. No 9.º PIEF foi cumprida 

metade da planificação (No início da Segunda Guerra Mundial). 

 Todos os conteúdos foram lecionados nas turmas: 7.º 1, 8.º 1, 8.º 2, 8.º 3, 

8.º 4, 9.º 2, 9.º 3, 9.º 4. 

E.M.R.C. 

 No que concerne ao cumprimento dos programas, foram cumpridos em todos os anos 

de escolaridade.  

 

 AVALIAÇÃO 
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Ao longo de todo o ano letivo, os alunos revelaram-se, de uma maneira geral, motivados e 

interessados no seu processo de aprendizagem. 

De referir, que em todos os momentos de avaliação foram respeitados os critérios de 

avaliação aprovados para o agrupamento, de departamento e grupo disciplinar.  

Comparando os resultados obtidos ao longo do presente ano letivo, podemos concluir que 

se registou, globalmente, uma evolução muito positiva. No que respeita à maioria dos 

discentes, os resultados alcançados comprovam, indubitavelmente, a eficácia das 

estratégias implementadas (apoio individualizado, valorização positiva da participação na 

sala de aula, adequação das estratégias de ensino à especificidade da turma, realização de 

fichas de trabalho, elaboração de esquemas-síntese dos conteúdos programáticos 

lecionados, utilização de materiais ludodidáticos - vídeos, histórias em versão áudio, 

PowerPoint…) e o esforço colaborativo de todas as partes intervenientes no processo de 

ensino/aprendizagem. 

       

 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA 

Considera-se fundamental que, no próximo ano letivo, se continue a promover um trabalho 

concertado, contínuo e regular de acompanhamento dos alunos, que permita auxiliar os 

discentes no desenvolvimento de competências essenciais e gerais. 

Deveria ser atribuído mais um bloco de 50 minutos à lecionação da disciplina de H.G.P. de 

6.º ano e de História de 7.º ano, pois os conteúdos a lecionar são muito extensos. 
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 INTRODUÇÃO 

O Departamento é composto por todos os professores dos grupos de: Educação Física, 2.º 

ciclo (260); Educação Visual, 2.º ciclo (240); Educação Tecnológica, 2.º ciclo (240); 

Educação Musical, 2.º ciclo (250); Educação Visual, 3.º ciclo (600); Educação Física, 3.º 

ciclo (620); e Educação Especial (910) (quadro1). 

Em virtude da existência do Departamento dos Serviços Especializados de Apoio Educativo, 

com representante no Conselho Pedagógico, e dada a sua natureza específica, os docentes 

do grupo 910 regem a sua atividade Pedagógica pelas normas desse Departamento. 

Quadro 1 – Elementos constituintes do departamento. 

 

 GRUPO DISCIPLINAR  NOME 

 Educação Visual 

 Educação Tecnológica (240) – 2.º Ciclo 

 João António Castanheira Marques 

 Paula Cristina Pacheco Soares 

 Educação Física (260) – 2.º Ciclo 
 Ricardo Alfredo Candeias Pinto 

 Maria Anunciação C.G. Gouveia 

 Educação Musical (250) – 2.º Ciclo  António Maria Pinto 

 Educação Visual (600) – 3.º Ciclo 
 Álvaro Manuel Ribeiro Lemos 

 Miguel Marinho P. de Azevedo 

 Educação Física (620) – 3.º Ciclo 

 Hugo Alexandre da Conceição Neves 

 Pedro Nuno Bastos Bessa Menezes 

 Tiago Pedro robles de Vasconcelos 

 Teresa Dias Ferreira 

 

2.9. DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E TECNOLÓGICAS  

Coordenadora: Paula Pacheco 
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 REUNIÕES 

A articulação do trabalho do Departamento foi conseguida e concretizada de diferentes 

formas: 

 O trabalho comum ao Departamento e aos Grupos Disciplinares foi organizado 

antecipadamente pela coordenadora, com recurso ao envio de informação e 

documentos de trabalho, via correio eletrónico, e concretizado, nas reuniões de 

Departamento e de Grupos Disciplinares, mas também, pelas equipas de trabalho 

formadas nas reuniões;  

 O correio eletrónico foi um meio privilegiado de articulação do trabalho e de 

envio/receção de todo o tipo de documentos; 

 Esta articulação fez-se também, muitas vezes, informalmente (quartas e terças 

feiras), onde os elementos do Departamento/Grupos disciplinares puderam 

harmonizar, organizar e distribuir o trabalho entre si. 

O trabalho da Coordenadora de Departamento foi também articulado com a Direção do 

Agrupamento, com o Conselho Pedagógico e com os restantes Coordenadores de 

Departamento, num ambiente de colaboração/cooperação. 

 

 ATIVIDADES CONCRETIZADAS  

A maioria das reuniões foi realizada no seguimento da reunião mensal do Conselho 

Pedagógico. Por deliberação do Departamento, as reuniões foram marcadas para as quartas 

feiras. Nem sempre foi exequível cumprir este agendamento, devido a constrangimentos 

vários, principalmente relacionados com outras reuniões e atividades agendadas para as 

mesmas datas. 

A maior parte das reuniões foram antecedidas pelo envio, via correio eletrónico, de alguns 

documentos e informação, com vista a torná-las mais profícuas e a libertar o máximo de 

tempo para os assuntos que requeriam debate/deliberação.  

As atas foram lavradas pelo secretário, em regime de rotatividade, por ordem alfabética. 
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Para além das reuniões de Departamento, é de salientar todo o trabalho realizado pelos 

Grupos Disciplinares que, formal ou informalmente, levaram a cabo várias reuniões para 

elaboração de planificações, relatórios das atividades desenvolvidas no âmbito do Plano 

Anual de Atividades do Departamento, exames de equivalência à frequência, provas de 

aferição práticas (1.ºCEB, 2.º ciclo e 3.º Ciclo), preparação das atividades à receção dos 

alunos do 1.º CEB de visita à sede do Agrupamento, testes de avaliação diagnóstica, análise 

e justificação dos resultados escolares dos alunos , inventários e preparação de documentos 

para o novo ano letivo.  

 

 REALIZADAS 
PAA 

INICIAL 

(SIM / 

NÃO) 

NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO 
Corta – Mato: CLDE – Fase 

Escola. 

 

Torneio InterTurmas de 

Futsal – 2.º CEB 

Articulação com o CDE; 

 

Torneio InterTurmas de 

Futsal – 3.º CEB 

Articulação com o CDE 

 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Comemoração Do Dia 

Mundial Da Música : 

 

- Docente não colocado no 

momento da atividade. 

 

2.º PERÍODO 
Corta – Mato: CLDE – Fase 

Regional Articulação com o 

CDE; 

 

Encontro Inter- Escolas 

Sim 

 

Sim 

 



 

 

53 
 

 

Marco Desportivo - Futsal 

 

Torneio de Basquetebol - 

2.º CEB Articulação com o 

CDE; 

 

Torneio de Basquetebol - 

3.º CEB Articulação com o 

CDE; 

Sim 

 

Sim 

3.º PERÍODO Encontro Inter- Escolas 

Marco Desportivo – 

Basquetebol 

 

 

Encontro Inter- Escolas 

Marco Desportivo - Voleibol 

 

SandeStars: Encerramento 

do Ano Letivo 

Articulação com outros 

Departamentos do 

Agrupamento 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Olimpíadas da Antiguidade II: 

- Por coincidir com o dia da 

atividade do Marco 

Desportivo - Encontro de 

Escolas de Voleibol. 

AO LONGO DO ANO Marco Desportivo Parceria 

com a CMMC 

 

Escola com Arte  

 

Sim 

Sim 

 

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 
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AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

Os docentes do departamento fazem um balanço global muito positivo das atividades 

desenvolvidas, tendo em conta a consonância pedagógica, a adesão, a motivação e o 

interesse dos alunos. 

Nas atividades comuns verificou-se uma boa articulação e colaboração entre os diferentes 

elementos do Departamento. 

 

 Cumprimento dos Programas/Planificações 

Seguidamente, descrevemos o cumprimento dos programas das várias disciplinas do 

departamento. 

 EDUCAÇÃO VISUAL – 2.º E 3.º CICLOS A.

Os conteúdos previstos nas planificações da disciplina de Educação Visual, no quinto e no 

sexto anos de escolaridade, foram todos lecionados; no sétimo, no oitavo e no nono anos de 

escolaridade, foram lecionadas todas as unidades letivas.  

 EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 2.º E 3.º CICLOS B.

A planificação foi cumprida integralmente em todas as turmas do quinto, sexto, sétimo e 

oitavo ano de escolaridade. 

 EDUCAÇÃO MUSICAL – 2.º CICLO C.

A planificação foi cumprida integralmente. 

 EDUCAÇÃO FÍSICA – 2.º E 3.º CICLOS D.

A planificação respeitante à disciplina de Educação Física foi cumprida em todas as turmas. 

 

Examinando os resultados obtidos nas diferentes disciplinas que constituem o 

Departamento, os docentes concebem as seguintes conclusões: 
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 As estratégias implementadas ao longo do ano letivo originaram efeito, tendo em 

conta os níveis de sucesso alcançados pelas turmas a todas as disciplinas que 

compõem o Departamento.  

 As estratégias tiveram uma constantemente perspetiva prática; 

 A aplicação praticada de novas tecnologias foi harmoniosa e metódica; 

 O recurso à motivação dos alunos foi perseverante; 

 O empenho, curiosidade e compromisso dos alunos nas atividades desenvolvidas na 

sala de aula foram reconhecidas; 

  A relação próxima e estreita com os alunos reforçou uma dedicação mútua; 

 A participação dos alunos nas inúmeras atividades extracurriculares organizadas 

pelas disciplinas foi excelente; 

 A articulação pedagógica foi incluída e continuou a sustentar o trabalho colaborativo 

e cooperativo, promovendo a partilha das práticas pedagógicas mais eficazes; 

 Os Grupos Disciplinares desenvolveram ações que aglutinaram toda a comunidade 

educativa, tendo em vista a relação da escola com o meio;  

 As planificações curriculares anuais, articuladas com as outras áreas disciplinares, 

propiciaram uma aprendizagem integral e transversal do aluno; 

 

 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA  

O Departamento Curricular sugere para o próximo ano letivo as seguintes propostas de 

melhoria, que passam por:  

 - Haver alguma sensibilidade por parte dos docentes na marcação dos testes, caso 

haja sobreposição com atividades desportiva;  

 - Para que haja um controlo efetivo nos clubes por parte do diretor de turma, a 

assiduidade deverá estar disponível num dossier na sala dos professores; 

 - Ser assegurado o transporte para o Clube Náutico de Alpendurada desde o início do 

ano letivo por forma a não condicionar a participação/motivação dos alunos para a 

modalidade; 

 - Estabelecer um protocolo com as piscinas de Alpendurada para que, nos dias em 
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que as condições climatéricas não permitam o funcionamento do grupo/equipa 

canoagem, possam praticar natação. 

 - Continuidade do clube das artes em Magrelos com turmas PIEF. 
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 INTRODUÇÃO 

O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais é constituído por 18 professores 

dos grupos disciplinares de Matemática e Ciências Naturais (230), Matemática (500); 

Ciências Físico-Químicas (510); Ciências Naturais (520); Tecnologias da Informação e 

Comunicação (550) e Ciências Agropecuárias (560).  

Grupos Professores 

Grupo de Matemática e CN - 230 Célia Margarida Pinto Brandão 

Grupo de CN e Matemática - 230 Helena dos Anjos Costa 

Grupo de CN e Matemática - 230 Laura Maria Soares Ferreira 

Grupo de CN e Matemática - 230 Maria Paula campelo Tuna 

Grupo de CN e Matemática - 230 Sandra Cristina Rodrigues da Silveira Mateus/Emília 
Martins* 

Grupo de Matemática – 500 Paula Cristina Ribeiro Freitas/ Joana Martins*/Branca 
Martins* 

Grupo de Matemática – 500 Raquel da Conceição Maia Martins 

Grupo de Matemática – 500 Márcia Filipa Brito Coelho 

Grupo de Matemática – 500 Domingos José Videira Monteiro 

Grupo de Matemática – 500 Sílvia Adelaide Davide Madureira 

2.10. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Coordenador: Paula Tuna 



 

 

58 
 

 

Ao longo do ano letivo estabeleceu-se uma relação de cooperação entre todos os 

elementos do departamento. De acordo com a sua disponibilidade, cada um colaborou nas 

atividades desenvolvidas pelo departamento e na execução das metas definidas no Projeto 

Educativo do nosso Agrupamento. 

 

 REUNIÕES 

Ao longo do ano letivo realizaram-se reuniões ordinárias mensais, após cada reunião do 

conselho pedagógico. Mensalmente, as informações foram enviadas a todos os elementos 

do departamento por correio eletrónico. Nessas reuniões mensais, além das informações 

dos assuntos tratados em Conselho Pedagógico, fez-se:   

 Elaboração do Regimento Interno do Departamento; 

 Elaboração das planificações anuais das diferentes áreas curriculares disciplinares e 

instrumentos de avaliação diagnóstica para o ano letivo de 2017/2018; 

 Planificação e preparação de atividades do Plano Anual de Atividades; 

Grupo de CFQ - 510 Ana Paula Silva Carvalho/Teresa Margarida Rabiço de 

Carvalho* 

Grupo de CFQ - 510 Marcelo José Rodrigues 

Grupo de CN - 520 Bruno Joel de Jesus Ferreira 

Grupo de CN - 520 João Paulo Rodrigues 

Grupo de CN - 520 Sílvia Catarina Coelho Gomes 

Grupo de Informática - 550 Márcia Patrícia C. S. Monteiro 

Grupo de Ciências Agropecuárias 
- 560 Ana Maria Francisco Cerqueira 

Grupo de Ciências Agropecuárias 
- 560 Paulo Manuel Sequeira Carvalho 

* Os docentes assinalados substituíram docentes colocados no início do ano letivo  
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 Debate sobre a importância da avaliação e distribuição de percentagens pelos 

diversos tipos de instrumentos a utilizar na avaliação dos alunos; 

 Definição de estratégias de trabalho; 

 Análise da avaliação diagnóstica no sentido de identificar as dificuldades prioritárias 

dos alunos, no Departamento, a nível de competências;  

  Balanço do cumprimento dos programas/planificações das diversas áreas 

curriculares disciplinares; 

  Compilação dos relatórios de análise do sucesso/insucesso, nos três períodos de 

avaliação e avaliações intercalares, e planos de ação/melhoria; 

  Análise dos resultados dos exames nacionais (9.º ano de escolaridade); 

 Elaboração dos relatórios de todas as atividades organizadas pelo Departamento;  

 Análise dos seguintes documentos: Portaria 350-A_2017; Despacho n.º 6478/2017; 

Despacho normativo n.º 1-F/2016 e Perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória; 

 Relatórios semestrais de atividades do Projeto Educativo -TEIP; 

 Exames de Equivalência à Frequência e Provas Finais a nível de escola (9.º ano de 

escolaridade); 

 Análise do trabalho desenvolvido no Projeto Academia de Código Júnior; 

 Reflexão sobre o trabalho desenvolvido no Projeto de Supervisão Pedagógica 

Colaborativa; 

 Reformulação de documentos dos vários grupos disciplinares do departamento, já a 

preparar o próximo ano letivo (planificações anuais, testes diagnósticos e respetivos 

critérios de classificação, critérios de avaliação, propostas de atividades para o Plano 

Anual de Atividades e definição da proposta do Plano de Formação Docente do 

Departamento). 

As reuniões visaram não só a transmissão das informações das reuniões do conselho 

pedagógico, mas também a realização de um conjunto muito elevado de tarefas e 

discussões/reflexões que competem ao departamento. A discussão de posições a tomar 

em relação a determinadas propostas emanadas do conselho pedagógico. Nas reuniões 

semanais de articulação dos diferentes grupos, foi feita uma reflexão e análise relativa às 

práticas letivas, à eficácia das estratégias de ensino utilizadas, aos problemas pessoais 

dos alunos e aos materiais a usar nas aulas e/ou metodologias de trabalho. 
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 ATIVIDADES EXECUTADAS  

 

 I. CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 

NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO  Comemoração do dia nacional 

da cultura científica 

 Visita de estudo à Granidera 

 Feira de minerais e fósseis 

 

 
SIM 
 
 
SIM 
 

SIM 

 

2.º PERÍODO  Feira dos animais e das 

plantas  

 Mass Training de Suporte 

Básico de Vida 

 Quiz de ciências físico-

químicas 

 Dia da internet segura 

 Matpaper 

 Concurso Pangea 

 
SIM 
 

  
 SIM 

 
 

  
SIM 
 
 

 SIM 
  
 SIM 

 
 NÃO 

 

3.º PERÍODO  Visita de Estudo ao Centro de 

Ciência Viva de Vila do Conde 

 Dia do PI 

 
SIM 

 

SIM 
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AO LONGO DO ANO  Semear ciência SIM  

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

Todas as atividades planeadas e organizadas pelos diferentes grupos disciplinares 

decorreram conforme o previsto, tendo os seus objetivos sido atingidos na globalidade. 

Devido à adesão e manifesto agrado pelas atividades organizadas por estes grupos, os 

docentes não apresentam sugestões de melhoria para anos futuros. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

(TUTORIAS, TURMAMAIS, APOIOS) 

 

Os elementos do departamento estiveram envolvidos em diferentes Medidas de Apoio às 

Aprendizagens (Apoio ao Estudo, TurmaMais, Sala de Estudo, Apoio Individualizado e 

Tutorias) tendo elaborado os respetivos relatórios, que se encontram incluídos no relatório 

final da coordenação do Núcleo das Medidas de Apoio às Aprendizagens. Para além do já 

mencionado, é de referir que foi da responsabilidade dos docentes de matemática do 2.º 

ciclo o desenvolvimento do Projeto Academia de Código Júnior que se veio a revelar uma 

mais valia pelo facto de proporcionar, aos alunos, uma iniciação à programação.  

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

 

Grupo de recrutamento 230 – Matemática e Ciências Naturais 

No 5.º ano foi cumprido o programa de Matemática em todas as turmas. Relativamente à 

Matemática do 6.º ano, os docentes responsáveis referiram que não foi possível lecionar o 

tópico “Números Racionais” uma vez que os alunos evidenciaram imensas dificuldades de 

aprendizagem e um ritmo lento na aplicação e consolidação dos conhecimentos. No que 

concerne à disciplina de Ciências Naturais de 5.º ano não foi possível cumprir com o 
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programa, este incumprimento deveu-se à carga horária atribuída semanalmente (apenas 

dois tempos de cinquenta minutos) o que é manifestamente insuficiente, face ao extenso 

programa para este ano de escolaridade, tornando-se impossível cumprir a planificação 

respeitando o ritmo de trabalho dos alunos ficando por abordar o tópico “Célula- unidade 

básica de vida'”. Por sua vez, na turma dois do sexto ano também não foi possível abordar o 

Subdomínio “Microrganismos” na disciplina de Ciências naturais em virtude de existir um 

período em que se esteve a aguardar a substituição da docente que se encontrava de 

atestado médico. 

Grupo de recrutamento 500 – Matemática 

Os professores de Matemática do 3.º ciclo cumpriram integralmente as planificações em 

todas as turmas com exceção da turma três do oitavo ano em que não foi possível trabalhar 

o tópico “Organização e Tratamento de Dados”. O professor Domingos Monteiro, da turma 3 

do oitavo ano, justificou o não cumprimento do programa por considerar a última unidade 

trabalhada, “Sistemas”, ser essencial para a conclusão do ciclo. A unidade em falta, 

“Organização e Tratamento de dados”, tem um nível de dificuldade reduzido e pode 

facilmente ser recuperada no nono ano de escolaridade.  

Grupo de recrutamento 510 – Físico-Química 

Os professores de Físico-Química referiram que cumpriram o programa na totalidade, em 

todas as turmas. 

Grupo de recrutamento 520 – Ciências Naturais 

As planificações da disciplina de Ciências Naturais das turmas do 3º ciclo foram cumpridas à 

exceção das turmas 8º1 e 8º 2. O professor de Ciências Naturais, João Paulo Rodrigues, 

comunicou que nestas turmas não cumpriu os seguintes objetivos gerais: “Relacionar o 

papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território com a proteção e a 

conservação da Natureza”; “Integrar conhecimentos de ordenamento e gestão do território” e 

“Relacionar a gestão de resíduos e da água com o desenvolvimento sustentável”. O não 

cumprimento dos referidos objetivos deveu-se essencialmente ao ritmo lento de 

aprendizagem da maioria dos alunos e ao comportamento de alguns deles, levando à 

necessidade constante de reajustamento da abordagem e das estratégias didáticas e à 

consequente falta de tempo para o cumprimento das planificações. 
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Grupo de recrutamento 550 – TIC 

A planificação formulada no início do ano letivo foi cumprida, com exceção da planificação 

definida para o sétimo ano, onde no domínio “Produção”, não foi abordado o conteúdo de 

“Produção e edição de documentos”. Este incumprimento, deveu-se por um lado ao curto 

número de aulas previsto para a lecionação dos conteúdos muito extensos, agravado pelo 

facto de algumas aulas coincidirem com atividades do PAA. Aliado a estes 

constrangimentos, esteve também o ritmo lento demonstrado pelos alunos no que concerne 

ao manuseamento do equipamento informático e o facto de alguns deles não possuírem 

computador em casa para a realização de trabalhos, e terem de realizar os mesmos no 

decurso das aulas. 

 

Grupo de recrutamento 560 – Ciências Agropecuárias 

A planificação formulada no início do ano letivo foi cumprida.  

 

 AVALIAÇÃO 

(sem elementos) 

 

 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA 

Grupo de recrutamento 230 – Matemática e Ciências Naturais 

O grupo 230 sugere que seja atribuído mais um tempo letivo na disciplina de ciências 

naturais de 5.º ano de escolaridade. Isto deve-se ao facto de o programa ser muito extenso 

não sendo possível lecionar todos os conteúdos constantes no programa apenas com dois 

tempos letivos semanais e não permitem a realização de atividades experimentais 

fundamentais ao ensino das ciências.  

As aulas de Ciências Naturais, 2.º ciclo, devem decorrer nos laboratórios. Sempre que não 

seja possível cumprir este requisito, sugere-se que as turmas fiquem o mais próximo 

possível dos laboratórios facilitando o transporte de material e equipamento. 
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Quanto à disciplina de Matemática do 2.º ciclo, as docentes consideram que seria importante 

a atribuição de mais um tempo letivo para a resolução de problemas e consolidação de 

conteúdos. 

Dada a existência de um número considerável de alunos com graves lacunas de 

aprendizagem é fundamental a atribuição de horas de Apoio Individualizado ou em pequeno 

grupo de forma a minimizar as mesmas.  

Consideram, ainda, que o professor de Apoio ao Estudo deverá ser o mesmo da disciplina 

ou o professor da TurmaMais. Outra medida é privilegiar os tempos da manhã para as aulas 

de Matemática e estas serem, exclusivamente, lecionadas pelos docentes de matemática do 

2.º ciclo.  

As reuniões de partilha pedagógica/articulação devem continuar a ser em horário comum a 

todos os docentes envolvidos na disciplina. 

Os professores também consideram que não é necessária a presença do docente da 

TurmaMais nos conselhos de turma, uma vez que, nas reuniões de articulação, é realizado 

todo o trabalho subjacente ao acompanhamento, evolução e avaliação de todo o processo 

de ensino aprendizagem dos alunos. Assim, nas reuniões dos conselhos de turma, a 

presença do professor titular garante a representação do docente da TurmaMais pois tem à 

sua disposição todos elementos de avaliação, já reunidos e debatidos nas reuniões de 

articulação. 

Por último, sugere-se que as docentes do grupo 230 não sejam diretoras de turma, uma vez 

que já realizam coadjuvação no 1.º ciclo, ficando assim com maior disponibilidade para 

desenvolver/implementar mais atividades, projetos e clubes, entre outros, dado que o meio 

onde a escola se insere é culturalmente pobre, para deste modo enriquecer as experiências 

dos alunos nesta área. 

 

Grupo de recrutamento 500 – Matemática 

- Manutenção dos tempos de articulação atribuídos, tão importantes para a 

preparação e reflexão das atividades letivas; 
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- Aulas de Matemática, preferencialmente, no turno da manhã; 

- Uma aula prática extra no 9.º ano (1 tempo de 50 minutos) para reforço das 

aprendizagens, principalmente, para trabalhar conteúdos dos outros anos letivos essenciais 

para a disciplina. 

- Coadjuvação de um professor de Matemática do 3.º ciclo (1 tempo de 50 minutos), 

na aula prática extra. Permite criar uma aula de reforço e apoio com uma dinâmica diferente 

pois permite mais tempo e dedicação às dificuldades de cada um; 

- O apoio a Matemática, ser lecionado por um professor de Matemática do 3.º ciclo e, 

preferencialmente, pelo professor da turma. De referir que os alunos que ingressam no 7.º 

ano, têm na sua componente curricular do ano letivo anterior, o Apoio ao Estudo, daí a 

necessidade de dar alguma continuidade a esse apoio, procurando com isso atenuar as 

dificuldades na mudança de ciclo; 

- Apoio individualizado exclusivo para alunos com necessidades educativas especiais, 

lecionado por um professor de Matemática do 3.º ciclo; 

- Não atribuir direções de turma aos professores de Matemática, pois estas ocupam, 

pelo menos, 3 tempos no horário do professor, tão importantes que podem ser canalizados 

para a prestação do apoio adequado aos alunos; 

As sugestões de melhoria apresentadas visam uma reorganização das medidas de apoio às 

aprendizagens já em vigor, sem a necessidade de mais recursos, mas através de uma 

distribuição diferente, contemplando apenas professores de Matemática. A contribuição dos 

professores de outros grupos de recrutamento será mais benéfica noutros domínios, como 

por exemplo, numa possível flexibilização curricular, mas não em medidas de apoio às 

aprendizagens, tão importantes para a promoção do sucesso escolar. 

 

Grupo de recrutamento 510 – Físico-Química / Grupo de recrutamento 520 – Ciências 

Naturais 
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Os docentes referem a necessidade de continuar a existir uma hora comum a todos os 

elementos dos grupos, para a realização de reuniões de partilha pedagógica, como uma 

mais-valia para a sua prática letiva. 

Relativamente aos horários das aulas práticas, os professores dos grupos, por unanimidade, 

consideram que os desdobramentos da mesma turma devem continuar a ocorrer no mesmo 

dia, de forma a evitar desfasamentos entre os turnos da turma. Também foi considerado 

pertinente o desdobramento das turmas, em mais um tempo letivo, para além do tempo já 

previsto no horário dos alunos, uma vez que assim seria favorecida a aprendizagem teórica 

mais individualizada e, sobretudo, a componente experimental, parte integrante destas 

disciplinas, algo que por vezes tem alguns constrangimentos devido ao elevado número de 

alunos por turma e/ou ao perfil dos alunos.  

Os docentes consideram que quando as turmas não reunirem condições para ser 

desdobradas (por terem menos de 20 alunos), os três tempos letivos de cinquenta minutos 

deverão ser distribuídos por três dias da semana, e nunca concentrá-los no mesmo dia, nem 

existir dois tempos consecutivos. Uma vez que os docentes constataram que o rendimento 

dos alunos é prejudicado por não haver um tempo útil para consolidação dos conhecimentos 

adquiridos na aula anterior, havendo uma saturação por parte dos alunos devido à 

concentração da carga horária nesse dia. 

Os professores solicitam que se continue a ter em atenção a atribuição de salas, aquando 

da elaboração dos horários, de modo a que as aulas de Ciências Naturais e de Físico-

Química decorram nos laboratórios. Sempre que não seja possível cumprir este requisito 

sugere-se que as turmas fiquem o mais próximo possível dos laboratórios facilitando, desta 

forma, o transporte de material e equipamento.  

Os docentes sugerem a valorização de projetos didáticos/trabalhos experimentais que 

envolvam as diversas turmas e que respondam aos problemas identificados no PE-TEIP, 

nomeadamente fraco domínio da língua materna e dificuldades no raciocínio lógico e 

abstrato. 

 

Grupo de recrutamento 550 – TIC 
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Como já foi referido, nas sugestões de melhoria do grupo 550 no ano letivo 2016/2017, a 

disciplina tem uma carga de cerca de metade do que está estipulado no artigo 11º do 

Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, e na matriz do 3º ciclo, presente no anexo III. Esta 

carga horária é muito reduzida (cerca 16 aulas no 7º e 16 no 8º ano), tendo em conta as 

exigentes metas curriculares estabelecidas nestes anos de escolaridade. A esta evidência, 

alia-se o facto de as TIC assumirem um papel cada mais relevante na nossa sociedade, 

havendo escolas onde a iniciação à programação e robótica se inicia no 1º ciclo como forma 

de preparar os jovens para uma sociedade digital, ajudando-os a serem cidadãos 

conscientes e multidisciplinares, habilitando-os para a tomada de decisões informadas. 
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 INTRODUÇÃO 

De acordo com as atribuições específicas do Coordenador de Departamento dos Serviços 

Especializados de Apoio Educativo (SEAE), este relatório pretende reportar 

resumidamente as ações desenvolvidas ao longo do ano letivo 2017/2018 e ser uma 

reflexão de toda a atividade desenvolvida, pelos elementos que constituem este Serviço 

do Agrupamento, a saber: 

1.  Maria da Conceição Teixeira Couto – docente especializada do quadro de 

Educação Especial - Grupo 910 - coordenadora do Departamento dos SEAE - a exercer 

funções na escola EB 2,3 de Sande. 

2.  Maria Helena Pereira Cardoso – docente especializada do quadro de Educação 

Especial – Grupo 910 - a exercer funções na EB1 de Feira Nova e JI de Quinta do Casal. 

Encontra-se de atestado médico desde dezembro, pelo que foi substituída pela docente 

especializada, contratada, do grupo de Educação Especial – Grupo 910 - Miriam Giselda 

Marques Gonçalves.  

3. Sara Maria Peixoto Ferreira – docente especializada do quadro de Educação 

Especial – Grupo 910 - a exercer funções na EB1 de Paredes de Viadores, EB1 de S. 

Sebastião, JI de Campos, JI de Barreiro e JI de Casal S. Lourenço. 

4. Esmeralda Rodrigues Alves – docente especializada, do quadro de Educação 

Especial – Grupo 910 - a exercer funções nas escolas EB 2,3 de Sande, EB1 de S. 

Sebastião e EB1 de Igreja – Centro Escolar. 

5. Maria da Graça Costa Monteiro de Magalhães – Técnica Superior de Serviço Social 

– a exercer funções no Agrupamento de Escolas de Sande, desde o início do ano letivo. 

6. Tânia Isabel Moreira da Rocha – Técnica Superior de Psicologia - A exercer funções 

no agrupamento de Escolas de Sande, desde o início do ano letivo. 

2.11. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO  

Coordenadora: Maria da Conceição Couto 
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7.  Fernando Alberto Ferreira Mendes - Técnico Superior de Psicologia - A exercer 

funções no Agrupamento de Escolas de Sande, desde o início do ano letivo. 

8. Lília Susana Teixeira Carneiro - Técnica Superior de Psicologia - A exercer funções 

no agrupamento de Escolas de Sande, desde 31 de outubro. 

Os SEAE integram duas áreas de atuação, tal como consta no Projeto Educativo e no 

Regulamento Interno, nomeadamente, a Educação Especial e o Gabinete de Apoio ao 

Aluno e à Família - GAAF.  

A Educação Especial tem como objetivo a inclusão educativa e social, o acesso e sucesso 

educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da igualdade de 

oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada 

preparação para a vida profissional (DL 3/2008, de 7 de Janeiro). A sua aplicação está 

alicerçada numa lógica de trabalho colaborativo com toda a comunidade educativa e 

intervenientes envolvidos no processo educativo dos alunos abrangidos. 

Os principais destinatários dos SEAE são alunos com NEE que beneficiam de tipologias 

diferenciadas de medidas educativas: alunos com CEI que frequentam áreas de currículo 

específico sobretudo na sala de apoio educativo, além de algumas disciplinas do currículo 

comum, e alunos com outras medidas educativas que frequentam o currículo comum.  

O GAAF é composto pelo Serviço Social e pelo Serviço de Psicologia e Orientação que 

trabalham em estreita articulação. A equipa desenvolve um trabalho multidisciplinar de 

acordo com as especificidades de cada área científica. A metodologia de trabalho assenta 

no modelo ecológico-sistémico, procurando intervir com os alunos e as famílias, 

envolvendo os diferentes agentes e contextos que intervêm no processo educativo. 

Neste sentido procurou-se ajustar as estratégias em função das características 

específicas do contexto de intervenção, com a finalidade de desenvolver competências 

pessoais e sociais dos alunos e famílias, contribuir para um maior envolvimento parental 

no percurso escolar dos alunos e identificar/intervir precocemente em situações familiares 

problemáticas a nível socioeconómico. 

O relatório que agora se apresenta remete para as ações desenvolvidas pelo SEAE - 

Educação Especial. Para facilitar a análise do mesmo, e atendendo a que os SEAE 
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integram duas estruturas diferentes, apresenta-se em seguida o relatório relativo às 

atividades da Educação Especial e, num segundo momento, as atividades do Gabinete de 

Apoio ao Aluno e à Família. 

PARTE I 

Educação Especial 

 REUNIÕES 

Entidade Nº de 

reuniões 

Motivo Período 

letivo 

SEAE 
10 

Informações do Pedagógico e 

Assuntos ocorrentes. 

Ano letivo 

(Mensais) 

SEAE  

26 

Articulação, troca de 

informações e medidas de 

intervenção. 

Ano letivo 

(Semanais) 

SEAE 
26 

Atendimentos aos alunos 

referenciados para avaliação. 
Ano letivo 

Professora de Educação 

Especial, Assistente 

Operacional  

7 

Informação sobre o 

desempenho e estratégias de 

acompanhamento. 

Ano letivo 

SEAE, Diretor de 

Turma/Professor Titular de 

Turma, Encarregado de 

Educação e/ou outros 

intervenientes  

106 

Acompanhamento do processo 

dos alunos. Elaboração de 

documentos e partilha de 

informações. 

Ano letivo 

Professora de Educação 

Especial com diferentes 

técnicos do exterior 

19 

Articulação de informação e 

encaminhamento de alunos 

para apoios. 

Ano letivo 

Conselhos de Turma 156 

 

Elaboração de documentos e 

partilha de informações.  Ano letivo 
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Elementos dos SEAE/CPCJ/ 

GAAF/EMAT/CAFAP  
16 

Acompanhamento de casos de 

alunos em situação de risco. 
Ano Letivo 

Elaboração de Planos de 

Intervenção 

14 

 

Equipa GAAF, Encarregados 

de Educação, Professores de 

Educação Especial/ de turma e 

intervenientes externos. 

Ano letivo 

Coordenadora do SEAE/ 

DGEstE   

3 Articulação dos SEAE 

(contactos telefónicos, email). 
Ano letivo 

Coordenadora do SEAE/ELI 

Amarante 

6 Alunos intervencionados ou 

encaminhados por este serviço 
Ano letivo 

 
 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA  

 
 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 

NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO 
Atividade educativa -  
Comemoração do Dia 
Internacional das Pessoas 
com Deficiência - 
sensibilização para a 
deficiência como parte 
naturalmente integrante da 
nossa sociedade, assim 
como reforçar o valor da 
pessoa portadora de 
deficiência, como alguém 
igual aos demais, em 
direitos e oportunidades. 

Não  

2.º PERÍODO/ 

PASSOU PARA 

Atividade educativa – 
Comemoração do dia 
Mundial da Poesia - 
Promover situações 
favoráveis ao 

Sim 
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O 3º PERÍODO desenvolvimento da 
leitura/escrita expressões. 

AO LONGO DO 

ANO 

 

Sim 

Atividade educativa – 
Igualdade na Diferença -  
Sensibilizar a comunidade 
educativa para o respeito 
pelas diferenças. 

 A atividade foi parcialmente realizada. Foram * JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO:

elaborados trabalhos com os alunos do Pré-escolar alusivos à temática proposta, assim 

como atividades de sensibilização que despertassem os alunos para a importância do 

respeito e tolerância pela diferença. No entanto, devido a situações imprevistas, do foro 

da saúde, que implicaram a ausência de dois elementos do grupo, sendo um deles o 

que trabalhava diretamente com os alunos do Pré-escolar, não foi possível organizar o 

trabalho e concluir a atividade. 
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AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

 

As atividades desenvolvidas foram bastante enriquecedoras. Desenvolveram-se 

competências académicas e valores como a tolerância e o respeito, essenciais ao bom 

relacionamento entre pares, assim como uma perceção mais clara do que são e 

representam as diferenças, que todos nós, afinal, temos. 

Com o propósito de não deixar esquecido o Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência, o Provedor do Cidadão com Deficiência da Câmara Municipal de Marco de 

Canaveses, Dr. Cristiano Magalhães, e o Sr. José Sousa, ambos portadores de 

deficiência físico-motora e colegas na prática de Ténis adaptado, estiveram presentes 

na nossa escola, no dia 4 de Dezembro – 2ª feira - trazendo com ele vários modelos de 

cadeiras de rodas destinadas à prática de diferentes modalidades desportivas 

adaptadas (ex. Ténis e Basquetebol) que colocou à disposição de todos quantos 

quiseram praticar ou simplesmente experienciar uma realidade diferente de mobilidade 

na prática de desporto de pessoas com limitações físico-motoras. 

Para além das docentes do grupo de Educação Especial, colaboraram também nesta 

atividade os professores de Educação Física, Hugo Neves e Tiago Vasconcelos, que 

desde logo se disponibilizaram para uma participação ativa na dinamização das 

atividades deste evento, em conjunto com todos os alunos que mostraram interesse em 

participar.  

No que respeita aos custos propostos, 300 Euros, e no que respeita a verbas para a 

execução das ações, por parte da escola, apenas foram utilizados 10,29 euros, sendo 

que nas atividades educativas efetuadas os custos foram, de um modo geral, imputados 

a cada participante. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

 

“ATIVIDADES DE CARIZ FUNCIONAL COM ALUNOS COM CEI” 
  

 



 

 

74 
 

 

 Culinária 

Tal como em anos anteriores, desenvolvemos com os alunos algumas atividades de 

culinária. Os objetivos pretendidos foram cumpridos, ou seja, os próprios alunos faziam 

a pesquisa das receitas que pretendiam confecionar (internet ou junto da família), 

elaboravam a lista de ingredientes a adquirir no supermercado e confecionavam com a 

ajuda do professor.  

 

 Costura e Tecelagem 

Foram desenvolvidos diversos trabalhos proporcionando o treino da motricidade fina e 

óculo-manual. Desenvolveram-se habilidades nas atividades de costura, nomeadamente 

(pregar botões, fazer tranças, tapetes, pegas, bases para panelas, identificar e cortar 

diferentes texturas); entre outros trabalhos. 

 

 Atividades desportivas 

 Desenvolveram-se exercícios de psicomotricidade, sendo o principal veículo terapêutico 

o corpo e o seu movimento (em diferentes contextos – ginásio, sala de apoio,...). Através 

de jogos tentamos desenvolver a motricidade fina, a perceção auditiva e tátil, estimular a 

concentração, fortalecer o espirito de interajuda e cooperação. 

Participação ativa nas atividades desenvolvidas no âmbito da comemoração do Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência. 

 

 Saídas ao exterior  

Os alunos de CEI do 2.º e 3.ºciclo, tiveram saídas ao minimercado local, com o intuito de 

adquirir ingredientes para as atividades de culinária. A lista de compras era previamente 

criada de acordo com as receitas programadas. Foram ainda efetuadas algumas saídas 

ao café local. Nestas atividades os alunos selecionavam os produtos pretendidos e 

efetuavam os respetivos pagamentos/trocos. Pretendíamos com esta atividade melhorar 

as competências sociais e funcionais em situações quotidianas.  
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 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

As atividades planificadas no PAA de 2017/2018 contribuíram para o enriquecimento 

pessoal, social e cultural dos alunos e dos encarregados de educação. A adesão e os 

comportamentos foram satisfatórios, tendo sido estabelecida uma boa interação. 

Ao nível dos JI e do 1.º Ciclo, a participação nas atividades foi realizada conforme o Plano 

de Grupo/Turma, de acordo com o perfil de cada aluno e as medidas educativas propostas 

no PEI. Os professores da educação especial colaboraram conforme as necessidades e as 

solicitações, tanto na planificação como no desenvolvimento das atividades, numa 

perspetiva de inclusão.  

Na E.B. 2,3, por sua vez, houve o cuidado e o empenho de participar, nas atividades 

propostas pelos vários departamentos da escola, ao longo do ano letivo, e também nas 

turmas onde os alunos com CEI estavam inseridos, articulando o trabalho dos professores 

em Educação Especial com diretores, professores da turma e com encarregados de 

educação.  

 

 AVALIAÇÃO 

Para além da análise/reflexão das atividades acima mencionadas, a equipa da educação 

especial, desenvolve a sua atividade em três eixos fundamentais: avaliação dos alunos 

referenciados para a educação especial, apoio pedagógico personalizado para o 

desenvolvimento de competências específicas aos alunos integrados no DL 3/2008, apoio 

junto dos professores que têm alunos integrados nas suas turmas. Acresce a estas funções 

a monitorização e acompanhamento da evolução dos alunos que foram avaliados pela 

equipa, mas que não foram integrados e aos quais se reconhece a presença de 

necessidades educativas. 

No que respeita às metodologias adotadas pela equipa nas suas várias funções, destaca-se:  

 avaliação em contexto para aferir as competências no âmbito das avaliações 

especializadas; 

 avaliações individualizadas junto dos alunos referenciados; 
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 reuniões de articulação com os professores para recolha de informação e articulação 

de medidas de intervenção; 

 reuniões com pais/encarregados de educação para recolha de informação, 

comunicação de resultados de avaliação e análise do processo de aprendizagem dos 

alunos; 

 reuniões com técnicos de outras instituições para aferir e articular estratégias e 

procedimentos; 

 reuniões de equipa para aferir procedimentos e partilhar informações; 

 redação dos documentos estruturantes, nomeadamente Relatório Técnico 

Pedagógico (RTP), Relatório Individualizado (RI); e elaboração conjunta com o docente 

responsável pelo grupo/turma do Relatório Circunstanciado (RC) e Programa Educativo 

Individual (PEI). 

No presente ano letivo foram referenciados para avaliação especializada por parte dos 

SEAE, 10 alunos. Dos 10 alunos referenciados, 8 apresentaram um perfil de funcionalidade 

que compromete o seu desempenho ao nível da atividade e participação, de caráter 

permanente, passando a integrar a Educação Especial (1ºCiclo – 5; e EB2/3 – 3), 2 alunos 

não apresentaram dificuldades significativas que justificassem a sua integração na educação 

Especial ( EB2/3 - 2). 

Relativamente ao apoio pedagógico personalizado, prestado pelo professor em educação 

especial, para o desenvolvimento de competências específicas aos alunos integrados no DL 

3/2008, que frequentaram o 1º ciclo (catorze) e JI (oito), consideramos que o tempo 

disponibilizado para cada aluno é extremamente reduzido.  

Relativamente à monitorização e acompanhamento da evolução dos alunos que foram 

avaliados pela equipa, mas que não foram integrados e aos quais se reconhece a presença 

de necessidades educativas, consideramos que deveria ser aumentado o número de horas 

de apoio individualizado, ajudando-os realmente na superação das suas dificuldades. 

Embora se reconheça que esta situação tenha melhorado no presente ano letivo, a equipa 

gostaria de destacar que para estes alunos, com dificuldades acrescidas em várias 

disciplinas, o apoio individualizado constitui uma medida de qualidade fundamental ao 

desenvolvimento/estímulo das suas capacidades, aquisição de competências e consequente 
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melhoria dos seus resultados escolares, evitando o aumento cumulativo das suas 

dificuldades ao longo do seu percurso escolar.  

 

 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA 

Tal como a equipa tem vindo a referir nos últimos relatórios, torna-se urgente a 

diversificação de respostas por parte da escola para os alunos NEE, em especial os alunos 

com CEI. É fundamental que se possa criar uma sala onde os alunos possam realizar 

atividades de cariz prático e funcional (primeiros socorros, cuidados pessoais, beleza e 

estética, música, culinária, entre outros). 

Para além disso, será importante dinamizar novas parcerias para a realização de terapias 

(e.g., CRI) e para manutenção das atividades desportivas, como sejam a psicomotricidade, a 

natação e o boccia.  

No que respeita aos alunos com NEE que frequentam o 1º ciclo e o pré-escolar, e que têm 

previsto no seu PEI o apoio pedagógico personalizado para o desenvolvimento de 

competências específicas, por parte do professor da educação especial, considera-se que 

existe um rácio professor/aluno muito baixo que impede dar a resposta o mais adequada 

possível, pelo que se reitera a necessidade de mais um professor de Educação Especial. 

Também se considera que estes alunos, por apresentarem dificuldades ao nível da 

aprendizagem da leitura/escrita/cálculo, deveriam beneficiar de um apoio consistente e 

frequente por parte dos apoios educativos.  



 

 

78 
 

 

PARTE II 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

 INTRODUÇÃO 

O GAAF é composto pelo Serviço Social e pelo Serviço de Psicologia e Orientação que 

trabalham em estreita articulação. A equipa desenvolve um trabalho multidisciplinar de 

acordo com as especificidades de cada área científica. A metodologia de trabalho assenta 

no modelo ecológico-sistémico, procurando intervir com os alunos e as famílias, envolvendo 

os diferentes agentes e contextos que intervêm no processo educativo. 

Neste sentido procurou-se ajustar as estratégias em função das características específicas 

do contexto de intervenção, com a finalidade de desenvolver competências pessoais e 

sociais dos alunos e famílias; contribuir para um maior envolvimento parental no percurso 

escolar dos alunos; e identificar/intervir precocemente em situações familiares problemáticas 

a nível socioeconómico. 

 

 REUNIÕES 

No âmbito da nossa atuação foram realizadas reuniões, quer por parte da equipa do GAAF, 

quer por parte da equipa dos Serviços Especializados de Apoio Educativo. Também 

aconteceram outros momentos de reunião com outros elementos externos à escola, 

nomeadamente, da CPCJ, Escolas Profissionais, Centro Hospitalar Tâmega Sousa, Escola 

Segura, Caerus, EMAT, RLIS, Centro de Saúde. O que perfez um total de 27 reuniões de 

equipa e 21 reuniões com parceiros. Para além destas reuniões a equipa articulou com os 

parceiros telefonicamente e via e-mail.  

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

 

1. Acompanhamentos Individuais 
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A equipa do GAAF deu resposta a todas as sinalizações efetuadas, mantendo atualmente 72 

processos ativos. As problemáticas são de ordem diversa, nomeadamente, negligência 

familiar, assiduidade, irregular, violência doméstica, consumo de álcool, dificuldades de 

aprendizagem, dificuldades socioemocionais e problemas de comportamento. Para além 

disso, alguns alunos, por iniciativa própria procuraram a equipa do GAAF para resolução de 

problemáticas pontuais.  

Colaboração com o PES - No presente ano letivo a articulação entre a equipa do PES e o 

GAAF foi bastante profícua, na medida em que foi possível dinamizar várias atividades à 

semelhança do que aconteceu no ano letivo transato, que procuraram contribuir para o bem-

estar da comunidade educativa em geral e para a promoção de comportamentos mais 

saudáveis. Esta articulação consubstanciou-se em três reuniões formais da equipa e em 

inúmeros contactos informais que permitiram a concretização das várias atividades a que se 

propuseram em conjunto, nomeadamente, a comemoração da semana dos afetos, a 

dinamização do GIA, a manutenção da “saúde em caixa”, promoção de ações de 

sensibilização sobre temáticas relevantes para cada faixa etária e a comemoração de vários 

dias nacionais e internacionais relacionados com temáticas da saúde. 

 

2. Programa de Orientação Escolar e Profissional 

O programa de Intervenção Vocacional contemplou três ações:  

a) Sessões em pequeno grupo (Futuro Bué);  

b) Visitas em contexto a escolas e entidades locais;  

c) Divulgação da oferta formativa, junto dos EE.  

De seguida é apresentado cada um deles de forma resumida. 

 

Programa de Intervenção Vocacional: “Futuro bué” 
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O programa de intervenção vocacional “Futuro bué”, da autoria da Professora Doutora Maria 

do Céu Taveira e col. (2009), Escola de Psicologia da Universidade do Minho, foi 

implementado aos alunos do 9.º de escolaridade sob a sua supervisão. Relativamente ao 

trabalho em pequeno grupo foram dinamizadas 48 sessões ao longo do 2.º e 3.º períodos. A 

maioria dos alunos mostrou-se envolvida e interessada no processo, à exceção de alguns 

discentes do 9.º3 e 9.º4. A justificação dada pelos alunos foi de que já saberiam que opções 

iriam escolher no ensino secundário e também por considerarem que as sessões não 

deviam ser num horário de 90 minutos fora da sua componente letiva presente no horário. 

Estas sessões foram profícuas, na medida em que os alunos tomaram consciência das 

possíveis saídas profissionais existentes, e sobre as áreas para as quais estão mais 

preparados quer a nível de aptidões cognitivas, quer a nível de interesses profissionais. 

De modo a avaliar o grau de satisfação dos alunos foi aplicado um questionário final a cada 

um dos alunos, sendo que os resultados são apresentados no ponto “avaliação da 

atividade”.  

Visitas em Contexto  

Ao longo do terceiro período foram realizadas visitas às seguintes entidades: Escolas 

Profissionais (CENFIM, Escola Profissional da Agricultura), ao Hospital da Santa Casa da 

Misericórdia do Marco de Canaveses e ao Tribunal do Marco de Canaveses com o objetivo 

de promover um conhecimento mais próximo do mundo profissional e das áreas 

profissionais para as quais os alunos demonstraram interesse em conhecer. Os alunos 

tiveram oportunidade de contactar com profissionais de sectores diferenciados e esclarecer 

questões relativas ao percurso académico, funções inerentes ao cargo que ocupam, 

obrigações e outras, constituindo assim, mais um momento de exploração e recolha de 

informação.  

Envolvimento dos EE  

A adesão e participação dos encarregados de educação neste processo foi notoriamente 

superior (65%) comparativamente com o que tem sido habitual até ao momento (43%), isto 

no que concerne à participação na entrevista inicial e recolha de dados. Neste aspeto 

salientamos a proximidade e adesão dos encarregados de educação.  Quanto à participação 
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dos pais na atividade de divulgação da oferta formativa contamos com a presença de 11 

encarregados de educação. 

 

3. Letra a Letra 

O projeto Letra a Letra procura corresponder aos pressupostos da intervenção multinível, 

nomeadamente ao modelo de resposta à intervenção (RTI, Fuchs & Fuchs, 2005), 

estruturando a sua ação em intervenções de cariz universal (nível 1), seletivo (nível 2) e 

intensivo (nível 3). Atualmente, estão envolvidas no programa todos as crianças que 

frequentam o último ano do pré-escolar e todos os alunos que frequentam o 1º, 2º e 3º anos 

de escolaridade, bem como os respetivos educadores, professores titulares de turma, 

professores da turma+ e professores do apoio educativo. Passamos a descrever as 

atividades realizadas ao nível do pré-escolar e do 1º CEB. 

Pré-escolar: 

- Foram realizadas duas caracterizações universais das crianças que frequentaram o último 

ano do pré-escolar (77 crianças), no início do 2º período e no final do 3º período, com 

recurso a instrumentos que aferiam os domínios que a literatura tem vindo a identificar como 

sendo fortemente preditores das competências de leitura e de escrita (i.e., consciência 

fonológica, consciência sobre o impresso, vocabulário e nomeação rápida). 

- Concretizaram-se 10 reuniões de articulação com os educadores para planeamento do 

projeto, análise conjunta dos resultados obtidos nas caracterizações universais, identificação 

das crianças que necessitavam de intervenções de nível 1 e 2, definição das estratégias a 

implementar em cada um dos níveis de intervenção e monitorização das intervenções.  

- Foi realizada uma ação de formação de curta duração para que os educadores pudessem 

desenvolver novas estratégias que promovam as competências facilitadoras da 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

- Os técnicos do GAAF dinamizaram 2 workshops (num total de 4 sessões) dirigidos aos 

pais e encarregados de educação das crianças que frequentam o último ano do pré-escolar 
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para promover o desenvolvimento de práticas que favoreçam a aquisição destas 

competências alvo da intervenção.  

 1º CEB: 

- Foram realizadas três caracterizações universais nas turmas do 1º e 2º ano (no final de 

cada período) e duas caracterizações nas turmas do 3º ano. Envolvendo um total de 229 

alunos. Estas caracterizações foram realizadas pelos psicólogos do GAAF e pelos docentes 

do 1º CEB. 

- No que respeita às competências avaliadas, no 1º ano de escolaridade foram recolhidos 

indicadores relativos às regras de correspondência grafema-fonema e velocidade de leitura 

em lista de palavras e pseudopalavras; no 2º ano de escolaridade foram avaliadas a 

velocidade de leitura em lista de palavras, pseudopalavras e em texto; no 3º ano de 

escolaridade foram recolhidos indicadores relativos à velocidade de leitura em texto e à 

compreensão leitora.  

- Realizaram-se 35 reuniões com os professores de 1º CEB e/ou EE’s para definição das 

estratégias de intervenção a implementar e monitorização dos resultados.  

- Foi ainda desenvolvida uma ação de curta duração, dirigida a todos os docentes do 1º 

ciclo, para apresentar e analisar o programa “Aprender a compreender torna mais fácil o 

saber” (Viana e col., 2010) que foi aplicado nas turmas de 3º ano ao longo do 3º período e 

irá ser dada continuidade à sua aplicação no próximo ano letivo nas turmas do 4º ano. 

  

4. Ações de Sensibilização e Informação para alunos, pais e encarregados de 

educação 

 

“Crescer em Segurança” 

Esta ação de Sensibilização, realizada ao longo do 1.º período, num total de 7 sessões teve 

como objetivo alertar os alunos, pais e encarregados de educação para a importância da 

adoção de comportamentos de segurança em situações relacionadas com o transporte de 
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crianças; sensibilizar para a importância de respeitar as regras e a segurança rodoviária; 

contribuir para o aumento de conhecimentos dos pais para agir em situação de acidente; 

sensibilizar e informar sobre os perigos da internet; estimular a participação dos 

encarregados de educação na escola. 

 

Workshop “À descoberta da leitura e da escrita” 

Este workshop, realizado no final do 1º período, teve como temática principal o papel que os 

pais desempenham no desenvolvimento das competências facilitadoras da aprendizagem da 

leitura e da escrita. Procurou-se com estas ações capacitar os pais para implementar, em 

contexto familiar, estratégias que promovam estas competências. 

 

Workshop “À descoberta dos livros e dos números” 

Este workshop, que se realizou no final do 2º período, teve como principal objetivo 

consciencializar os pais para o importante papel que desempenham no desenvolvimento da 

literacia e da numeracia. Procurou-se com estas ações capacitar os pais para implementar, 

em contexto familiar, estratégias que promovam estas competências. 

 

“Perigos da Internet” 

A ação de sensibilização “Perigos na Internet” foi planeada para todas as turmas do 6º, 7º e 

8º anos de escolaridade em parceria com a Escola Segura no âmbito do “Dia da Internet 

Mais Segura 2018”. Teve como principal objetivo sensibilizar os alunos para os perigos 

inerentes à utilização da internet alertando-os para a adoção de comportamentos mais 

seguros, tendo sido dado enfoque à existência de canais de comunicação que podem ser 

utilizados sempre que possam suspeitar de atividades ilícitas ou que os coloquem em risco. 

Foi também realçada a importância de falar com um adulto sempre que haja dúvidas 

relativamente a algum aspeto relacionado com o uso das novas tecnologias vendo-os como 

figura de confiança e de suporte. 
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“Não Violência na Escola” 

A ação de sensibilização “Não-violência nas Escolas” foi planeada para todas as turmas do 

7º ano de escolaridade em parceria com a Escola Segura no âmbito do Dia Internacional da 

Não Violência e Paz nas Escolas. Teve como principal objetivo sensibilizar os alunos para a 

importância de adoção de comportamentos de cooperação e não-violência, com especial 

enfoque nas questões legais. Entre outros aspetos, foi dado especial relevo ao 

enquadramento da Lei Tutelar Educativa e Estatuto do Aluno e Ética Escolar n. 51/ 2012 de 

5 de setembro como forma de responsabilização por parte dos discentes. 

 

“Violência no Namoro” 

A ação de sensibilização “Violência no Namoro” foi planeada para a turma do 9º4 em 

articulação com a professora de português. Com esta atividade procurou-se dar resposta a 

um pedido de colaboração para exploração do tema.  

 

Formação Assistentes Operacionais: “Indisciplina na Escola e Agora?” 

A Formação para Assistentes Operacionais teve como principais objetivos: a) refletir acerca 

da problemática da (in)disciplina; b) conhecer as diversas causas subjacentes à 

problemática da indisciplina; c) refletir e analisar propostas de intervenção para resolução da 

problemática da indisciplina. 

  

Formação Assistentes Operacionais: “Necessidades Educativas Especiais – O papel 

dos Assistentes Operacionais” 

A Formação para Assistentes Operacionais teve como principais objetivos: a) promover a 

reflexão e debate numa perspetiva de escola inclusiva; b) facultar aos formandos noções 

teórico-práticas que os ajudem e capacitem a interagir com crianças com NEE e os seus 

pares; c) aplicar conhecimentos em situações de acompanhamento de alunos com NEE; 
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5. Projeto “Tempo de Estudar” 

Quanto ao programa “Tempo de Estudar” este foi pensado de maneira a contribuir para a 

adoção de comportamentos de estudo por parte dos alunos, uma vez que é identificado no 

Plano Plurianual de Melhoria 2014-2018 a ausência de hábitos e métodos de estudo/ 

vigilância do estudo em casa. Conscientes da importância de estimular estes hábitos e 

promover a autonomia dos alunos foram dinamizadas 7 sessões para cada turma do 5.º ano 

de escolaridade onde foram exploradas a questão da motivação, o horário e local de estudo, 

a importância de tirar apontamentos e fazer resumos, a preparação para os testes e a 

gestão da ansiedade associada aos momentos de avaliação. A par destas sessões foram 

dinamizadas 2 sessões para os encarregados de educação, sendo que apenas 

comparecerem 7 encarregados de educação. O que demonstra claramente a pouca 

importância atribuída à escola e o fraco envolvimento parental.  Em termos teóricos este 

projeto justifica-se visto que a literatura sugere que comportamentos autorregulatórios, isto 

é, os processos pelos quais os alunos ativam cognições, comportamentos e afetos e são 

orientados para a obtenção dos objetivos são promotores do sucesso pessoal e escolar. 

Estes comportamentos pressupõem a regulação de pensamentos, sentimentos e ações. 

Implica concentração, organização, codificação, revisão da informação, manutenção de 

crenças positivas acerca das suas capacidades, antecipação dos resultados e vivência de 

satisfação pelas consequências dos seus esforços.  

 

6. Tutoria de pares: “Aprender entre Pares” 

Relativamente ao programa de tutoria de pares, este está a ser implementado junto de 

alguns alunos do 5.º3 que se voluntariaram para ajudar colegas da turma que evidenciam 

mais dificuldades ao nível da aprendizagem. Este programa foi implementado com a 

colaboração da diretora de turma. De salientar que os alunos envolvidos se têm mostrado 

cooperantes, envolvidos e motivados, tendo afirmado que se sentem apoiados e que 

pretendem continuar com este trabalho.  

 

7. “A Brincar aprendo a Ser Melhor” 
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Os alunos do 5.º ano solicitaram que fosse abordada a temática do bullying e, portanto, foi 

aplicado questionários de avaliação e após a análise dos questionários aplicados é possível 

afirmar que ocorrem as seguintes situações: “Chamar nomes” (80%), “Empurrar” (65%), 

“Gozar/ humilhar” (50%), “Ameaçar” (50%) e “Bater” (48%). Os locais onde ocorrem estas 

intimidações ou agressões são no “pátio da escola” (90%) e corredores (50%) e perante 

estas situações 90% das vítimas refere que não queriam voltar à escola.  Os assistentes 

operacionais afirmam que são verificadas situações de desrespeito entre alunos e para com 

eles próprios, contudo, referem não terem uma atuação assertiva perante estas situações. 

Neste sentido, e atendendo à Abordagem Multinível, nomeadamente, modelo Positive 

Behavioral Interventions and Supports (PBIS) que contempla uma abordagem holística e 

sistémica que procura promover o desenvolvimento de comportamentos pró-sociais, 

desenvolvendo um clima escolar positivo e seguro foi pensado a conceção deste projeto “A 

brincar aprendo a Ser Melhor”.  Em contexto escolar a intervenção, tal como já foi referido, 

deve ser numa lógica preventiva, em que são estimulados comportamentos pró-sociais e o 

encorajamento. É fundamental compreender que a escola deve estar atenta ao local de 

recreação e estimular o convívio de forma saudável e de desenvolvimento da cidadania. É 

necessário reinventar os recreios da escola para prevenir comportamentos de bullying e 

promover comportamentos pró-sociais. As crianças gostam dos recreios uma vez que não 

há controlo dos adultos, descansam do trabalho escolar, divertem-se, brincam e conversam 

e realizam jogos. Neste sentido, a animação de recreios é fundamental como forma de 

promover jogos e atividades estimulantes, agradáveis e que vão ao encontro do 

desenvolvimento de necessidades dos alunos. Os jogos no recreio podem proporcionar à 

criança a oportunidade de, por ela própria, aprender a lidar com várias formas de conflito e 

de se proteger de eventuais maus tratos dos seus companheiros. De modo a facilitar o 

processo de integração num novo ciclo de escolaridade, estimular a aprendizagem e 

promover comportamentos sociais positivos e de cooperação, fundamentais a qualquer ser 

humano e latente no Perfil dos alunos à saída da Escolaridade Obrigatória (2017) está a ser 

desenvolvido o projeto acima nomeado. Neste âmbito, foi estabelecida uma parceria com o 

Dr. Marco Vicente do CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social - que dinamizou 

uma ação de formação a 7 alunos voluntários do 8.º e 9.º ano. São estes alunos, com a 

supervisão da equipa do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família que dinamizam os 
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recreios. Neste momento, alguns professores disponibilizaram-se para colaborar pelo que 

estão a ser definidas novas formas de cooperação.   

 

8. Programas de Promoção de Competências 

“Eu e os Outros” 

É um programa de prevenção universal dos problemas ligados ao consumo de substâncias 

psicoativas. Nele, as substâncias são abordadas de uma forma integrada com outras 

temáticas do dia-a-dia dos adolescentes. A abordagem destes temas é realizada no âmbito 

da apresentação de uma história “A amizade”. Foi aplicado em todas as turmas do 8º ano ao 

longo de 14 sessões. 

 

 “Gostar de Mim Gostar de Ti” 

Este programa foi aplicado a todas as turmas do 5º ano, ao longo de 7 sessões por turma, e 

teve como principal objetivo a promoção de comportamentos que visem prevenir a violência 

de género e trabalhar a igualdade de género. Foram abordados temas como: Direitos 

Humanos; Direitos das Crianças; Bullying; Violência no namoro e Violência Doméstica. 

Finalmente, é importante fazer referência que a equipa procurou desenvolver projetos 

contemplando os domínios académico, comportamental/emocional e vocacional. Assim 

sendo, foram abrangidos um total de 637 alunos que estão distribuídos da seguinte forma: 
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 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

Os programas pensados para este ano letivo foram cumpridos, não havendo alterações 

significativas a registar. Para cada projeto foi realizada uma planificação que se encontra no 

dossier técnico-pedagógico para consulta.  

 

 AVALIAÇÃO 

Todas as metas propostas foram cumpridas, tal como se poderá verificar no relatório Plano 

Plurianual de Melhoria. De seguida são apresentados os resultados da avaliação dos 

diferentes projetos desenvolvidos pela equipa.  
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Programa de Intervenção Vocacional: “Futuro bué” 

Relativamente ao trabalho em pequeno grupo foram dinamizadas 48 sessões ao longo do 

2.º e 3.º períodos. A maioria dos alunos mostrou-se envolvida e interessada no processo, à 

exceção de alguns discentes do 9.º3 e 9.º4.  

Apresentam-se as questões colocadas e a análise às respostas aos questionários aplicados 

aos alunos.  

 “Ajudaram a conhecer-me melhor: pensar sobre as minhas capacidades e os meus 

interesses.” – 92% muito satisfeitos.  

“Ajudaram-me a compreender o sistema de ensino (Cursos Profissionais e Cursos Científico-

Humanísticos)” – 92% muito satisfeitos.  

“Ajudaram-me a pensar qual o melhor curso para mim atendendo às minhas capacidades, 

aos meus interesses e valores.”  – 92% muito satisfeitos. 

“Ajudaram-me a tomar a minha decisão vocacional (Escolha do curso a seguir)”.  – 92% 

muito satisfeitos 

“De um modo geral gostei das sessões.” – 97% muito satisfeitos. 

Em termos qualitativos os alunos referiram: “Ajudaram-me a decidir o curso mais indicado 

para mim.”; “Ajudaram-me bastante.”; “Na minha opinião as sessões ajudaram-me a 

perceber melhor o sistema de ensino e a escolher o curso que pretendo seguir.”; “Na minha 

opinião eu gostei das sessões e esclareci as minhas dúvidas todas.”; “Ajudaram-me apesar 

de estar ainda um pouco confuso.”. 

 

Visitas em Contexto  

Apresentam-se as questões colocadas e a análise às respostas aos questionários aplicados 

aos alunos.  
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“Foi importante para conhecer o funcionamento da escola e os cursos existentes” – 100% 

muito satisfeitos. 

“Ajuda os alunos a saber qual o curso escolher.” – 94% muito satisfeito. 

“Permitiu tirar dúvidas e esclarecer questões relativamente ao funcionamento prático dos 

cursos.”  – 100% muito satisfeitos. 

“De um modo geral gostei da atividade.” – 97% muito satisfeitos. 

De seguida são apresentadas algumas opiniões registadas pelos alunos: “Acho que foi 

importante para que não nos restem dúvidas sobre o funcionamento do curso.”; “Acho que a 

atividade foi importante para conhecer as escolas e ajudar a escolher o curso.”; “Ajuda a 

escolher o curso para o qual queremos ir.”; “Adorei ter esta experiência.”; “Gostei da 

organização da atividade e das atividades que realizamos.”; “Consegui perceber qual o 

melhor curso para mim.” 

 

Envolvimento dos EE no programa de Intervenção Vocacional 

A adesão e participação dos encarregados de educação neste processo foi notoriamente 

superior (65%) comparativamente com o que tem sido habitual até ao momento (43%).  

 

Letra a Letra 

Pré-escolar: 

Ao nível das atividades desenvolvidas no pré-escolar, os resultados das caracterizações 

universais realizadas permitem concluir que houve uma enorme evolução entre o primeiro e 

o segundo momento de avaliação. É possível verificar que o indicador da consciência 

fonológica (que inclui as tarefas de Classificação Sílaba Inicial, Classificação Fonema Inicial, 

Supressão Sílaba Inicial, Supressão Fonema Inicial e Análise Silábica) foi aquele que obteve 

maior progressão no segundo momento de caracterização. Uma análise mais detalhada dos 

resultados permite ainda verificar que as tarefas de supressão, particularmente do fonema, 
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foram as que registaram mais melhorias de desempenho. A literatura aponta para o facto 

desta competência depender da intervenção e da orientação do adulto, pelo que poderemos 

concluir que a generalidade das crianças usufruíram de atividades de promoção neste 

domínio e corresponderam à intervenção realizada. 

 

 

 

No que respeita aos workshops dirigidos aos pais e EE’s, em que se procurou capacitar 

estes intervenientes educativos para melhor compreenderem a importância da estimulação 

das competências de literacia em idade pré-escolar, bem como dotá-los de estratégias 

lúdicas para promover estas competências nos seus educandos, verificou-se que no 

primeiro workshop participaram apenas 25% do pais e EE’s, sendo que de entre estes, 

73% consideraram estar muito satisfeitos com a referida ação. No que diz respeito ao 

segundo workshop, houve um aumento da participação, com a presença de 35% dos pais e 

EE’s, sendo que destes, 96% consideram estar muito satisfeitos com a ação desenvolvida. 

Relativamente às duas sessões de formação dirigidas aos educadores, verificou-se uma 

adesão de 91,66% na primeira sessão e de 83,33% na segunda sessão.  
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1.º CEB 

Relativamente às atividades desenvolvidas no 1º ciclo, serão apresentados os resultados 

relativos à evolução das competências de leitura que foram alvo de caracterização e de 

intervenção de acordo com a abordagem do RTI. Para a operacionalização destas 

intervenções foram realizadas 35 reuniões de articulação com os professores titulares de 

turma. Serão ainda apresentados os níveis de adesão e de satisfação dos docentes que 

participaram na ação de formação dinamizada no âmbito do programa. 

 

        

 

       

 

Tal como poderá ser verificado pela análise dos gráficos acima, registaram-se evoluções 

em todos os indicadores avaliados no rastreio universal, em todos os anos de escolaridade. 

No que respeita à ação de curta duração dirigida aos docentes do 1º ciclo, verificou-se uma 
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adesão de 100% à ação de formação realizada, sendo que 78% consideraram a temática 

relevante, 87% consideraram a metodologia adequada e 96% mostram-se satisfeito com a 

qualidade da interação estabelecida com a formadora.  

 

Crescer em Segurança 

Da avaliação das sessões é de referir que após aplicação dos questionários de satisfação e 

análise dos resultados 81% afirmou sentir-se Muito Satisfeito; desse universo, 19% referem 

que, “De um modo geral gostaram da atividade”, 17% “Foi importante para eu refletir sobre 

as questões de segurança na internet” e as três outras opiniões obtiveram a mesma 

percentagem (16%),  a descriminar, “Foi importante para refletir sobre as questões de 

segurança rodoviária”, “Vai contribuir para eu adotar algumas estratégias sugeridas” e “Foi 

clara e objetiva”. 

 

Worshop “À descoberta da leitura e da escrita” 

No que respeita ao nível de satisfação avaliado pelos participantes, verificou-se que 73% 

afirmou sentir-se Muito Satisfeito; desse universo, 58% referem que a ação, “Foi importante 

para refletir sobre o meu papel de EE na promoção das competências de leitura/escrita”, 

79% “Ajudou a compreender os aspetos essenciais para a aprendizagem da leitura e da 

escrita”, 63% referem que a ação “Vai contribuir para adotar estratégias de promoção de 

competências de literacia” e 83% consideraram que a intervenção da dinamizadora foi clara,  

objetiva e lhes permitiu colocar questões. 

 

Worshop “À descoberta dos livros e dos números” 

No que respeita ao nível de satisfação avaliado pelos participantes, verificou-se que 96% 

afirmou sentir-se Muito Satisfeito; desse universo, 96% referem que a ação, “Foi importante 

para refletir sobre o meu papel de EE na promoção das competências de 

leitura/escrita/numeracia”, 88% “Ajudou a compreender os aspetos essenciais para a 

aprendizagem da leitura e da matemática”, 79% referem que a ação “Vai contribuir para 

adotar estratégias de promoção de competências de literacia” e 83% consideraram que a 
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intervenção da dinamizadora foi clara e  objetiva e 71% que esta lhes permitiu colocar 

questões. 

Perigos da Internet 

Da avaliação das sessões é de referir que após aplicação dos questionários de satisfação e 

análise dos resultados 60% afirmou sentir-se Muito Satisfeito; desse universo, 30% referem 

que, “Foi importante para eu saber de que forma devo utilizar de forma segura a internet”, 

26% “Foi importante para eu refletir sobre os perigos/riscos da internet”, 24% “A intervenção 

dos dinamizados foi clara e objetiva” e por 20% considera que “Permitiu-me colocar 

questões e dar a minha opinião”. 

Não Violência na Escola 

Da avaliação das sessões é de referir que após aplicação dos questionários de satisfação e 

análise dos resultados 83% afirmou sentir-se Muito Satisfeito; desse universo, 19% referem 

que, “De um modo geral gostei da atividade”, 18% “A intervenção dos dinamizadores foi 

clara e objetiva” e 17% carateriza como “Foi importante para eu saber de que forma devo 

proceder para evitar a violência na escola” e “Foi importante para eu refletir sobre as 

questões da violência na escola”. 

Violência no Namoro 

 Da avaliação das sessões é de referir que após aplicação dos questionários de satisfação e 

análise dos resultados 68% afirmou sentir-se Muito Satisfeito; desse universo, 18% referem 

que, “Foi importante para refletir sobre as questões de violência no namoro”, as três opiniões 

seguintes apresentam a mesma distribuição (17%) e foram, “Permitiu-me colocar questões e 

dar a minha opinião”, “Foi importante para perceber a diferença entre uma relação saudável 

e não saudável”, “De um modo geral gostei da atividade”. 

Projeto “Tempo de Estudar” 

Da avaliação das sessões é de referir que após aplicação dos questionários de satisfação e 

análise dos resultados 36% refere que “Ajudou-me a saber como estudar melhor”, 38% 

afirma que “Ajudou-me a planear o meu estudo através da criação de um horário de estudo” 

e 58% realça que “Ajudou-me a ser mais autónomo no meu estudo”.  
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Tutoria de pares: “Aprender entre Pares” 

Em termos qualitativos é possível afirmar e com base na informação recolhida junto dos 

alunos e da diretora de turma que os pares criados manifestaram melhorias ao nível do 

desempenho, nomeadamente na disciplina de inglês. Sinaliza-se ainda como positivo o facto 

dos alunos se mostrarem mais colaborantes, empenhados e motivados para o estudo com 

este apoio por parte de um colega.  

 

“A Brincar aprendo a Ser Melhor” 

A avaliação desta atividade foi realizada com recurso a um questionário facultado pela 

equipa do CAERUS.  Da análise dos resultados é notoriamente visível que os alunos 

apreciaram as atividades, pois 5 alunos em 19 respondem “adorei” e 14 alunos “gostei”.  

Deixam como sugestão continuar com este tipo de atividades. Contudo, apesar de não ser 

possível avaliar com base nesta informação a diminuição de ocorrência de situações de 

violência na turma, a verdade é que foram sinalizadas menos ocorrências. Contudo, não é 

possível afirmar que se deve apenas a esta atividade visto que a diretora de turma também 

teve uma atuação muito próxima e direta com os alunos procurando minorar situações 

problemáticas.  

 

“Gostar de Mim, Gostar de Ti” 

Da avaliação das sessões é de referir que após aplicação dos questionários de satisfação e 

análise dos resultados 65% afirmou sentir-se Muito Satisfeito; os resultados referem ainda 

que 23% “De um modo geral gostei das sessões da atividade”, 21% “Foi importante para 

saber como proceder em caso de Bullying, violência e noutros casos de violência”, 20% “A 

intervenção dos dinamizadores foi clara e objetiva”, 19% “Permitir-me colocar questões e dar 

a minha opinião” e finalmente, 17% afirmaram “Foi importante para refletir sobre as questões 

da violência de género”. 
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 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

 Garantir a avaliação do programa “tutoria de Pares” com recurso a questionário 

aplicado quer a professores, quer a alunos.  

 Sugere-se que o programa Gostar de Mim, Gostar de Ti seja alargado ao 6ºano e 

iniciado novamente no 5ºano. 

  Sugere-se  que o programa “Eu e os Outros” seja iniciado no 7ºano. 

 Ao nível da Intervenção Vocacional não deve ser obrigatória a participação dos 

alunos no Programa de Intervenção Vocacional uma vez que as sessões têm a 

duração de 90 minutos e fora do horário letivo. Neste sentido, deixa-se como 

sugestão que para o próximo ano letivo se efetive à inscrição dos alunos no programa 

sem caráter de obrigatoriedade. Deixa-se ainda como sugestão que os horários do 9.º 

ano contemplem 90 minutos livres ou a meio da manhã ou da tarde, 

preferencialmente. 

  O modelo de realização dos workshops para pais, bem como as estratégias de 

divulgação dos mesmos, terá de ser revisto uma vez que se têm registado níveis de 

adesão muito baixos. Desta forma, estão a ser equacionados, em conjunto com os 

docentes do pré-escolar, outros modelos de realização destas ações. 

 Rever e “encurtar” o protocolo de caracterização do pré-escolar. 

  Atualmente, as reuniões de articulação docentes/técnicos (e por vezes, encarregados 

de educação) têm sido realizadas em cada escola, nos horários de articulação 

previstos nos horários dos docentes. Consideramos que a realização das reuniões 

neste formato, tem a vantagem de permitir uma análise mais pormenorizada dos 

resultados de cada turma/escola, evitando comparações entre turmas. No entanto, 

consideramos que seria mais vantajoso para a dinâmica do projeto a realização de 

reuniões conjuntas de articulação onde pudessem estar, por exemplo, todos os 

docentes das turmas de 1º ciclo envolvidas no projeto. Para tal, seria necessário a 

existência de um horário semanal comum a todos os docentes do 1º ciclo onde 

estivesse antecipadamente definida a realização quinzenal destas reuniões de 

articulação. Esta reunião garantiria uma maior articulação, partilha de estratégias, 

envolvimento no projeto e disseminação de boas práticas. De facto, o modelo atual 
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em que são os psicólogos que se deslocam a cada uma das escolas nos horários de 

reunião dos docentes, torna inviável uma monitorização mais regular que, neste 

momento inicial de implementação do projeto, seria fundamental. 

  Quanto ao programa Letra a Letra considera-se necessário alterar o momento da 

primeira caracterização universal no 1º ano de escolaridade, passando a realizar-se 

no início do 2º período. 
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 INTRODUÇÃO 

Este relatório visa apresentar a monitorização da implementação e execução das Medidas 

de Apoio às Aprendizagens (MAAp) bem como os resultados obtidos no corrente ano letivo, 

no entanto, face à inexistência de dados relativos às avaliações finais do terceiro período, o 

sucesso das medidas não será avaliado. Serão também feitas as propostas de melhoria 

para o ano letivo de 2018/19. 

Pretende-se que este documento constitua um elemento de reflexão, que futuramente venha 

a contribuir para uma melhoria educativa e o sucesso dos alunos. 

No presente ano letivo, a Coordenação do Núcleo das Medidas de Apoio às Aprendizagens 

envolveu várias modalidades de apoio implementadas no segundo e terceiro ciclos deste 

agrupamento. As várias modalidades desenvolvidas foram: 

Ciclo Medidas de Apoio às Aprendizagens 

2.º Ciclo 

Apoio ao Estudo – Português 

Apoio ao Estudo – Matemática 

Apoio individualizado ou de pequeno grupo 

Plano de Acompanhamento Tutorial 

3.º Ciclo 

Apoio individualizado ou de pequeno grupo 

Sala de Estudo 

Plano de Acompanhamento Tutorial 

 
 
 
 

2.12. NÚCLEO DAS MEDIDAS DE APOIO ÀS APRENDIZAGENS 

Coordenadora: Sílvia Gomes 
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 REUNIÕES 

No presente ano letivo, foram realizadas várias reuniões com os seguintes elementos: 

professores responsáveis pela aplicação das diferentes MAAp, Coordenadora Pedagógica 

dos 2.º e 3.º Ciclos e Coordenador TEIP. No primeiro caso, as referidas reuniões foram 

efetuadas no sentido de articular e uniformizar estratégias de atuação, monitorizar os 

resultados obtidos, elaborar os respetivos relatórios; nos restantes, tiveram como objetivo a 

articulação com outras estruturas de coordenação do agrupamento. Nos dois casos, 

procurou-se fazer uma reflexão continua sobre as medidas de apoio aplicadas. As reuniões 

umas vezes tiveram um carácter formal outras informal. 

Na qualidade de Coordenadora do Núcleo das MAAp, participei nas reuniões do Conselho 

Pedagógico e procurei estabelecer uma articulação entre este órgão e os responsáveis 

pelas diferentes modalidades de apoio e garantir a execução das suas 

orientações/deliberações. 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

No âmbito das várias modalidades de apoio implementadas, no decorrer do presente ano 

letivo, as atividades efetivadas procuraram colmatar as dificuldades manifestadas pelos 

discentes por elas abrangidos.  

Excetuando o desenvolvimento do Apoio ao Estudo implementado ao nível do 2.º ciclo, que 

esteve sempre a cargo dos vários Conselhos de Turma, a dinâmica da operacionalização 

das restantes medidas de apoio às aprendizagens resultou da articulação estabelecida entre 

mim, a Direção e os Diretores de Turma. Coube à Direção estabelecer quais os professores 

disponíveis para o desenvolvimento das várias medidas, aos Diretores de Turma fazer o 

levantamento das necessidades dos seus alunos, reunir as autorizações dos encarregados 

de educação e preencher, no final de cada período, o documento MAAp, cumprindo-me a 

mim a gestão das necessidades mediante os horários dos professores e dos alunos 

assinalados e a monitorização das medidas implementadas. 
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 AVALIAÇÃO 
 

 PLANO DE ACOMPANHAMENTO TUTORIAL

 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

Percentagem  

de ocorrências  

disciplinares. 

7% de ocorrências 

disciplinares entre os 

alunos que beneficiam de 

plano de 

acompanhamento 

tutorial. 

10% Meta não atingida 

Percentagem  

de alunos com 

sucesso escolar. 

Manter 96% de sucesso  

escolar dos alunos que  

beneficiam de plano de  

acompanhamento tutorial 

Não existem 

dados para 

avaliar 

 

Grau de participação  

dos encarregados de  

educação no 

processo  

de acompanhamento  

tutorial. 

Manter 100% de  

participação dos  

encarregados de 

educação no processo de  

acompanhamento 

tutorial. 

100% Meta atingida 

  EVIDÊNCIAS

PROCESSO  

(metodologias, tipos 

e articulação,…) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

As metodologias, estratégias, tipos e articulações implementados 

foram, na globalidade, adequados. 

A referenciação inicial foi efetuada pelos Conselhos de Turma de 

avaliação final do ano letivo transato (2016-2017). Daqui 

resultaram 11 tutorandos, mas apenas 6 destes alunos 

mantiveram esta medida de apoio até ao fim do ano letivo (3 

foram transferidos e 2 deixaram de comparecer). No fim do ano 

letivo, 10 alunos frequentavam efetivamente o Apoio Tutorial. 

O Conselho de Tutores reuniu periodicamente para monitorizar e 

avaliar todo o processo e desenvolvimento do Plano de 
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Acompanhamento Tutorial. 

RESULTADOS      

(quantificar do ponto 

de vista da eficiência 

e/ou adesão, 

reportando-se ao 

ponto de partida e às 

metas) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

No que diz respeito à 1.ª meta, dos dez alunos que usufruíam de 

Apoio Tutorial no fim do ano letivo, apenas um foi alvo de 

participações disciplinares, o que corresponde a 10%. 

O sucesso dos alunos que frequentaram o Apoio Tutorial não 

pode ser determinado por falta de dados relativos à avaliação 

final do 3.º período. 

Relativamente à 3.ª meta, os encarregados de educação 

participaram globalmente no processo de acompanhamento 

tutorial. 

Por último e na globalidade, o processo de acompanhamento 

tutorial decorreu de forma bastante satisfatória. 

 (caso se justifique) JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO

A meta de 7% não é realista perante o baixo número de alunos que usufruem desta 

medida de apoio. 

 

 

 

 SALA DE ESTUDO

 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

Resultados dos 

alunos que 

frequentam a sala de 

estudo (transição).  

90% 

Não existem 

dados para 

avaliar 

 

  EVIDÊNCIAS

PROCESSO  

(metodologias, tipos 

e articulação,…) 

O trabalho realizado incidiu em: 
• Diálogo com os alunos no sentido de os motivar para as 
atividades escolares; 
• Desenvolvimento de métodos e técnicas de estudo; 
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Nota: máximo 200 

palavras 

• Realização dos trabalhos de casa; 
• Organização dos cadernos diários; 
• Preparação para as fichas de avaliação; 
• Fomento da autoestima; 
• Reflexão sobre o trabalho desenvolvido, periodicamente; 
• Realização de sínteses de conteúdos escolares. 
 

RESULTADOS      

(quantificar do ponto 

de vista da eficiência 

e/ou adesão, 

reportando-se ao 

ponto de partida e às 

metas) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

Pontos Fortes: 

 Correção de comportamentos; 

 Promoção de postura e atitudes corretas; 

 Fomento da autoestima; 

 Melhoria do rendimento escolar. 

Pontos Fracos: 

 Pouca compatibilidade entre os horários dos professores e 
dos alunos; 

 Falta de assiduidade de alguns alunos; 

 Ter um caráter obrigatório. 

 (caso se justifique) JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO

 

 

 APOIO INDIVIDUALIZADO E DE PEQUENO GRUPO

 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

Sucesso escolar dos 

alunos que 

beneficiam de apoio. 

100% 

Não existem 

dados para 

avaliar 

 

Avaliação final da 

disciplina.  

Não existem 

dados para 

avaliar 

 

  EVIDÊNCIAS

PROCESSO  

(metodologias, tipos 

e articulação,…) 

 

Foram utilizadas metodologias de trabalho diferenciadas, 

adaptadas à realidade de cada aluno de acordo com as 

orientações dos professores titulares. Foi realizado trabalho 



 

 

103 
 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

colaborativo e de articulação de caráter informal entre os 

docentes e/ou Conselho de Turma. 

O trabalho desenvolvido incidiu nas seguintes atividades:  

 Diálogo com os alunos no sentido de os motivar 

para as atividades escolares;  

 Exposição/explicação da matéria; 

 Desenvolvimento de estratégias de estudo de 

determinados conteúdos; 

 Preparação para as fichas de avaliação; 

 Antecipação de conteúdos com fomento da 

autoestima; 

 Reflexão sobre o trabalho desenvolvido, 

periodicamente; 

  Realização de sínteses de conteúdos escolares; 

 Oficinas de escrita; 

 Treino de leitura e caligrafia e método fonomínico; 

 Transmissão de alguns conceitos básicos 

essenciais para o entendimento da disciplina. 

RESULTADOS      

(quantificar do ponto 

de vista da eficiência 

e/ou adesão, 

reportando-se ao 

ponto de partida e às 

metas) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

Pontos Fortes: 
• Permite trabalhar as competências básicas;  
• Permite um acompanhamento e trabalho efetivo das 

dificuldades/limitações do aluno; 
• Capacita o discente de uma série de instrumentos/estratégias, 

trabalho impossível de ser realizado no grupo/turma; 
• Possibilita a antecipação de conteúdos, permitindo o aumento 

da autoestima; 
• Melhoria do rendimento escolar. 
 
Pontos Fracos: 
• Apoio atribuído a professores de níveis e disciplinas 

diferentes;  
• Grupos que incluíam alunos com necessidades educativas 

especiais (NEE) ou com diferentes tipos de 
dificuldades/necessidades;  

• Grupos de alunos muito numerosos; 
• Falta de assiduidade de alguns alunos. 
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 (caso se justifique) JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO

Não obstante os recursos disponibilizados pela escola e as estratégias acima 

mencionadas, alguns alunos não atingiram o nível 3. Tal situação ter-se-á verificado 

pelos seguintes motivos: maior complexidade dos conteúdos; acentuadas lacunas nos 

diferentes domínios; falta de assiduidade e de empenho nas atividades propostas; falta 

de concentração e de estudo. 

 

 

 PROPOSTAS DE MELHORIA PARA 2018 / 2019 
 

BREVE DESCRIÇÃO:  

Relativamente à medida de Apoio Tutorial, deverá existir uma ferramenta que permita a 

monitorização do desenvolvimento do apoio, por forma a permitir ao Coordenador das 

Medidas de Apoio às Aprendizagens saber que alunos são alvo de participações 

disciplinares, quais os contactos estabelecidos com os encarregados de educação e quais 

os níveis de assiduidade do aluno. 

De acordo com a reunião entre os Professores de Sala de Estudo e a Equipa de 

Autoavaliação, esta modalidade de apoio seria mais vantajosa se estivesse aberta a todos 

os alunos interessados, preferencialmente antes, ou após a hora de almoço (tempos que os 

alunos poderão ter livres) e se nesse espaço estivesse mais do que um docente em 

simultâneo, de áreas distintas. 

 

No que diz respeito às aulas de Apoio individualizado ou de Pequeno Grupo, estas deverão 

ser lecionadas por um docente da disciplina e do mesmo ciclo de ensino e, no caso dos 

alunos NEE o apoio deve ser individualizado e não em pequeno grupo. 

 

PÚBLICO-ALVO:  

Sendo que as Medidas de Apoio às Aprendizagens visam a melhoria do sucesso dos alunos, 

o público-alvo será todos os alunos que revelem dificuldades de aprendizagem. 
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OBJETIVOS: 

 Objetivo 1:   

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Dar resposta a todas as 
solicitações de apoio às 
aprendizagens 

Alguns alunos propostos 
para a frequência de apoio 
individualizado ou de 
pequeno grupo, não 
puderam usufruir dessa 
medida. 

90% 
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 INTRODUÇÃO 

O presente relatório descreve as atividades realizadas pela docente Márcia Patrícia 

Constante Soares Monteiro, docente do grupo de recrutamento 550, no âmbito do Plano 

Tecnológico da Educação no ano letivo de 2017/2018. 

No presente ano letivo, fiquei colocada no Agrupamento de Escolas de Sande, onde me 

foram atribuídas 6 horas letivas para coordenação do Plano Tecnológico da Educação. 

Durante o ano foram desenvolvidas atividades, quer ao nível técnico, quer a nível 

pedagógico visando estas, melhorar a utilização das TIC no contexto escolar. 

Apesar de não ser primeira vez que exerço este cargo, foram muitas as dificuldades 

encontradas, devido à especificidade do parque informático de cada escola e às constantes 

alterações que são realizadas ano após ano, e que na maioria das vezes não ficam 

documentadas. Foram necessárias muitas horas para analisar a documentação existente de 

anos anteriores e também para encontrar a solução para muitos dos problemas que, 

entretanto, foram surgindo.  

 

 REUNIÕES 

Não Aplicável 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

A nível das tarefas pedagógicas exercidas, destaco: 

 Organização do dossier de coordenação de TIC; 

 Leitura e análise de correspondência referente às TIC; 

 Coordenação do projeto GEN10S; 

2.13. COORDENAÇÃO DO PROJETO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO 

 Coordenador: Márcia Monteiro 
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 Coordenação do projeto Academia de Código; 

 Elaboração do regulamento de utilização das salas de informática e de documentos 

de controle da sua utilização; 

 Preenchimento de questionários referentes às TIC; 

 Elaboração do inventário; 

 Técnica de ENEB/PFEB. 

A nível das tarefas tecnológicas exercidas, destaco: 

 Instalação de software 

• Programa Sumários nas salas; 

• Programa Alunos; 

• Programa Prisma da biblioteca; 

• Office 

• Etc. 

 Auxílio de colegas com questões relacionadas com as TIC; 

 Manutenção da rede informática: 

• Configuração dos utilizadores da rede informática; 

• Configuração dos pc’s dos docentes para acesso à rede informática; 

• Otimização do acesso à Internet. 

 Manutenção informática das salas de aula, nomeadamente: 

• Resolução de problemas comuns; 

• Quadros interativos; 

• Instalação de software; 

• Troca de lâmpadas de projetores; 

• Troca de equipamentos (teclados, ratos, placas, etc.) 

 Configuração da Impressora da sala dos professores: 

• Configuração dos postos da sala dos professores e de outros serviços; 

• Configuração dos utilizadores e respetivos plafonds iniciais; 

• Atribuição e registos de novos plafonds. 

 Resolução de problemas diversos, nas diferentes estruturas da escola: portaria, bar, 

reprografia, secretaria, direção, etc. 
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 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 
 

Não Aplicável 

 

 AVALIAÇÃO 

Apesar da exigência do cargo e da constante pressão inerente ao mesmo, considero que o 

desempenhei com profissionalismo, procurando dar resposta atempada a todos os 

problemas que foram surgindo, a nível pedagógico e tecnológico, de forma a não causar 

constrangimentos ao bom funcionamento de todas as estruturas da escola. 

 

 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA 
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 INTRODUÇÃO 

Conforme o artigo 60.º do Regulamento Interno, a Coordenação de Projetos de 

Desenvolvimento Educativo presta um serviço de apoio que tem por objetivo acompanhar e 

apreciar as iniciativas de complemento curricular existentes no Agrupamento, de forma a 

promover as respostas pedagógicas mais adequadas às necessidades dos alunos, 

melhorando, deste modo, a qualidade do ensino prestada. 

Nesse sentido, este departamento é composto pelos vários responsáveis pelas atividades e 

projetos de desenvolvimento educativo e complemento curricular - clubes pedagógicos e 

projetos de âmbito nacional, nomeadamente o programa Eco-Escolas, a Educação para a 

Saúde, o Desporto Escolar, o Clube Europeu, a Biblioteca Escolar e o Plano Nacional de 

Leitura -, e funciona em estreita articulação com os coordenadores dos restantes 

departamentos, com o intuito de favorecer ações promotoras do sucesso educativo dos 

discentes, através da prática da atividade física e desportiva, da proteção da saúde e do 

enriquecimento científico, cultural e cívico dos alunos. 

 

 TRABALHO DESENVOLVIDO 

Com o objetivo de dar cumprimento aos objetivos inerentes à coordenação em apreço, 

durante o ano escolar, foram desenvolvidas diferentes ações essenciais à concretização dos 

mesmos, a saber:  

 compilação e organização de todas as propostas de atividades e projetos das 

diferentes estruturas do Agrupamento no PAA; 

 cooperação com os responsáveis pelas atividades e projetos, com o propósito de 

promover respostas pedagógicas adequadas às necessidades de aprendizagem dos 

discentes e de otimizar os recursos existentes;  

2.14. COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO 

Coordenadora: Henrique Martins 
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 coordenação e articulação dos projetos de desenvolvimento educativo com o Projeto 

Educativo TEIP, com o Plano Plurianual de Melhoria e com o PAA; 

 realização de reuniões com os responsáveis dos projetos e atividades, no início do 

ano letivo e no final de cada período, para articular, planificar e apreciar as diversas 

iniciativas efetuadas e a efetuar; 

 apresentação de sugestões de melhoria e de novas propostas de atividades em 

Conselho Pedagógico; 

 divulgação das diversas iniciativas junto da comunidade educativa e local, através 

da elaboração mensal de um calendário de atividades e do envio de informações 

para publicação na Agenda do Marco; 

 sensibilização dos responsáveis das diferentes atividades para a sua adequada 

divulgação junto da comunidade educativa; 

 monitorização das atividades e projetos efetuados e do respetivo plano orçamental;  

 análise cuidada de todos os relatórios de atividades e projetos levados a cabo; 

 elaboração e apresentação dos relatórios parciais de execução do PAA; 

 coordenação, organização e apresentação do relatório final de execução do PAA. 

 

 

 AVALIAÇÃO  

Considerando os resultados obtidos não só ao nível da participação, empenho e interesse 

de todos os envolvidos nas diferentes iniciativas, mas também em termos de cumprimento 

das atividades e projetos propostos pelos departamentos curriculares e pelos responsáveis 

pelos clubes e projetos de âmbito nacional, o balanço global do trabalho efetuado ao longo 

do ano é, sem dúvida, positivo.  

Neste âmbito, é, igualmente, de sublinhar como bastante satisfatória a cooperação entre 

responsáveis de diferentes atividades e projetos, nomeadamente de clubes pedagógicos, 

com vista ao desenvolvimento de um trabalho mais articulado, enriquecido e abrangente, ao 

possibilitar a conjugação e transmissão de saberes de diversas áreas culturais. 
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 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA 

Relativamente às sugestões de melhoria, julga-se pertinente que se procure dar mais 

visibilidade aos trabalhos efetuados pelos alunos nos clubes e às atividades aí realizadas; 

diversificar ainda mais o horário das sessões destes projetos pedagógicos; e sensibilizar 

mais os pais e encarregados de educação para as vantagens decorrentes da participação 

dos alunos nas diferentes atividades extracurriculares propostas. 
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 INTRODUÇÃO 

A coordenadora da Biblioteca Escolar (BE) do agrupamento propôs um conjunto de 

atividades tendo em conta a articulação com o Modelo de Autoavaliação das Bibliotecas 

Escolares (MABE), o Referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar” e os objetivos e metas 

do Projeto Educativo (PE) em vigor.  

Procurou-se, ao longo do ano letivo, proporcionar aos discentes múltiplas condições de 

aprendizagem, promovendo o saber, contribuindo para a sua formação integral. 

A articulação com os departamentos curriculares, em particular os departamentos pré-

escolar e do primeiro ciclo, constituiu-se como um dos principais objetivos de forma a 

integrar os recursos da BE no currículo.  

Estabeleceram-se parcerias com o PNL, SABE, CM de Marco de Canaveses, Biblioteca 

Municipal de Marco de Canaveses, Biblioteca Municipal de Penafiel e Uniões de juntas de 

Freguesias. 

 

 REUNIÕES 

Reuniões informais com coordenadoras do primeiro ciclo e educação pré-escolar; 

Reuniões com representantes das editoras; 

Reuniões de trabalho no âmbito do Projeto Ler + e Contar...a História; 

Reuniões com o GAAF, enfermeira Catarina Magalhães e professor João Paulo, 

coordenador da área da Saúde Escolar. 

 

 

 

2.15. PROJETO DE ÂMBITO NACIONAL: BIBLIOTECA ESCOLAR 

Coordenador: Alexandra Vieira 
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 ATIVIDADES EXECUTADAS  

 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 

NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO Formação de utilizadores- 

(4 sessões) 

Comemoração MIBE 

Exposição: Educação 

alimentar e atividade física, 

em articulação com a 

Santillana; 

Projeto Ler+ com docentes 

de Português e turmas do 

6.º1, 2, 3 e 4); 

Ler para crescer (J.I.) O 

Nabo Gigante – Educação 

Saudável) – 9 sessões; 

Mistérios do mês (1, 2, 3 e 

4); 

Exposição Dia da 

Alimentação Saudável (9.º 

2) e pré-escolar; 

Bookcrossing, em 

cooperação com DT e 8.º3; 

SIM  

 

SIM 

SIM 

 

 

SIM 

 

SIM 

 

SIM 

NÃO 

NÃO 

 

SIM 

 

100 % das atividades 

propostas realizadas; 

Novas atividades incluídas 

e. de igual modo, 

executadas. 
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Ler para crescer (1.º e 2.ºs 

anos): “A menina que 

detestava livros” – (6 

sessões) 

Comemoração do Dia 

Nacional da Cultura 

Científica – cooperação 

com grupo disciplinar de 

CFQ; 

Contar a ... História 

(Restauração da 

Independência) – 

Articulação 9.º 1 e 2; - (2 

sessões para 9.ºs anos); 

Concurso de Escrita de 

Natal 

Ler para Crescer (3.º e 4.ºs 

anos ) “Ninguém dá 

prendas ao Pai Natal” – 7 

sessões; 

Ler para Crescer (JI) “Não 

te esqueças de mim, Pai 

Natal!”- 5 sessões; 

Feira do Livro; 

 

Exposição do Clube 

NÃO 

 

 

SIM 

 

 

NÃO 

 

SIM 

 

SIM 

 

NÃO 

 

NÃO 
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Europeu 

2.º PERÍODO Festa da Leitura: Encontros 

com os escritores Anabela 

Borges (JI), Pedro Leitão 

(1.º ciclo), Sara Rodi (2.º e 

3ºs ciclos)- 8 sessões; 

Mistérios do Mês (5, 6 e 7); 

Concurso Nacional de 

Leitura 

Ler para Crescer (JI) “O 

menino que detestava 

escovas de dentes”- 9 

sessões; 

Semana dos Afetos 

(cooperação Saúde Escolar 

e GAAF); 

Ler para crescer (1.º e 2ºs 

anos): “O Rei Belarmino 

não é tenor”- 7 sessões; 

Exposição: “Press Paper da 

Sexualidade”, articulação 

Santillana. 

Ler para crescer (3.º e 4.ºs 

anos) “O Dia em que o meu 

bairro ficou de pantanas”- 6 

sessões. 

SIM 

 

 

 

SIM 

SIM 

 

SIM 

 

NÃO 

 

SIM 

 

SIM 

 

 

SIM 

 

NÃO 
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Cooperação no Projeto 

Letra a Letra do GAAF – 

Leitura para pais e EE. 

3.º PERÍODO Ortografíadas – 2 fases – 

todas as turmas de 2.º e 3ºs 

ciclos; 

Mistérios do mês (8, 9 e 

10); 

Participação nas “Histórias 

da Ajudaris, articulação com 

o JI Campos; 

Sessões de sensibilização 

para o Bullying para o 5.º 

ano de escolaridade em 

articulação com grupo de 

alunas do 6.º1 – 2 sessões; 

Exposição: Bullying e 

Dependências, em 

articulação com a 

Santillana; 

Ler para Crescer (1.º e 2.ºs 

anos) “A Raposa Azul”, “= 

capuchinho vermelho”, “os 

três porquinhos” e “Histórias 

em verso para meninos 

perversos”.– 7 sessões; 

Ler para Crescer (3.º e 4.ºs 

SIM 

 

SIM 

NÃO 

 

NÃO 

 

 

SIM 

 

 

SIM 

 

 

 

SIM 

 

SIM 
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anos) – “ A Arca do 

Tesouro” – 5 sessões; 

Contar a... História (o 25 de 

abril e António de Oliveira 

Salazar), em articulação 

com DT e Professora de 

História e turma do 9.º 2 – 2 

sessões; 

Ler para Crescer (J. I.) – “ O 

planeta limpo” – 

problemática da 

reutilização.  7 sessões; 

Sarau “Rimas ao 

Entardecer” em cooperação 

com o Departamento de 

Línguas; 

Concurso Literário do 

Agrupamento 

 

 

 

SIM 

 

NÃO 

 

 

SIM 

AO LONGO DO ANO Mistérios do mês, Projeto 

Ler+, Projeto “Ler para 

Crescer” com 68 sessões 

distintas, a abranger todos 

os alunos do pré-escolar e 

primeiro ciclo. 

  

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO:  
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AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

NO QUE CONCERNE À BIBLIOTECA ESCOLAR OS OBJETIVOS INICIALMENTE DELINEADOS FORAM 

CABALMENTE ATINGIDOS E SUPERADOS. 

 

 

 

 

 AVALIAÇÃO 

A área de intervenção por excelência da biblioteca escolar insere-se, no âmbito do PEE 

TEIP, no eixo 1 – Educar para a literacia. Desta feita, a Biblioteca Escolar assumiu a 

incumbência de auxiliar os membros da comunidade escolar a tornarem-se pensadores 

críticos e utilizadores efetivos da informação, enquanto estrutura educativa ao serviço do 

desenvolvimento das literacias da leitura, dos media, da informação e digital, numa rede de 

trabalho colaborativo com os departamentos curriculares e restantes estruturas pedagógicas 

e restantes parceiros da comunidade educativa.  

 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

- Número de 
atividades de ensino 
integrado realizadas  

Executar 100% das 

atividades previstas; 

Desenvolver 
atividades de 
ensino integrado 
BE/disciplinas em 
torno do currículo 
com base no 
referencial 
“Aprender com a 
BE; 

Muito satisfatório: 

2 projetos anuais 

desenvolvidos a 

partir do 

“Referencial 

Aprender com a 

BE” – Contar a 

História e Ler + 

(grupos 

disciplinares de 
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História e 

Português; 

 

Participação (Ler+) 

– turmas do sexto 

ano de 

escolaridade e 

professoras de 

Português; 

 

Participação 

(“Contar...a 

História”) – 4 

turmas do nono 

ano de 

escolaridade e 4 

turmas do quinto 

ano, nove docentes 

e professora 

bibliotecária. 

 

Projeto “Ler para 

Crescer” 

Trabalho anual de 

estreita cooperação 

com todos os 

educadores e 

professoras do 

ensino básico na 

promoção da 

leitura com 68 

deslocações da 
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professora 

bibliotecária às 

diferentes escolas 

básicas e jardins 

de infância. 

 

- Relatório de 
atividades do PAA.  

Integrar todas as 
escolas do 
agrupamento na 
comemoração da 
Semana da Leitura; 

- Integrar todas as 
escolas do 
agrupamento na 
comemoração da 
Semana da Leitura 

Muito satisfatório: 

8 sessões distintas 

com três escritores 

para os diferentes 

níveis de 

escolaridade: 

Participação de 

901 alunos 

(totalidade da 

população escolar) 

Número de alunos que 
participaram na 
atividade.  

- Aumentar o 
número de alunos 
utilizadores do 
serviço de 
empréstimo em 05 
%; 

Disponibilizar 
recursos capazes 
de sustentar o 
desenvolvimento da 
leitura e literacia e 
melhorar as 
aprendizagens 
curriculares; 

Muito satisfatório. 

Aumentamos o 

número de alunos 

com acesso à 

biblioteca do 

agrupamento, 

através da criação 

dos “baús 

literários”. 15 sacos 

decorados que iam 

levando novas 

leituras aos 309 

alunos do primeiro 

ciclo do ensino 

básico. 
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  EVIDÊNCIAS

PROCESSO  

(metodologias, tipos e 

articulação,…) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

Estreita articulação entre educadores e professoras de primeiro 

ciclo através e e-mail e auxílio das coordenadoras, 

inclusivamente das atividades de expressão plástica e 

dramática realizadas posteriormente à leitura. 

 

No projeto “Ler+” elaborou-se uma planificação prévia 

colaborativamente. As atividades realizaram-se semanalmente 

de acordo com essa planificação. 

Quanto ao projeto, “Contar...a História”, este foi articulado em 

reuniões, no início do ano letivo, com o professor Paulo Silva 

que era, então, membro da equipa da BE e docente de História. 

Nessa altura, foram gizadas as sessões e elaborados os guiões 

de orientação do trabalho a realizar. 

RESULTADOS      

(quantificar do ponto 

de vista da eficiência 

e/ou adesão, 

reportando-se ao 

ponto de partida e às 

metas) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

 

Resultados amplamente positivos pela abrangência da 

Comunidade escolar nos diversos projetos e pela excelente 

articulação conseguida com os vários atores escolares. 

 

 

 (caso se justifique) JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO

Nada a registar. Se desvio se verificou, foi certamente um desvio positivo. 

 

 

 PROPOSTAS DE MELHORIA PARA 2018 / 2019 
 

:BREVE DESCRIÇÃO   
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Ações de formação, em contexto, no âmbito da literacia da informação para a realização de 

um trabalho de investigação. 

 

PÚBLICO-ALVO:  

o público será definido após auscultação prévia dos professores acerca das necessidades 

dos alunos. 

OBJETIVOS: 

 Objetivo 1:   

1) AUMENTAR OS NÍVEIS DE COMPETÊNCIA EM LITERACIA DA INFORMAÇÃO; 

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Número de alunos que 
participaram na atividade.  

 

Dificuldade em selecionar 
as fontes e organizar a 
informação disponível na 
internet para a organização 
de um trabalho escolar; 

Envolvimento de, pelo 
menos, um ano de 
escolaridade ou do 
segundo ou terceiro ciclo. 
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 INTRODUÇÃO 

O presente projeto resulta do trabalho de uma equipa multidisciplinar, que integrou 

representantes tanto da área da educação como da área da saúde. Deste modo, foi possível 

conceber um Projeto de Educação para a Saúde (PES) com linguagens e interesses 

comuns, sustentado e articulado, no sentido de dar cumprimento à lei n.º 60/2009 de 6 de 

agosto, regulamentada pela portaria n.º 196-A/2010, que estabelece o regime de aplicação 

da educação sexual em meio escolar. 

A educação sexual em meio escolar é uma oportunidade para a Educação. Permite 

trabalhar, com os alunos, vetores fundamentais para o seu percurso como pessoas e 

possibilita, também, informar com credibilidade e aumentar o conhecimento. O Agrupamento 

implementa, nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, o Programa Regional de Educação Sexual em Saúde 

Escolar (PRESSE) promovido pela Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARSN) 

através do seu Departamento de Saúde Pública (DSP) em parceria com a Direção Regional 

de Educação do Norte (DREN), que apoia a implementação da educação sexual nas 

escolas, de uma forma estruturada e sustentada, envolvendo o trabalho conjunto entre os 

profissionais de educação e de saúde escolar. 

Para além da educação para a sexualidade, o PES pretende promover uma abordagem 

pedagógica sistemática de diversas áreas temáticas ligadas à saúde em contexto curricular 

e combinar experiências que capacitem a comunidade escolar para a adoção de 

comportamentos saudáveis. 

Neste sentido, o projeto foi dinamizado por uma equipa constituída por dois professores, 

João Paulo Rodrigues e Bruno Joel Ferreira, que desenvolveu um trabalho colaborativo com 

os diretores de turma dos 2.º e 3.º ciclos, com os técnicos do Gabinete de Apoio ao Aluno e 

à Família (GAAF) e com a enfermeira Catarina Alves da Unidade de Saúde Pública do 

ACES Tâmega I - Baixo Tâmega. 

 

2.16. PROJETO DE ÂMBITO NACIONAL: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE  

Coordenadora: João Paulo Rodrigues 
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 REUNIÕES 

Foram realizadas reuniões entre o coordenador do PES, a enfermeira Catarina Alves, os 

técnicos do GAAF. Ao longo do ano letivo, foram também realizadas reuniões informais 

semanalmente com o professor Bruno Joel Ferreira. 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 

NÃO REALIZADAS* 

AO LONGO DO ANO Campanhas e eventos de 

sensibilização para a 

aquisição de 

comportamentos saudáveis 

Dinamização do Jornal de 

Parede 

Realização de ações de 

formação / Implementação 

do Programa “Eu e os 

Outros” 

Gabinete de Informação e 

Apoio ao Aluno (GIA) 

Implementação da 

Educação Afetiva e Sexual 

em turmas dos 1.º 2.º e 3.º 

ciclos 

Saúde em Caixa 

Sim 
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* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

Todas as atividades previstas foram realizadas, a Atividade Realização de ações de 

formação este ano deveria ter sido designada por Implementação do Programa “Eu e os 

Outros” (Pois foi o resultado de uma ação de formação do ano anterior com esse nome). 

 

 AVALIAÇÃO 

Considera-se muito positivo o trabalho colaborativo desenvolvido entre a equipa PES, o 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família e a Enf.ª Catarina Alves. A recetividade da 

comunidade educativa às ações do projeto é muito boa. Tem-se revelado positiva a 

colaboração dos professores, principalmente os Diretores de Turma, no desenvolvimento 

das atividades propostas pela equipa PES. 

 

 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA 

O Projeto de Educação para a Saúde pretende dar continuidade à promoção de uma 

perspetiva de saúde positiva e abrangente, através de uma abordagem conducente ao 

aumento dos conhecimentos e ao desenvolvimento de competências. Visa contribuir para a 

melhoria da literacia em saúde através do desenvolvimento de atitudes e valores que 

suportam comportamentos saudáveis, da valorização de comportamentos positivos que 

conduzam a estilos de vida saudáveis e da criação de condições ambientais de uma escola 

promotora de saúde. 
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 INTRODUÇÃO 

Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, 

desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE. Pretende encorajar ações e reconhecer o 

trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade. A E.B. 2,3 de Sande inscreveu-se neste programa desde o ano letivo 

2008-2009, tendo sido sempre galardoada com a Bandeira Verde em sinal de 

reconhecimento do trabalho desenvolvido. 

 

 REUNIÕES 

O Programa Eco-Escolas determina, no primeiro dos sete passos da sua metodologia de 

implementação, a formalização de um Conselho Eco-Escolas - grupo de trabalho com 

representação dos alunos em maioria, professores, funcionários, pais, município e outros 

elementos da comunidade, que sugere, discute e avalia o plano de atividades.  

Para o Conselho Eco-Escolas da E.B. 2,3 de Sande convidei os delegados das turmas do 

ensino regular, num total de 20 alunos, os Coordenadores dos quatro Departamentos 

Curriculares, o Coordenador do Projeto Educação para a Saúde, a Coordenadora do Clube 

Reciclas, um representante da Direção, a representante dos Assistentes Operacionais, a 

Representante do Pais e Encarregados de Educação, o Presidente da Junta de Sande e 

São Lourenço e uma representante da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, 

perfazendo, comigo, o total de 32 membros.  

As reuniões tiveram uma periodicidade trimestral e decorreram perto do fim de cada período: 

dia 13 de dezembro, dia 14 de março e dia 13 de junho. As convocatórias foram afixadas 

nos locais habituais. A convocatória do presidente da Junta de Sande e São Lourenço e da 

representante dos Pais e Encarregados de Educação foi sempre feita telefonicamente e a 

convocatória da representante da Câmara Municipal de Marco de Canaveses foi sempre 

2.17. PROJETO DE ÂMBITO NACIONAL: ECO-ESCOLAS 

Coordenadora: Sílvia Gomes 
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enviada por e-mail. Aos alunos foi sempre pedido a autorização por escrito dos seus 

encarregados de educação para estarem presentes nas reuniões. 

De cada reunião foi lavrada uma ata que depois de ratificada por um elemento da Direção, 

foi arquivada no dossier do Programa Eco-Escolas criado para este ano letivo. As atas foram 

também digitalizadas e carregadas na página https://ecoescolas.abae.pt/ de acordo com o 

estipulado pelo programa. 

A participação por parte dos alunos foi muito mais significativa na primeira reunião, em 

virtude de ter permitido a presença de outro aluno da turma, no caso do(a) delegado(a) não 

poder estar presente. Esta medida foi pontual, uma vez que o Regulamento do Conselho 

Eco-Escolas, exige os nomes de cada um dos participantes e não apenas assinaturas. 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 

NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO Formação na área do ambiente 

Auditoria ambiental 

Sim 

Sim 

 

2.º PERÍODO    

3.º PERÍODO Auditoria ambiental Sim  

AO LONGO DO ANO Campanhas, colóquios, 

concursos, eventos de âmbito 

ecológico 

Conselho eco - escolas 

Sim 

 

Sim 

 

https://ecoescolas.abae.pt/
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* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

A Formação na área do ambiente foi adiada desde o 1.º período, encontrando-se agendada 

para o dia 18 de julho e destina-se a todo o corpo docente do Agrupamento de Escolas de 

Sande. 

A 1.ª Auditoria Ambiental foi adiada para o 2.º período e decorreu entre os meses de 

fevereiro e março. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

Não podendo ainda pronunciar-me em relação à formação, considero que as restantes 

atividades decorreram de forma bastante satisfatória, pois envolveram todos os alunos da 

E.B. 2,3 de Sande e contaram com a colaboração de todo o corpo docente.  

Destaco o trabalho desenvolvido pela Coordenadora do Clube Reciclas, que ao longo do ano 

articulou amiúde comigo, nomeadamente no desenvolvimento das campanhas de recolhas 

de REE (Geração Depositrão), tampinhas, óleos usados, lâmpadas e embalagens de 

medicamentos. 

A submissão da Candidatura ao Galardão foi efetuada no passado dia 30 de junho, na 

página oficial do Programa Eco-Escolas. 

 

DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

Para além das atividades constantes no PAA e de acordo com as necessidades 

evidenciadas na primeira Auditoria Ambiental, elaborou-se o Plano de Ação para este ano 

letivo. Deste Plano de Ação fizeram parte as seguintes atividades: 

- Entrega da Bandeira Verde, em Mafra – atividade dinamizada pela ABAE, que permeia as 

eco-escolas. 

- Concurso “Este Natal, ser guloso dá prémios” – divulgado junto dos Diretores de Turma, 

sendo o projeto final elaborado com a colaboração dos alunos no 9.º2 e 9.º 3. 
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- Atividade “Rota pela Floresta” – envolveu os alunos do 9.º 3 e os alunos do JI de Cristóvão 

e da EB1 de S. Sebastião. 

- Eco-código – cartaz desenvolvido no 5.º2 com supervisão da Professora de E.V.T. 

- Atividade “Abraço verde” – dirigida sobretudo aos alunos do 2.º ciclo, decorreu no Dia da 

Criança /Dia Eco-Escolas e teve a colaboração das professoras de Ciências Naturais do 2.º 

ciclo. 

- Ações de sensibilização “Como separar resíduos” (apenas para o 2.ºciclo) “O que é 

nacional é bom!” “Pequenos passos que dão luz” e “Poupança de água” (2.º e 3.º ciclos) – 

tiveram a duração de 50 minutos e foram agendadas ao longo do mês de maio de acordo 

com o ano de escolaridade. Estas ações tiveram a colaboração dos docentes que 

acompanharam as várias turmas. 

- Quizz ambiental – concurso de índole ambiental dirigido aos alunos dos 8.º e 9.º anos com 

resultados a reverter para o Projeto Escola em Ação. 

- Identificação das árvores e arbustos no percurso até ao parque de Montedeiras – esta 

atividade foi preparada em articulação com o Clube Reciclas e culminou com a afixação do 

nome das espécies na caminhada até Montedeiras no Dia da Criança/Dia Eco-Escolas. 

- Dinamização da vitrine Eco-Escolas – a vitrine encontra-se junto à entrada da cantina e 

possui uma sequência de slides sobre a Agricultura Biológica. 

- Missão Ambiente – Atividade desenvolvida pela Valormed, que decorreu de novembro a 

abril e contou com a participação de todas as escolas do agrupamento. 

- Sementeira de árvores do género Quercus e Pinus – as árvores que nasceram encontram-

se na varanda da Biblioteca Escolar, onde deverão permanecer até poderem ser 

transplantadas. 

- Geração Depositrão – recolha de REE ao longo de todo o ano letivo, num concurso inter-

turmas com pontos a reverterem para o Projeto Escola em Ação. A quantificação dos 

resíduos foi feita pelo Clube Reciclas. 
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- Recolha de tampas de plástico, tampas de cortiça e óleos usados - concurso inter-turmas 

com pontos a reverterem para o Projeto Escola em Ação. A quantificação dos resíduos foi 

feita pelo Clube Reciclas. 

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

De acordo com o Plano de Ação elaborado após análise dos resultados da primeira Auditoria 

Ambiental, apenas não foram cumpridos os seguintes pontos: 

- Não foram realizadas as monitorizações, inicialmente previstas, da água e da luz 

consumidas na escola; - Não foi feita a decoração dos caixotes do lixo externos; 

- Não foi possível participar no Encontro Municipal Eco-Escolas, por coincidir com reuniões 

de avaliação e já não existirem alunos a frequentar a escola. 

Cumpre, no entanto, referir que, ao Plano de Ação foram acrescentadas as atividades do Dia 

Eco-Escolas – Identificação de árvores e arbustos no percurso até Montedeiras e o “Abraço 

verde” (atividade divulgada pela DGESTE) – e que houve articulação com outras atividades 

que decorreram na escola ao longo do ano letivo. 

 

 AVALIAÇÃO 
 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

Atribuição e 

manutenção da 

Bandeira Verde; 

Obter a Bandeira 

Verde 

  

Manter o valor do 

desempenho 

ambiental da escola 

315 pontos   

    

  EVIDÊNCIAS
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PROCESSO  

(metodologias, tipos e 

articulação,…) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

O Programa Eco-Escolas apresenta uma metodologia bem 
definida e premeia as escolas em que é devidamente 
implementado com a atribuição da Bandeira Verde.  
A Candidatura ao Galardão foi submetida no dia 30 de junho e 
nela constavam os seguintes pontos:  
1. Declaração de veracidade dos dados do relatório 
2. Conselho Eco-Escolas 
3. Auditoria Ambiental 
4. Plano de Ação 
5. Monitorização 
6. Dia Eco-Escolas 
7. Divulgação 
8. Eco-Código 
9. Balanço/Avaliação, Visitas 
10. Cenários de Futuro, Sugestões 
11. Projeto Educativo da Escola 
12. Cerimónia do Galardão 
13. Anexos 
14. Brigada da Monitorização 

RESULTADOS      

(quantificar do ponto 

de vista da eficiência 

e/ou adesão, 

reportando-se ao 

ponto de partida e às 

metas) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

Os resultados da candidatura ainda não foram divulgados pela 

ABAE. 

 (caso se justifique) JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO
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:BREVE DESCRIÇÃO  

https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=declaration
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=council
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=environmental_audit
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=actionplan
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=monitoring
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=actions
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=announcement
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=eco_code
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=evaluation
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=future_cenarios
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=project
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=ceremony
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=attachments
https://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=awards&s=monitoring_brigade
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- Por forma a agilizar o desenvolvimento das atividades levadas a cabo no âmbito deste 

Programa, sugere-se que a dinamização do Clube Reciclas fique a cargo do(a) 

Coordenador(a) do Programa Eco-Escolas da E.B. 2,3 de Sande. 

- Uma forma de aumentar a participação dos alunos nos Conselhos Eco-Escolas passará 

por estender o convite a outros alunos de cada turma, para além do(a) delegado(a), assim 

como atribuir assento aos alunos que frequentam o Clube Reciclas. 

 

PÚBLICO-ALVO:  

O público-alvo do Programa Eco-Escolas é estabelecido aquando da inscrição da escola no 

Programa e deverá abranger todos os alunos e professores da E.B. 2,3 de Sande. 

 

OBJETIVOS: 

 Objetivo 1:   

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Resultados das Auditorias 
Ambientais 
Atribuição da Bandeira Verde 

 

Manter a Bandeira Verde 
atribuída pela ABAE e 
melhorar o desempenho 
ambiental da Escola, 
nomeadamente no que se 
refere aos resíduos 
espalhados no recinto 
escolar 
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 INTRODUÇÃO 

Este clube procurou ser um centro dinamizador de atividades no domínio da Dimensão Europeia 

da Educação. Foram feitos todos os esforços no sentido de criar entre os seus membros um 

verdadeiro espírito europeu de cidadania ativa e transmiti-lo aos outros membros da comunidade 

em que estão inseridos. Tentamos promover, com o recurso a parcerias, ações de dinamização 

tendentes a uma melhor informação sobre: 

. A Europa (aspetos geográficos, históricos, culturais, económicos, etc.); 

. As Instituições Europeias (estrutura, funcionamento, objetivos, etc.); 

. Os Estados Membros da União Europeia e do Conselho da Europa (a vida política, social, 

cultural, etc.); 

. O património cultural e natural da Europa; 

. Os problemas com que se defronta a Europa contemporânea; 

. Os objetivos da integração europeia; 

. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Foi sempre nossa intenção contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, nas suas 

semelhanças e nas suas diferenças, assim como para a compreensão e tolerância reciprocas. 

Contribuímos também para a tomada de consciência relativamente à interdependência europeia 

e mundial, e à necessidade de cooperação ao mesmo tempo que, para a criação do sentido de 

responsabilidade no que respeita à paz, aos direitos do homem e à defesa e conservação do 

ambiente e do património cultural. 

2.18. PROJETO DE ÂMBITO NACIONAL – CLUBE EUROPEU 

Coordenadora: Angelina Paulo 
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Eu como coordenadora do clube, os meus colegas de missão e os directores de turma 

procuramos sensibilizar os alunos da escola para se inscreverem neste clube que funcionava às 

quartas feiras das 14h10 às 15h55, na sala 207. 

Neste clube estiveram inscritos na totalidade 30 alunos, este número foi variando ao longo do 

ano devido à exclusão de alguns por falta de assiduidade e à inscrição de novos alunos. 

Mostraram-se sempre muito interessados e empenhados na realização de todas as atividades 

propostas ao longo do ano.  

 

 REUNIÕES 

As reuniões que se realizaram de forma informal devido à indisponibilidade de horário. 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

As atividades realizadas no primeiro período, foram: a sensibilização e a divulgação do clube 

para que os alunos se inscrevessem e participação na “ÁRVORE DE NATAL EUROPEIA – 

CHRISTMAS TREE DECORATION EXCHANGE 2017”. Durante o segundo período, 

concretizamos a atividade ” LOVE SPOONS” no âmbito da comemoração do Dia de S. 

Valentim e realizamos diversas atividades lúdicas no âmbito do ESPAÇO DOS MAIS 

NOVOS – À DESCOBERTA DA EUROPA no sentido de aumentar os conhecimentos dos 

alunos em relação à temática do clube. No terceiro período, foi dinamizada a palestra ”A 

EUROPA VEM À ESCOLA” em parceria com a EuropeDirect Tâmega, foi realizada uma 

visita de estudo ao Portugal dos Pequenitos e foram construídas as “casinhas europeias” 

que serviram para uma exposição final, “EXPOSIÇÃO DAS CASINHAS EUROPEIAS”. 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 
NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO 
“Árvore de natal europeia – 
christmas tree decoration 
exchange 2017” 

Sim 
Participação no 3.º 
encontro nacional dos 
clubes europeus  
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2.º PERÍODO ” Love spoons” 

Espaço dos mais novos – à 
descoberta da europa 

Não 

Não 

Parlamento dos jovens 
 
Parlamento dos jovens 
(marco de canaveses)  
 
Participação no  concurso 
“eu sou europeu 
2017/2018 
 
Visita de estudo à 
assembleia da república 

3.º PERÍODO 
Palestra ”a europa vem à 
escola” 
 
Visita de estudo ao portugal 
dos pequenitos 
 
Exposição das casinhas 
europeias 

Não 

Sim 

Não 

 

AO LONGO DO ANO    

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

PARTICIPAÇÃO NO 3.º ENCONTRO NACIONAL DOS CLUBES EUROPEUS - Não se 
realizou por falta de recursos financeiros. 
PARLAMENTO DOS JOVENS – Não se realizou por falta de inscrição de alunos na atividade. 
PARLAMENTO DOS JOVENS (MARCO DE CANAVESES) – Não se realizou pelo facto de os 
alunos inscritos serem do 9.º ano e no dia da concretização da atividade os alunos estarem 
ausentes numa visita de estudo do 9.º ano. 
PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO “EU SOU EUROPEU 2017/2018 – Não se realizou por falta 
de inscrição de alunos na atividade. 
VISITA DE ESTUDO À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA – Não se realizou por falta de 
financiamento. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

Os objetivos previamente estabelecidos foram plenamente alcançados e o nível de 
envolvimento dos alunos foi bastante satisfatório apesar da assiduidade irregular de alguns 
discentes. Foi um obstáculo o facto de a coordenadora do clube europeu dispor apenas de um 
tempo letivo semanal para a planificação e realização destas atividades foi um entrave a uma 
maior diversificação das atividades desenvolvidas pelo próprio clube, uma vez que esse tempo 
letivo era utilizado para o trabalho direto, em sala de aula, com os alunos. Sendo de realçar 
que é necessário mais tempo para pesquisar, preparar, planificar e avaliar novas e 
interessantes atividades. Mesmo as atividades que se concretizaram, com tanto sucesso no 
seio dos alunos, tiveram de ser todas programadas em horário pós-laboral.   
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DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

Foram acrescentadas ao PAA duas novas atividades: ” LOVE SPOONS” e ESPAÇO DOS 

MAIS NOVOS – À DESCOBERTA DA EUROPA que consideramos importantes pela 

grande motivação demonstrada pelos alunos sobre a temática. 

 

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

A planificação e programa definido para o clube europeu foram cumpridos com sucesso, 

apenas algumas atividades, já referidas anteriormente não foram concretizadas pelos 

motivos já expostos. 

 

 AVALIAÇÃO 
 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

- Número de alunos 
inscritos no clube. 

- Garantir e, se 
possível, aumentar 
o número de alunos 
inscritos (40). 

- Não foi atingido o 
valor proposto 
relativamente ao 
número de 
inscrições, embora 
esteja próximo, 
uma vez que se 
verificou uma 
diminuição de 
inscrições em todos 
os clubes 
disponibilizados na 
escola, não tendo 
sido um aspeto 
exclusivo do clube 
europeu.  

- Positivo, pois o 
número de 
inscrições foi 
próximo da meta 
estipulada. 

- Número de saídas da 
escola realizadas por 
alunos afetos ao clube. 

- Aumentar o 
número de 
atividades que 
impliquem a 
deslocação no 
território português 
e/ou europeu, 
implicando toda a 
comunidade 

- Foi concretizada 
com sucesso a 
deslocação dos 
elementos do clube 
ao Portugal dos 
Pequenitos, só não 
foi possível 
concretizar mais 
por falta de 

- Muito positivo. 
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educativa. recursos 
financeiros. 

- Número de 
exposições e 
iniciativas levadas a 
efeito pelos alunos do 
clube para a 
comunidade escolar 

- Aumentar para 10 
o número de 
colaborações em 
projetos para os 
quais o clube seja 
solicitado. 

- Foi concretizada 
com sucesso a 
participação do 
clube em vários 
projetos e 
exposições, só não 
foi possível 
concretizar mais 
por falta de 
recursos 
financeiros. 

- Muito positivo. 

  EVIDÊNCIAS

PROCESSO  

(metodologias, tipos e 

articulação,…) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

- Articulação com os coordenadores e restantes elementos do 
Reciclas, clube de jornalismo e clube de teatro, nomeadamente 
na visita de estudo ao Portugal dos Pequenitos; 
- Articulação com o clube de jornalismo com a publicação de 
várias notícias no jornal da escola das várias atividades 
desenvolvidas pelo clube europeu;  
- Parceria com o EuropeDirect Tâmega; 
- Articulação com as escolas internacionais participantes no 
projeto da“ÁRVORE DE NATAL EUROPEIA – CHRISTMAS 
TREE DECORATION EXCHANGE 2017”.    

RESULTADOS      

(quantificar do ponto 

de vista da eficiência 

e/ou adesão, 

reportando-se ao 

ponto de partida e às 

metas) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

- Todas as atividades foram realizadas com sucesso, tendo os 
alunos demonstrado grande interesse, empenho e satisfação na 
sua concretização; 
- Os objetivos previamente estabelecidos foram plenamente 
alcançados e o nível de envolvimento dos alunos foi bastante 
satisfatório apesar da assiduidade irregular de alguns discentes. 
Continuou a ser um obstáculo o facto de a coordenadora do 
clube europeu dispor apenas de um tempo letivo semanal para 
a planificação e realização destas atividades foi um entrave a 
uma maior diversificação das atividades desenvolvidas pelo 
próprio clube, uma vez que esse tempo letivo era utilizado para 
o trabalho direto, em sala de aula, com os alunos. Sendo de 
realçar que é necessário mais tempo para pesquisar, preparar, 
planificar e avaliar novas e interessantes atividades. Mesmo as 
atividades que se concretizaram, com tanto sucesso no seio dos 
alunos, tiveram de ser todas programadas em horário pós-
laboral.   

 (caso se justifique) JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO

Foram acrescentadas ao PAA duas novas atividades: ” LOVE SPOONS” e ESPAÇO 
DOS MAIS NOVOS – À DESCOBERTA DA EUROPA que consideramos importantes 
pela grande motivação demonstrada pelos alunos sobre a temática. 
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Com base nos constrangimentos verificados que foram surgindo e na opinião dos elementos 

do clube (professores e alunos), é de todo pertinente no próximo ano letivo dar continuidade 

a iniciativas que envolvam uma maior interacção entre a comunidade escolar e o meio 

envolvente. Consideramos pertinente ter um espaço próprio (uma sala) onde poderiam 

funcionar exposições permanentes e atividades de divulgação de eventos. Consideramos 

também importante uma total abertura das atividades ao maior número possível de 

participantes sem ter aquele vínculo de elemento do clube, à semelhança do que já foi feito 

durante este ano letivo. Seria de todo pertinente que os clubes não funcionem todos em 

simultâneo, uma vez que esta situação impede a plena participação nos mesmos, por isso 

sugerimos um horário mais flexível para este clube. Por fim, parece-nos também importante 

consciencializar os Encarregados de Educação, e toda a comunidade escolar, para a 

pertinência destas iniciativas na formação integral dos nossos jovens oferecendo atividades 

extracurriculares que possam ir de encontro as aspirações de todos. Os objetivos 

previamente estabelecidos foram plenamente alcançados e o nível de envolvimento dos 

alunos foi bastante satisfatório apesar da assiduidade irregular de alguns discentes. Foi um 

obstáculo o facto de a coordenadora do clube europeu dispor apenas de um tempo letivo 

semanal para a planificação e realização destas atividades foi um entrave a uma maior 

diversificação das atividades desenvolvidas pelo próprio clube, uma vez que esse tempo 

letivo era utilizado para o trabalho direto, em sala de aula, com os alunos. Sendo de realçar 

que é necessário mais tempo para pesquisar, preparar, planificar e avaliar novas e 

interessantes atividades. Mesmo as atividades que se concretizaram, com tanto sucesso no 

seio dos alunos, tiveram de ser todas programadas em horário pós-laboral. Os clubes não 

deveriam estar todos concentrados à quartas feiras, na única tarde livre dos mesmos, 

podendo os dois tempos estarem distribuídos por dois dias diferentes, dando, assim, 

possibilidade aos alunos para se inscreverem em mais do que um clube. Muitos alunos não 

participam neste clube ou noutros devido a esta incompatibilidade horária acrescentado ao 

facto de alguns pais não autorizarem essa frequência por ser a única tarde livre. Aumentar a 

envolvência dos Encarregados de Educação fomentando a sua importância no 

desenvolvimento educativo dos seus educandos. 
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PÚBLICO-ALVO:  

Alunos do 2.º e 3.º ciclos, Encarregados de Educação, professores e funcionários. 

 OBJETIVOS : 

 Objetivo 1: 
 
Maior sensibilização de alunos e Encarregados de Educação para a importância de 
conhecimentos sobre o espaço europeu em que estamos inseridos.  

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Maior nível de 
participação/envolvimento da 
comunidade escolar nas 
atividades. 

0 elementos 

Realizar mais atividades 
que envolvam ativamente 
alunos com Necessidades 
Educativas Especiais e 
turmas do PIEF (5 
elementos) 

 

 Objetivo 2:  

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Aumentar o número de 
alunos inscritos no clube. 

30 elementos 

Criar um verdadeiro espírito 
europeu de cidadania ativa 
e transmiti-lo a outros 
membros da comunidade 
em que estão inseridos (35 
elementos) 

 

 Objetivo 3:  

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Promover, com o recurso a 
parcerias, ações de 
dinamização tendentes a uma 
melhor 
informação sobre a Europa. 

3 parcerias 

Compreender melhor o 
pluralismo europeu, nas 
suas semelhanças e nas 
suas diferenças, assim 
como a compreensão e 
tolerância reciprocas (5 
parcerias). 
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 INTRODUÇÃO 

O Clube do Desporto Escolar é o maior clube da escola, devendo-se tal facto à sua oferta 

desportiva, que abrange várias modalidades (Badminton, Ténis de Mesa, Futsal, Andebol, 

Basquetebol e Canoagem), bem como, ao número de atividades que promove e desenvolve 

ao longo do ano letivo. Julgamos que tal situação advém pelo gosto pela prática desportiva 

dos mais jovens; pela cultura desportiva; pela sensibilização que se tem vindo a desenvolver 

sobre estilos de vida saudável, e, ainda, pela oferta desportiva para alguns alunos, com 

menos recursos, encontrando na escola a disponibilidade de experienciar diferentes 

atividades, afeiçoando-se com aquela que mais se identificam, podendo desta forma praticar 

desporto no meio escolar, de forma acessível e gratuita. 

 

 REUNIÕES 

 Foi aproveitada a hora semanal de Articulação Curricular para o planeamento, 

desenvolvimento e avaliação das diferentes atividades inerentes ao PAA e grupos de 

equipa.  

Ao longo do ano letivo, foram ainda realizadas reuniões, de forma a complementar o 

trabalho supracitado.  

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  
 

 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 
NÃO REALIZADAS* 

2.19. PROJETO DE ÂMBITO NACIONAL – CLUBE DE DESPORTO ESCOLAR 

Coordenadora: Anunciação Gouveia 



 

 

141 
 

 

AO LONGO DO ANO 
Grupo-equipas:  

Basquetebol feminino;  

Futsal feminino;  

Canoagem mista; 

Ténis de mesa masculino;  

Badminton misto;  

Andebol masculino; 

 

Sim  

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO:  

 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: as atividades realizadas 

decorreram como planeadas. Houve o envolvimento de todos os elementos do grupo de educação 

física para que as atividades fossem cumpridas com rigor, normalidade e dando continuidade ao 

percurso já existente; 

- Os alunos participaram em elevada percentagem nas atividades do clube, com empenho, 

dinamismo e satisfação; 

- Existiu uma estreita colaboração com a Direção do Agrupamento e com a Coordenação do 

Departamento; 

- Os pais e encarregados de educação colaboraram com o Clube do Desporto Escolar, sempre que 

solicitados para o efeito; 

 

Sugestão de melhoria: para que haja um maior envolvimento da comunidade educativa nas 
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atividades desenvolvidas pelo grupo de educação física, o mesmo, sugere que no futuro, os 

professores das restantes disciplinas se desloquem, com os alunos não inscritos, até ao local da 

realização das atividades com a perspetiva de assistirem às mesmas. Desta forma, estaremos a 

contribuir para uma maior motivação dos alunos participantes nas atividades, uma vez que têm os 

colegas e professores da turma a assistirem à sua prestação, assim como, estaremos a contribuir 

para um espírito de união e fair-play,  intra e inter turma através de uma competição saudável e 

organizada. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

 

O grupo do Desporto Escolar, desenvolveu outras atividades como: 

 Corta Mato Escolar; 

 Corta Mato – CLDE; 

 Torneio Interturmas de Futsal – 2.º ciclo; 

 Torneio Interturmas de Futsal – 3.º ciclo; 

 Torneio de Interturmas Basquetebol – 2.º ciclo; 

 Torneio de Interturmas Basquetebol – 3.º ciclo; 

 Torneio de Voleibol – Marco Desportivo; 

 Torneio de Futsal – Marco Desportivo; 

 Torneio de Basquetebol – Marco Desportivo 

 Caminhada a Montedeiras no Dia Mundial da Criança; 

 Sande Stars. 

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 
 

Todos os docentes do Clube do Desporto Escolar cumpriram os Programas definidos pelas 

CLDE, assim como, todas as atividades que constam do PAA foram realizadas sem 

alteração. Dando por isso cumprimento à planificação em curso.  
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 AVALIAÇÃO 
 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

    

 

Número de alunos 

inscritos no CDE 

 

130 alunos a 

frequentar o clube do 

Desporto Escolar 

 

100 alunos 

frequentaram o clube  

- Meta não 

alcançada. - 

Aumentar o número 

de alunos inscritos 

(110). 

 

Número de presenças de 

alunos em cada 

modalidade 

 

Manter a 

percentagem de 

presenças alunos nos 

treinos. (80%) 

 

– 90% de presenças 

nos treinos  

 

Meta atingida 

 

  EVIDÊNCIAS

PROCESSO  

(metodologias, tipos e 

articulação,…) 
 

Nota: máximo 200 palavras 

 

Os docentes responsáveis pelas diferentes modalidades, no início do 

ano letivo, procederam a um trabalho conjunto de divulgação de todos 

os grupos equipa. Esta divulgação foi feita através da página da 

escola na internet e da afixação de cartazes. Cada professor fez 

também esta divulgação nas suas turmas, recolhendo o nome dos 

alunos interessados em inscrever-se em cada um dos grupos.   

A cada aluno foi entregue uma autorização para o encarregado de 

educação, de forma a poder formalizar-se a sua inscrição. O grupo do 

Desporto Escolar teve maior atenção à situação de saúde de cada 

aluno participante, chamando à atenção, com um documento anexo à 

ficha de autorização, para a necessidade de um exame médico 

prévio.  

As atividades desportivas realizadas (torneios e provas) serviram 

de divulgação e incentivo à inscrição nos grupos/equipa do Clube de 

Desporto Escolar.  

Todas as atividades foram divulgadas, tendo a participação dos 

alunos sido comunicada aos respetivos diretores de turma e ao 
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responsável pelo projeto Escola em Ação. 

Ao longo do ano letivo procurou-se aferir quais as preferências dos 

alunos, questionando-os, no sentido de obter informação sobre as 

modalidades em que os mesmos gostariam de participar no próximo 

ano. 

RESULTADOS      

(quantificar do ponto de vista 

da eficiência e/ou adesão, 

reportando-se ao ponto de 

partida e às metas) 
 

Nota: máximo 200 palavras 

 

Com o trabalho desenvolvido concretizaram-se os objetivos.  

A adesão dos alunos às atividades foi bastante significativa. 

O número de alunos inscritos nos diferentes grupos/equipa 

manteve-se, em relação ao ano letivo anterior. 

O registo sistemático das presenças dos alunos permitiu considerar a 

assiduidade como boa, tendo em conta que alguns alunos 

frequentaram diferentes clubes, com horários coincidentes. 

 

 

 

 PROPOSTAS DE MELHORIA PARA 2018 / 2019 
 

BREVE DESCRIÇÃO:  

O grupo de Educação Física considera que todos os grupos/equipa se deverão manter, 

porém, no início das atividades letivas, poderá haver adaptações nos escalões etários 

mediante as inscrições dos alunos nos diferentes núcleos.  

O docente que venha a ficar responsável pelo grupo/equipa de canoagem não deverá 

acumular outro grupo/equipa, para não condicionar a realização dos treinos.  

A escola deverá disponibilizar crédito horário para desenvolver o projeto “Fit Escola”. Um 

projeto articulado de saúde e bem-estar para os nossos alunos, sugerindo-se a designação 

de um(a) responsável e a atribuição de horas para essas funções. 

Criação do cargo de Delegado de Disciplina, com respetiva atribuição de horas, para essas 

funções, de modo a que se possa desenvolver um trabalho mais responsável em termos de 

funcionamento da disciplina, organização de espaço, de material e cedência dos mesmos.  
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PÚBLICO-ALVO:  

Todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Sande. 

 

OBJETIVOS: 

 Objetivo 1:   

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

- Número de alunos inscritos no 

CDE. 

 

- Número de alunos inscritos 100 

- Meta pretendida no ano anterior 

(130). 

- Meta não alcançada  

– Manter o número de alunos 
inscritos (100). 

 

 Objetivo 2:  

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

 

- Número de presenças de alunos 

em cada modalidade. 

 

- 90% de presenças nos treinos. 

– Manter a percentagem de 

presenças de alunos nos treinos 

(90%). 

 

 Objetivo 3:  

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

 

– Número de alunos do 1º ciclo a 

participar em atividades de 

articulação. 

- 20 Alunos do 1.º ciclo nas 

atividades do Plano de Atividades 

Interna do CDE. 

- Meta atingida. Participação na 

Atividade Interna do CDE (Corta-

Mato - Fase Escola).  

 27 alunos. 
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 INTRODUÇÃO 

O presente relatório descreve as atividades realizadas pela docente Márcia Patrícia 

Constante Soares Monteiro, docente do grupo de recrutamento 550, no âmbito da 

coordenação do projeto GEN10s no ano letivo 2017/2018. 

No presente ano letivo, foi-me atribuída a função de coordenação do projeto GEN10s. Este 

projeto, é uma parceria da Google.org, SIC Esperança e Ayuda en Acción, cujo objetivo é 

ensinar programação a crianças, promovendo a igualdade de oportunidades na área digital, 

reduzindo barreiras socioeconómicas e de género.  

No Agrupamento de Escolas de Sande, esta ação, está enquadrada no eixo de apoio à 

melhoria das aprendizagens, decorreria nas aulas de Apoio ao estudo dos alunos dos 5º e 6º 

ano de escolaridade. Seria orientada pelos professores de Apoios ao Estudo das respetivas 

turmas, juntamente com os professores Scratch, externos à escola. 

Este projeto decorreria por fases, sendo que numa 1ª fase, seria dada formação aos 

professores envolvidos, numa segunda fase, os professores em conjunto com as turmas 

envolvidas receberiam formação e seriam orientados para a elaboração de um pequeno 

projeto e na fase final os alunos desenvolveriam o projeto. Como o projeto arrancou tarde e 

as turmas envolvidas eram muitas, não houve disponibilidade para ser dada a formação em 

contexto de sala de aula aos professores envolvidos e alunos, foram apenas lecionadas 4 

horas de formação aos professores envolvidos. 

Neste projeto, estive presente em na formação de 4 horas e dei todo o meu apoio aos 

colegas durante a formação. Estabeleci todos os contactos com o formador para que 

pudesse dar continuidade ao projeto e fiz todos os esforços para conciliar os horários. No 

entanto, apesar do tempo dedicado, não foi possível por parte da Universidade do Minho, 

conciliar o horário dos professores Scratch, com os horários das turmas de 5º e 6º ano da 

escola e desta forma o projeto ficou por concluir. 

2.20. GEN10S 

Coordenadora: Márcia Monteiro 
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 REUNIÕES 

Não Aplicável 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  
 

 Leitura e análise de documentação referente ao projeto; 

 Estabelecimento de contactos com as parcerias; 

 Organização de horário disponíveis para a formação com os alunos; 

 Esclarecimento de dúvidas aos colegas intervenientes no projeto. 

 

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 
 

Não Aplicável 

 

 AVALIAÇÃO 

Não Aplicável 

 

 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA 
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 INTRODUÇÃO 

A “Academia de Código” é um projeto que nasceu com uma missão social, por um lado 

preparar as nossas crianças para uma sociedade digital através do ensino das ciências da 

computação, por outro lado contribuir para a diminuição da taxa de desemprego, 

convertendo desempregados em programadores juniores nos seus Bootcamps de 

programação. 

O projeto assenta na utilização de uma plataforma, “Blanc” que tem um conjunto de 

funcionalidades e conteúdos únicos (vídeos, jogos, exercícios de programação online e 

offline, entre outros) que permitem aos alunos viajarem no mundo da programação e a 

qualquer professor lecionar a disciplina. 

 

  REUNIÕES 

Não Aplicável. 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

Exploração das atividades propostas na plataforma Blanc ao longo dos 3 períodos. 

Exposição de robôs, durante a interrupção letiva da Páscoa. 

 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 

NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO    

2.21. ACADEMIA DE CÓDIGO JÚNIOR 

Coordenadora: Márcia Monteiro 
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2.º PERÍODO Exposição de robôs Não  

3.º PERÍODO    

AO LONGO DO ANO    

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

- A planificação definida para os 5ºs e 6º anos não foi cumprida devido aos seguintes 

constrangimentos: 

- Início do projeto tardio; 

- Ritmos de aprendizagem e destreza diferentes, na utilização do equipamento informático; 

- Condicionantes no acesso à internet; 

- Condicionantes no acesso à plataforma Blanc; 

- Inexistência de tutoriais ou “soluções” em atividades, de maior complexidade. 

 

 AVALIAÇÃO 
 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

Grau de satisfação dos Grau de satisfação 95% dos alunos Positivo 
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alunos participantes no 

projeto. 

positivo de 85% de 

alunos. 

gostaram de 

participar no projeto 

Expetativa face à 

continuidade do 

projeto. 

82% dos alunos 

manifestaram 

interesse na 

continuidade do 

projeto no próximo 

ano letivo. 

82% dos alunos 

gostariam de 

participar no projeto 

no próximo ano 

letivo 

Positivo 

    

  EVIDÊNCIAS

PROCESSO  

(metodologias, tipos e 

articulação,…) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

O projeto nacional Academia de Código Júnior, pretende 

mostrar às crianças portuguesas a linguagem criativa e criadora 

que se esconde por detrás das interfaces dos seus brinquedos 

tecnológicos, colocando-as em contacto com as linguagens de 

programação. A aprendizagem recorre a uma plataforma 

tecnológica (Blanc) e a jogos, vídeos, exercícios e muitas outras 

ferramentas. As atividades são lecionadas pelos professores de 

Matemática das respetivas turmas, no espaço de Apoio ao 

Estudo, aos alunos do 2º ciclo. 

RESULTADOS      

(quantificar do ponto 

de vista da eficiência 

e/ou adesão, 

reportando-se ao 

ponto de partida e às 

metas) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

Relativamente ao corrente ano letivo as metas foram cumpridas, 

pois do inquérito realizado aos alunos, 95% responderam que 

gostaram de participar no projeto e 82% responderam que 

gostariam de participar no projeto no próximo ano letivo. 

A médio e longo prazo, a aplicação do projeto, poderá ainda 

desenvolver as competências como desenvolver o raciocínio 

lógico, o processo de conceção de ideias e a capacidade de 

resolução de problemas. Do ponto de vista dos alunos, segundo 

o questionário aplicado, estes, na sua maioria estão totalmente 

de acordo que o projeto está a ajudar no desenvolvimento das 

suas capacidades de raciocínio lógico, resolução de problemas, 

criatividades, etc.  
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 (caso se justifique) JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO

Não houve desvio relativamente às metas. 

 

 PROPOSTAS DE MELHORIA PARA 2018 / 2019 
 

BREVE DESCRIÇÃO:  

O coordenador do projeto deverá ter pelo menos uma turma atribuída, para um melhor 

acompanhamento do projeto; 

A formação dos professores envolvidos deverá ser presencial ou ter alguma componente 

presencial; 

Melhor acesso à internet; 

Existência de tutoriais ou “soluções” em atividades, de maior complexidade. 

Dar alguma autonomia ao professor, no sentido de decidir se em algumas atividades, com 

vários níveis, será benéfico avançar para a aula seguinte.  

PÚBLICO-ALVO:  

Alunos do 2º ciclo 

OBJETIVOS: 

 Objetivo 1:   

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Grau de satisfação dos 
alunos participantes no 
projeto. 

Grau de satisfação positivo 
de 85% de alunos. Grau de satisfação positivo 

de 90% de alunos. 
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 Objetivo 2:  

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Expetativa face à 
continuidade do projeto. 

82% dos alunos 
manifestaram interesse na 
continuidade do projeto no 
próximo ano letivo. 

85% dos alunos 
manifestarem interesse na 
continuidade do projeto no 
próximo ano letivo. 
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 INTRODUÇÃO 

O presente Clube foi formado de modo a incluir os alunos PIEF neste âmbito de atividades 

da escola. 

 

 REUNIÕES 

Em virtude de não haver mais docentes dinamizadores deste clube, estas não se realizaram. 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

 

1. Presépio de natal, colocado no átrio de escadas. 

2. Cenário para peça «Conto de Natal», para Clube de Teatro. 

3. Cenário para peça «Fada Oriana», para Clube de Teatro. 

4. Cenário para exposição 1º ciclo «Oceanário», em átrio de entrada, em parceria com 

docente João Marques. 

5. Cruz em metal (3m de altura x 3m de largura) colocada em terreno anexo à junta de 

freguesia de Magrelos.  

6. Cenário para festa de encerramento «Sandstars». 

7. Cenário para cerimónia «Quadro de Honra». 

 

2.22. CLUBE DE ARTES  

Coordenadora: Miguel Marinho 
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CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 
NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO 
Presépio de natal, colocado 
no átrio de escadas. 

Cenário para peça «Conto 
de Natal», para Clube de 
Teatro. 

SIM 

 

Não 

 

2.º PERÍODO 
Cenário para peça «Fada 
Oriana», para Clube de 
Teatro. 

Não 
 

3.º PERÍODO 
Cruz em metal (3m de 
altura x 3m de largura) 
colocada em terreno anexo 
à junta de freguesia de 
Magrelos. 

Cenário para festa de 
encerramento «Sandstars». 

Cenário para cerimónia 
«Quadro de Honra». 

Não 

 

 

Sim 

 

Não 

 

AO LONGO DO ANO    

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

As atividades decorreram tal como foram previstas. 

 

DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 
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As atividades foram planificadas anualmente, visando explorar e aprofundar técnicas de 

desenho e pintura. No entanto, estas foram adaptadas semanalmente, de modo a que as 

estratégias pedagógicas e os recursos materiais dessem resposta às tarefas pedidas por 

outros grupos disciplinares. 

 

 AVALIAÇÃO 
 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

Envolvimento de todos 

os alunos nas 

atividades do clube.  

Satisfação dos 

discentes 

envolvidos. nas 

atividades do Clube. 

Todos os  

alunos 

frequentaram sem 

abandono este   

clube realizando as 

tarefas pedidas 

com grande 

satisfação. 

Bastante positivo. 

Satisfação de quem 

observa os trabalhos 

realizados.  

Qualidade técnica 

que corresponda ao 

agrado de todos os 

fruidores.  

Todos os trabalhos 

foram expostos 

publicamente, 

verificando-se de 

um modo global, o 

agrado dos que os 

observaram. 

Bastante positivo. 

Realização de 

parcerias com outros 

docentes/ atividades 

do agrupamento. 

 Participar em todos 

os pedidos feitos a 

este clube. 

Houve todo o ano 

letivo renovação de 

pedidos de 

participação deste 

clube noutras 

atividades.  

Bastante positivo. 

  EVIDÊNCIAS
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PROCESSO  

(metodologias, tipos e 

articulação,…) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

 

  REALIZARAM-SE COM OS DISCENTES, ATIVIDADES NAS TÉCNICAS 

DESENHO E PINTURA SOBRE PAPEL E TECIDO, COMO NA TÉCNICA 

ESCULTURA, EM METAL, COM PARCERIAS COM OS DOCENTES 

RESPONSÁVEIS PELO CLUBE DE TEATRO, DA ESCOLA EPANMAC, E O 

DOCENTE JOÃO MARQUES, PROF. DE E.V.T. . REALIZARAM-SE 

CENÁRIOS PARA MOMENTOS FESTIVOS DA ESCOLA, COM OS TEMAS 

PRESÉPIO DE NATAL, A PEÇA « UM CONTO DE NATAL», A «FADA 

ORIANA», PARA A EXPOSIÇÃO DO 1º CICLO «OCEANÁRIO», PARA A 

FESTA DE ENCERRAMENTO «SANDSTARS» COMO O CENÁRIO PARA A 

CERIMÓNIA DO QUADRO DE HONRA. PROCUROU-SE ENVOLVER OS 

ALUNOS DESENHANDO-SE PERSONAGENS E LOCAIS AJUDANDO-SE A 

COMPREENDER OS TEMAS DE CADA PEÇA, COMO A SOLIDARIEDADE NA 

POBREZA, OS PERIGOS, ONDE PEQUENOS PEIXES NADAM EM GRANDES 

ONDAS, DESENHADAS PELA LINGUAGEM GESTUAL,  A DESPEDIDA DOS  

ALUNOS, REPRESENTADOS COMO QUE «VOANDO EM BANDO» OU 

AINDA O REPOUSO DE UMA PAISAGEM, DESTACO A «PEGADA 

ECOLÓGICA» NA ESCULTURA «CRUZ» RESULTANDO ESTA DO 

REAPROVEITAMENTO DE METAL DE UM TAPETE, PODENDO SER VISTA 

JUNTO DA ANTIGA JUNTA DE FREGUESIA DE MAGRELOS.  

 

RESULTADOS      

(quantificar do ponto 

de vista da eficiência 

e/ou adesão, 

reportando-se ao 

ponto de partida e às 

metas) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

100% : «TODOS OS ALUNOS FREQUENTARAM SEM 

ABANDONO ESTE   CLUBE REALIZANDO AS TAREFAS 

PEDIDAS COM GRANDE SATISFAÇÃO.» 

100%: «TODOS OS TRABALHOS FORAM EXPOSTOS 

PUBLICAMENTE, VERIFICANDO-SE DE UM MODO GLOBAL, 

O AGRADO DOS QUE OS OBSERVARAM.» 

100%: «HOUVE TODO O ANO LETIVO RENOVAÇÃO DE 

PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO DESTE CLUBE NOUTRAS 

ATIVIDADES.» 

 (caso se justifique) JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO
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 PROPOSTAS DE MELHORIA PARA 2018 / 2019 
 

:BREVE DESCRIÇÃO   

O clube das artes com a turma PIEF poderá melhorar se se ampliar a oferta de materiais de 

escultura, como o barro e a pedra, sendo esta última possível, possível dada a faixa etária 

destes alunos, como por haver em magrelos, onde se leciona, um espaço aberto. será 

necessário, para tal, providenciar a matéria prima referida, material para uma cobertura (com 

madeira e rede de sombra, sendo construída pelo clube) e ferramentas apropriadas ao 

trabalho naqueles materiais. Alguns destes materiais poderiam ser adquiridos pela ART, 

uma vez que poderiam ser utilizados pela associação noutros contextos de trabalho daquela 

instituição. 

 

PÚBLICO-ALVO:  

Alunos das turmas PIEF. 

 

OBJETIVOS: 

 Objetivo 1:   

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Envolvimento de todos os 
alunos nas atividades do 
clube. 

Publicitar atempadamente a 
possibilidade da repetição 
deste clube com os alunos 
PIEF junto dos 
responsáveis da ART. 

Satisfação dos discentes 
envolvidos. 

 

 Objetivo 2:  

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Satisfação de quem observa 
os trabalhos realizados. 

Analisar os recursos 
pedagógicos e materiais 
para assegurar o seu 
aprovisionamento.  

Qualidade técnica que 
corresponda ao agrado de 
todos os fruidores. 
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 Objetivo 3:  

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Realização de parcerias com 
outras empresas  e docentes 
atividades do agrupamento. 

Analisar o Plano Anual e 
verificar que parcerias/ 
contributos poderão ser  
planificados. 

Participar em todos os 
pedidos feitos a este clube. 
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 INTRODUÇÃO 

Este Clube foi formado com intuito de ser um complemento às aulas de educação musical, 

sobretudo para os alunos que pretendem continuar a aprofundar os seus conhecimentos 

musicais. Este assume um papel preponderante, sobre tudo para os alunos do 3º CEB, que 

não têm Música no seu currículo. Além do mais, existe uma grande tradição musical na 

região e os alunos procuram aprender e/ou trazer para a escola as suas vivências e 

experiências musicais.  

 

 REUNIÕES 

Dado que este Clube apenas tem um docente, as reuniões foram apenas realizadas com o 

Coordenador de Projetos e com a Coordenadora de Departamento, no sentido de planificar, 

organizar e elaborar toda a documentação necessária. 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

 A. CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 

NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO  Não Dia Mundial da Música 

2.º PERÍODO Cantar as Janeiras, Desfile 

de Carnaval 

Sim  

2.23. CLUBE SAND&SOM   

Coordenador: António Pinto 
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3.º PERÍODO Apresentações musicais, Eu 

sou música!, 

O meu som!. 

Sim  

AO LONGO DO ANO Participações nas 

produções do Clube de 

Teatro, 

Sim  

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

Professor não colocado. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

OS PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELO CLUBE CONSIDERAM QUE  OS OBJETIVOS PROPOSTOS FORAM 

ALCANÇADOS. CONSIDERANDO, TAMBÉM, QUE TODO TRABALHO REALIZADO FOI SATISFATÓRIO. 

 

 B. DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

Com a exceção da 1.ª atividade, todas as outras atividades foram realizadas, tendo-se 

cumprido as planificações elaboradas. 

 

 AVALIAÇÃO 

 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

-Aumentar o número 

de inscrições (mais de 

32);  

- Número de 

inscrições dos 

alunos;  

11 Satisfatório. 

- Conseguir mais de 5  - Número de   
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intervalos musicais em 

interdisciplinaridade 

com outras áreas 

disciplinares.  

intervalos musicais 

em articulação com 

outras áreas 

disciplinares  

    

  EVIDÊNCIAS

PROCESSO  

(metodologias, tipos e 

articulação,…) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

 

 

RESULTADOS      

(quantificar do ponto 

de vista da eficiência 

e/ou adesão, 

reportando-se ao ponto 

de partida e às metas) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

 

 

 

 

 (caso se justifique) JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO

 

 

 

 PROPOSTAS DE MELHORIA PARA 2018 / 2019 

Realização de um “Concurso de flauta de bísel” afim de motivar os alunos para a prática de 

um instrumento musical, flauta de bísel que faz parte dos conteúdos musicais; 



 

 

162 
 

 

Grupo de cavaquinhos, com vista à recuperação de uma atividade já desenvolvida na escola 

e gosto pela música tradicional portuguesa. 

PÚBLICO-ALVO:  

 

 

 Objetivo 1:   

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

N.º de inscrições 0 5 inscrições 

 

 Objetivo 2:  

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

N.º de inscrições 0 10 inscrições 
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 INTRODUÇÃO 

Este clube consistiu em sensibilizar toda a comunidade escolar na importância da 

reciclagem de diversos tipos de materiais, de forma a que possamos poupar os recursos 

naturais e diminuir a poluição do planeta e a preservar os nossos espaços escolares limpos. 

Eu como coordenadora do clube, o meu colega de grupo e os diretores de turma 

procuramos sensibilizar os alunos da escola para se inscreverem no clube, que tinha lugar 

as 4ºfeiras das 14h10 até ás 15h50 na sala 102. 

Neste clube, estiveram inscritos na totalidade 12alunos no entanto alguns deles foram 

excluídos devido a não comparência. Efetivamente frequentaram 5 alunos: 3 alunos do 2º 

ciclo e 2 alunos do 3º ciclo. Mostraram - se sempre muito interessados e empenhados em 

todas as atividades que lhes foram apresentadas ao longo do ano. 

 

 REUNIÕES 

As reuniões que se realizaram foram todas no âmbito do projeto Eco – Escolas sendo, 

convocadas pela coordenadora, Silva Gomes e os participantes foram: os delegados e 

subdelegados, o coordenador dos projetos, os coordenadores dos clubes e outras entidades 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

As atividades realizadas no primeiro período, foram: a sensibilização e a divulgação do clube 

para que os alunos se inscrevessem, recolha e contabilização de materiais recicláveis 

nomeadamente:  rolhas de cortiça e plástico, óleos alimentares usados, eletrodomésticos de 

grande e pequeno porte, pilhas, lâmpadas, tinteiros, toneres e baterias. No final deste 

2.24. CLUBE OS RECICLAS 

Coordenadora: Teresa Carvalho 
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período a empresa “ Natur Paiva”  foi contatada pela coordenadora Eco- Escolas para fazer 

a  recolha dos eletrodomésticos. 

No segundo período continuamos com a recolha e contabilização do material reciclável que 

as turmas, os docentes e os funcionários, traziam para a escola, construímos com a 

coordenadora do porjeto Eco – Escolas, uma pequena estufa com a plantação de árvores:  

carvalhos, azinheiras entre outras. A estufa foi colocada na cantina porque era o local ideal 

uma vez que reunia todas as condições climatéricas necessárias para o nascimento e 

desenvolvimento das mesmas. Todas as semanas os alunos do clube faziam a rega dos 

vasos que se encontravam na estufa. 

Houve também uma campanha de recolha de medicamentos fora de prazo, que os meus 

alunos tinham o cuidado de guardar e informar a coordenadora do Eco – Escolas, que 

depois ela os ia entregar nos locais que faziam a recolha. 

No terceiro período continuou- se o trabalho que se estava a realizar desde o inicio, 

nomeadamente recolha de materiais recicláveis, recolha de medicamentos e manutenção da 

estufa. 

Neste período também preparamos uma atividade para a comemoração do dia mundial da 

criança, que consistiu em fazermos o percurso até ao parque de Montedeiras. Esta atividade 

consistiu em “ recolher diverso tipos de pequenos arbustos e árvores”, fazer a identificação 

dos mesmos e os alunos do agrupamento no dia da caminhada ao parque de Montedeiras 

iam ao longo do percurso identificando essas árvores e arbustos. 

Também foi feita uma visita de estudo ao Portugal dos pequeninos com todos os alunos dos 

clubes: reciclas, europeu, jornalismo e teatro. A visita correu como o desejado, todos os 

objetivos foram cumpridos e os alunos adoraram. 

No final do ano letivo as empresas que foram contactadas fizeram a recolha dos diversos 

materiais recicláveis. 

Saliento que este clube correu bem uma vez que todos os alunos demonstraram empenho e 

responsabilidade e todas as atividades foram sempre realizadas em articulação com a 

coordenadora do projeto Eco – Escolas. 
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CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 
NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO Campanhas de redução, 

reutilização e separação de 

resíduos e recolha 

nomeadamente  de 

(eletrodomésticos, pilhas, 

lâmpadas, rolhas de 

plástico/cortiça, toneres, 

baterias, telemóveis e óleos. 

 

Sim  

2.º PERÍODO Campanhas de redução, 

reutilização e separação de 

resíduos e recolha 

nomeadamente de 

(eletrodomésticos, pilhas, 

lâmpadas, rolhas de 

plástico/cortiça, toneres, 

baterias, telemóveis e óleos. 

Visita de estudo  

Construção de uma estufa 

Recolha de medicamentos 

Sim 

 

 

 

 

Sim 

não 

não 

 

 

  

 

 

Visita de estudo 

3.º PERÍODO Campanhas de redução, 

reutilização e separação de 

resíduos, e recolha 

Sim 

 

 



 

 

166 
 

 

nomeadamente  de 

(eletrodomésticos, pilhas, 

lâmpadas, rolhas de 

plástico/cortiça, toneres, 

baterias, telemóveis e óleos; 

Manutenção da estufa; 

Recolha de medicamentos; 

Identificação de árvores e 

pequenos arbustos no percurso 

de montedeiras; 

Visita de estudo. 

 

 

 

 

Não 

Não 

Não 

 

Sim 

AO LONGO DO ANO Campanhas de redução, 

reutilização e separação de 

resíduos, e recolha 

nomeadamente  de 

(eletrodomésticos, pilhas, 

lâmpadas, rolhas de 

plástico/cortiça, toneres, 

baterias, telemóveis e óleos; 

 

Sim  

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

A visita de estudo que tinha sido programada para o 2º período foi apenas realizada no 3º período, porque no 

2º período não reunimos as condições necessárias para a concretização da mesma. 

Esta visita foi realizada com todos os alunos dos clubes nomeadamente: Reciclas, Europeu, jornalismo e teatro, 

como constava do PAA.  
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A atividade concretizou – se com sucesso, os alunos gostaram e todos os objetivos foram cumpridos.  

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

Todas as atividades que constavam do PAA e também as que não constavam correram bem e todos os 

objetivos foram compridos. 

 

DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

 A planificação das atividades do clube reciclas e da visita de estudo foram compridos com 

sucesso. 

 

 AVALIAÇÃO 
 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

Atribuição da bandeira verde Manter o valor de 
desempenho 
ambiental da escola 

Aguardamos os 

resultados 

Positivo 

Número de atividades 
realizadas  

 

Execução de 100% das 

atividades previstas 

Para além das 

atividades previstas no 

PAA, houve a realização 

de outras 

Muito positivo 

Nível de 
participação/envolvimento 
da comunidade escolar  

 

Envolver todas as 

turmas incluído as  do 

pief 

Nem todas as turmas 

participaram na 

entrega de material 

para reciclagem, 

nomeadamente as 

turmas: 6º3, 8º1 e 8º2 

e pief, no entanto o 

número de turmas 

participantes foi 

Positivo 
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aumentando 

gradualmente. 

  EVIDÊNCIAS

PROCESSO  

(metodologias, tipos e 

articulação,…) 
 

Nota: máximo 200 palavras 

Articulação com a coordenadora do projeto ECO- ESCOLAS, Articulação com 

as coordenadoras dos clubes europeu, jornalismo e teatro. 

 As atividades realizadas no clube reciclas, nomeadamente sensibilizar toda 

a comunidade  educativa para a importância da redução, reutilização e 

separação de diversos resíduos e a importância de  tais comportamentos 

para a preservação dos nossos recursos naturais e preservação do ambiente 

e do meio escolar; recolha de medicamentos fora de validade; construção de 

uma pequena  estufa com a sementeira de azinheiras, carvalhos entre 

outras árvores; Identificação de pequenos arbustos e árvores ao longo do 

percurso até ao parque de Montedeiras, para que os alunos do 

agrupamento pudessem identificar no dia mundial da criança. Estas 

atividades foram realizadas em articulação com a coordenadora do projeto 

Eco – Escolas. 

A organização e a preparação da visita de estudo foi em articulação com as 

coordenadoras dos clubes já referidos tal como consta do PAA. 

RESULTADOS      

(quantificar do ponto de vista 

da eficiência e/ou adesão, 

reportando-se ao ponto de 

partida e às metas) 
 

Nota: máximo 200 palavras 

As duas atividades que estavam previstas no PAA e as três outras que 

também se  realizaram correram como previsto e os alunos demostraram – 

se sempre empenhados e responsáveis na sua realização. 

Toda a comunidade educativa, mostrou – se sensibilizada e ao longo do ano 

letivo foi entregando os materiais recicláveis que os alunos na hora do clube 

recolhiam e faziam a contabilização. O número de turmas que entregou 

material para reciclar foi  aumentando gradualmente ao longo do ano, tendo 

no total 17 turmas contribuído e a totalidade de pontuação só em material 

reciclável foi de 5634.  No entanto saliento que inicialmente foi difícil 

conseguir que os alunos se inscrevessem, uma vez que estes davam como 

justificação que o clube era na única tarde livre que eles tinham e outros 

diziam que já estavam inscritos em outros clubes. Eu como coordenadora do 

clube, ainda tentei mudar o clube para outro dia mas não havia 

compatibilidade entre o meu horário e o horário dos alunos. 
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Os alunos foram – se inscrevendo ao longo do ano e na totalidade eram 12 

alunos, 5 deles foram assíduos e realizaram todas as atividades. 

Penso que as metas foram cumpridas. 

 

 

 

 

 (caso se justifique) JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO

 

 

 

 PROPOSTAS DE MELHORIA PARA 2018 / 2019 
 

: BREVE DESCRIÇÃO

Os clubes não deveriam estar todos concentrados as 4º feiras, na única tarde livre dos 

alunos e os dois tempos deveriam estar repartidos por dois dias, dando desta forma a 

possibilidade dos alunos se inscreverem em mais do que um clube. 

Uma vez que a justificação que os alunos davam  à pouca adesão ao clube e assim não se 

inscreverem ou se inscreverem mas os encarregados de educação não autorizarem era o 

fato de haver diversos clubes todos eles a funcionarem no mesmo horário e na única tarde 

livre que eles tinham. 

 

PÚBLICO-ALVO:  

Toda a comunidade Educativa. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo 1: 
 
Maior sensibilização aos diversos elementos da comunidade educativa para a necessidade 
da preservação dos espaços escolares, dos recursos naturais e do nosso planeta. 
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INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Maior Nível de 
participação/envolvimento 
da comunidade escolar nas  
atividades realizadas  

 

Este ano realizaram – se as 
atividades do PAA mais três, na 
totalidade foram 5 atividades 
realizadas. 

Aumento em 2% de 
atividades a serem 
realizadas pelo clube. 

 

 Objetivo 2: 

Aumentar o valor de desempenho ambiental da escola. 

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Aumentar o número de 
alunos inscritos no clube 
reciclas  

Este ano participaram 
assiduamente 5 alunos 

 Aumento de 1% de alunos 
a participarem 
assiduamente no clube. 
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 INTRODUÇÃO 
 
O Clube de Jornalismo faz parte do EIXO A – Ações de apoio à melhoria das 

aprendizagens, A1 – Educar para a literacia. Tem a função de produzir duas edições do 

SandeLetras: uma no Carnaval e outra no final do ano letivo. Trabalha em cooperação com 

todos os departamentos curriculares na dinamização de atividades. Abrange todo o 

agrupamento, desde o ensino pré-escolar até ao terceiro ciclo. Tem como principais 

objetivos incentivar hábitos de escrita autónoma; estimular a criatividade; desenvolver 

capacidades de pesquisa, seleção, organização e partilha de informação; desenvolver 

competências linguísticas e valores éticos associados à recolha e difusão de informação. 

 

Inserida no Clube de Jornalismo, embora com gestão de atividades e regras de 

funcionamento autónomas, funcionou este ano letivo, a título experimental, a Rádio Escola – 

SandeSystem. Esta tem a função de produzir emissões de rádio durante os principais 

intervalos do período letivo da manhã e da tarde. Trabalha em cooperação com todos os 

departamentos curriculares na dinamização de atividades, e em especial parceria com o 

Clube de Jornalismo. Este ano, as emissões experimentais abrangeram apenas o 2.º e o 3.º 

ciclos, mas poderá futuramente abranger todo o Agrupamento, desde o ensino pré-escolar 

até ao 3.º ciclo. Tem como principais objetivos informar e dinamizar ações de animação e 

lazer (musical, passatempos, concursos, etc.) para toda a comunidade escolar; incentivar 

hábitos de escrita autónoma; estimular a criatividade; estimular e divulgar a cultura musical; 

desenvolver capacidades e aprendizagens relativas ao conhecimento das tecnologias e 

equipamentos utilizados no estúdio da rádio; promover e estimular o gosto pela rádio; 

desenvolver capacidades de pesquisa, seleção, organização e partilha de informação; 

desenvolver valores éticos associados à recolha e difusão de informação. 

 

 

2.25. CLUBE DE JORNALISMO 

Coordenadora: Adriano Pinto  
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 REUNIÕES 

Os alunos inscritos no Clube de Jornalismo reuniam-se semanalmente, durante um tempo 

letivo, com os docentes do clube, a fim de prepararem materiais para publicação.  

Foram feitas várias reuniões informais com vários elementos da Comunidade Educativa, a 

fim de tratar da operacionalização e da articulação das atividades.  

Os alunos inscritos na Rádio Escola reuniam-se semanalmente, durante dois tempos letivos, 

com o docente responsável, a fim de receberem formação técnica, preparação e orientação 

nas emissões e no respetivo material (áudio e informativo) necessário. 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 

NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO - - - 

2.º PERÍODO - - - 

3.º PERÍODO - - - 

AO LONGO DO ANO - Duas edições do jornal 
SandeLetras 
- Dinamização da Rádio 
Escola 

SIM 
NÃO 

Concurso de fotografia 

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

O concurso de fotografia foi substituído pela dinamização da Rádio Escola, que este ano 
letivo funcionou a título experimental. Pareceu mais pedagógico substituir esta atividade pela 
dinamização da rádio escolar, como forma de criar um ambiente mais acolhedor na escola e 
por se tratar de uma atividade nova e mais dinâmica para os alunos. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

As atividades decorreram de forma muito positiva, tendo os alunos envolvidos revelado 
grande empenho. A comunidade educativa tem revelado grande interesse em que as suas 
atividades sejam publicadas no SandeLetras. A qualidade gráfica do jornal tem recebido 
muitos elogios de vários elementos da comunidade educativa. 
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 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

Ao longo do ano letivo, foram realizadas as seguintes atividades do Clube de Jornalismo: 

1. Preparação de materiais e escrita de textos para o jornal SandeLetras; 

2. Criação e atualização do blogue jornalsandeletras.blogspot.pt; 

3. Desenvolvimento do projeto gráfico, paginação e arte final para impressão na 

gráfica; 

4. Distribuição e venda do jornal; 

5. Organização do concurso de quadras de S. Martinho, em colaboração com a 

biblioteca escolar; 

6. Acompanhamento de uma visita à empresa Granidera, para a escrita dos 

respetivos textos jornalísticos; 

7. Participação numa visita de estudo ao Portugal dos Pequenitos, juntamente com 

os outros clubes, no dia 2 de maio. 

 

Ao longo do ano letivo, foram realizadas as seguintes atividades da Rádio Escola: 

 

1. Criação do nome da Rádio Escola – «SandeSystem» – e de slogans para a 

promoção da rádio; 

2. Preparação de materiais áudio – criação de playlists, separadores e jingles, 

gravação de voz para divulgação de concursos, de atividades e da ementa diária; 

3. Escrita de pequenos textos para divulgação de informação diversa; 

4. Formação técnica de equipas de trabalho – conhecimento e regras para um 

correto manuseamento dos equipamentos disponíveis no estúdio e conhecimento das 

tecnologias para produção e emissão de áudio (software e procedimentos); 

5. Breve orientação e formação de animadores / locutores de rádio. 

 

 AVALIAÇÃO 
 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

Número de alunos 
inscritos. 
 

Inscrição de 21 
alunos. 

Clube de 
Jornalismo: 
Meta: inscrição de 

Diferença de 
42,86% em relação 
à meta. Aumento 
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21 alunos. 11 
alunos inscritos no 
1.º período; 12 
alunos, no 3.º 
período. 
 
Rádio Escola: 
17 alunos 
inicialmente 
inscritos; 7 alunos 
inscritos no 3.º 
período. Total: 24 
alunos. 

de 109% em 
relação ao 1.º 
período. 
 
 
 
Meta ultrapassada 
em 114,28%. 

Inquérito de satisfação 
da comunidade, após 
a venda de cada 
edição. 
 

Grau de satisfação 
dos alunos 
integrantes do clube 
superior a 70%. 

Devido ao atraso 
na edição e na 
respetiva 
publicação do 
jornal, as atividades 
do clube não estão 
concluídas, pelo 
que ainda não foi 
realizado um 
questionário formal 
de satisfação. No 
entanto, a 
comunidade 
educativa tem 
revelado grande 
interesse em que 
as suas atividades 
sejam publicadas 
no jornal e a 
qualidade gráfica 
deste tem recebido 
muitos elogios de 
vários elementos 
da comunidade 
educativa. 

O grau de 
satisfação dos 
alunos integrantes 
do clube é apenas 
um dos indicadores 
da satisfação da 
comunidade.  
Os resultados 
disponíveis não 
podem ser 
contabilizados. 

Número de 
exemplares vendidos. 

100% de 
exemplares 
vendidos. 

Em 200 
exemplares, 
ficaram 7 por 
vender. 
 

96,5% de 
exemplares 
vendidos: diferença 
de 3,5% em 
relação à meta. 

  EVIDÊNCIAS
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PROCESSO  

(metodologias, tipos e 
articulação,…) 
 
Nota: máximo 200 
palavras 

Os textos e os registos fotográficos foram feitos pelos 
elementos do clube e por vários colaboradores da comunidade 
educativa. A revisão e a seleção de textos e de gravuras, bem 
como a atualização do blogue, foram feitas pelos docentes do 
clube. O desenvolvimento do projeto gráfico, a paginação e a 
arte final estiveram a cargo de um docente do clube. A 
impressão foi feita por uma tipografia local. A avaliação dos 
alunos foi realizada de acordo com o número de presenças, a 
qualidade de materiais produzidos e o empenho por eles 
revelado. A venda dos jornais foi feita pelos elementos do clube 
e por outros docentes, principalmente diretores de turma.  
Devido às limitações físicas do espaço da Rádio Escola e por 
ser experimental, optou-se por aceitar apenas as inscrições do 
9.º ano; por estes alunos apresentarem mais maturidade, 
autonomia e alguma responsabilidade, nomeadamente no 
conhecimento e no manuseamento do equipamento e das 
tecnologias inerentes, bem como na capacidade de produzir 
materiais áudio e informativos. No 3.º período, foram abertas 
inscrições do 8.º ano, para garantir a continuidade da rádio. 
Alguns destes receberam formação e orientação e assumiram 
intervalos de emissão nas últimas semanas letivas. 

RESULTADOS      

(quantificar do ponto 
de vista da eficiência 
e/ou adesão, 
reportando-se ao 
ponto de partida e às 
metas) 
 
Nota: máximo 200 
palavras 

A maior parte dos alunos do clube revelou grande empenho nas 
atividades deste, o que se verifica na qualidade do material 
produzido. Os jornais foram quase todos vendidos. O 
envolvimento da comunidade educativa relativamente ao jornal 
foi significativo. Apesar de o número de alunos do clube não ser 
mais elevado, houve um ligeiro aumento do número de inscritos, 
apesar de ser difícil cativar alunos para um clube no qual é 
imprescindível escrever textos. Contudo, a produção de 
materiais para o jornal e para o blogue ultrapassava as 
necessidades, pelo que era necessário selecionar os materiais 
a serem publicados.  
Nas emissões da Rádio Escola, o resultado alcançado foi 
considerado bastante positivo. A maior parte dos alunos do 
clube revelou grande interesse e empenho nas atividades 
desenvolvidas, o que se verifica na qualidade e na criatividade 
das emissões produzidas. O clube reúne excelentes condições 
para continuar em funcionamento no próximo ano letivo. A 
satisfação dos alunos integrantes do clube e as reações 
positivas da comunidade escolar garantem bons níveis de 
sucesso e resultados positivos. O interesse de adesão / 
inscrição é, também, fator relevante. 

 (caso se justifique) JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO

A meta de 21 alunos inscritos deve ser reduzida, tendo em conta a redução tendencial do 
número de alunos do Agrupamento e o facto de a quantidade dos materiais produzidos 
ter ultrapassado as necessidades das publicações. 
O indicador «Inquérito de satisfação da comunidade, após a venda de cada edição» é 
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incoerente com a meta «Grau de satisfação dos alunos integrantes do clube superior a 
70%». 
Aguarda-se para breve a publicação do segundo número do SandeLetras. 

 

 PROPOSTAS DE MELHORIA PARA 2018 / 2019 
 

 Objetivo 1:   

 

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Número de alunos inscritos. Número de inscrições 
iniciais de alunos no clube. 

Número de inscrições 100% 
igual às iniciais. 

 

 Objetivo 2:  

 

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Inquérito de satisfação dos 
alunos, relativamente ao 
jornal SandeLetras. 
(Em vez de «Inquérito de 
satisfação da comunidade, 
após a venda de cada 
edição». 

Grau de satisfação dos 
alunos integrantes do clube 
igual a 70%. 

Grau de satisfação dos 
alunos integrantes do clube 
superior a 70%. 
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 Introdução 

O Clube de Proteção Civil (CPC) é criado no âmbito do Programa Nacional da Autoridade 

Nacional de Proteção Civil (ANPC) para a sensibilização do público infantil e juvenil, no 

sentido de maximizar a aquisição de competências específicas no quadro de proteção civil. 

Assim, é fundamental e imprescindível o envolvimento de toda a comunidade escolar neste 

projeto. 

Desenvolvi um conjunto de atividades em articulação com vários agentes e entidades 

integradas no nosso Agrupamento, com vista a alertar toda a comunidade para a temática 

dos assuntos relacionados com a segurança, enquadrando diversos projetos e campanhas, 

mobilizando agentes e organismos, construindo assim uma verdadeira cultura de segurança, 

respeitando o lema: “Educar para a segurança é educar para a prevenção”. 

 

 Reuniões 

Foram realizadas, sempre que se considerou pertinente, reuniões com os elementos do 

clube, procedendo à avaliação de atividades desenvolvidas e à planificação das atividades a 

realizar. 

 

 Atividades Executadas  
 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 
NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO 
Exercício de Prevenção de 

Risco Sísmico   

Sim 
 

2.º PERÍODO  
Comemoração do Dia 

Internacional de Proteção 

Sim  
 

2.26. CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL 

Coordenador: Henrique Martins 
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Civil  

Exercício de Evacuação 

 

 

Sim 

AO LONGO DO ANO 
Inspeção aos espaços 

físicos da escola 

Sim 

 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

Relativamente às atividades realizadas ao longo do ano, considero que estas foram muito 

positivas e enriquecedoras, fruto do forte envolvimento de toda a comunidade na sua 

concretização. 
 

DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

Ao longo do ano, foram desenvolvidas outras ações, a saber: 

 elaboração de um PowerPoint sobre a prevenção de incêndios na escola para 

apresentar a todas as turmas da escola nas aulas de Educação para a Cidadania; 

 elaboração de um PowerPoint sobre a prevenção de incêndios na escola para 

apresentar a todas as turmas da escola nas aulas de Educação para a Cidadania; 

 divulgação pelos diretores de turma do PowerPoint sobre prevenção de incêndios 

nas aulas de Educação para a Cidadania. 

 

 Cumprimento dos Programas/Planificações 

Todas as atividades foram desenvolvidas ao longo do ano respeitando as planificações 

elaboradas atingindo assim todas as metas propostas: 

 

 Avaliação 
 

INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

- Número de 

exercícios de 

simulacros realizados. 

- Três exercícios na 

escola EB 2,3 de 

Sande. 

- Três exercícios na 

escola EB 2,3 de 

Sande. 

Atingido  
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- Números de alunos 

envolvidos no atelier. 

- Envolver alunos 

dos 2.º e 3.º ciclos 

num atelier de 

Proteção Civil. 

- Inscritos 57 

alunos dos 2.º e 3.º 

ciclos. 

Atingido  

 

 EVIDÊNCIAS 

PROCESSO  
(metodologias, tipos e 

articulação,…) 
 

 

O Clube Proteção Civil, par dar cumprimento aos objetivos 

traçados, criou atividades dinâmicas e apelativas à comunidade 

escolar, para que o interesse por estas fosse grande e 

satisfatório. Dado ser um clube de enorme importância, 

seriedade e responsabilidade houve sempre o cuidado de 

informar e orientar os intervenientes acerca das prioridades a 

terem ao ingressarem este clube. 

RESULTADOS      
(quantificar do ponto de 

vista da eficiência e/ou 

adesão, reportando-se ao 

ponto de partida e às 

metas) 
 

 

Todo o trabalho realizado, que resultou no cumprimento das 

metas a que nos propusemos atingir, foi assente num conjunto 

de objetivos essenciais e fundamentais para atingir as metas 

propostas.  

    Tendo em conta que toda a comunidade é diretamente 

envolvida nas atividades realizadas pelo clube e dada a 

importância deste na segurança da comunidade e das 

instalações, considera-se que a sua atuação foi muito positiva e 

enriquecedora tanto para os alunos envolvidos como para a 

gestão das instalações escolares. 

    A grande adesão que mais uma vez o clube teve, deixa-

nos radiantes, pois é sinal que o futuro deste clube e a 

importância que este representa para a escola e para a 

educação da comunidade estão assegurados. 

 

 Propostas de Melhoria para 2017 / 2018 

BREVE DESCRIÇÃO:  
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Verificando-se uma constante alteração dos funcionários e professores que frequentam o 

estabelecimento escolar, bem como o seu local de funções, considero pertinente que estes 

procurem ser conhecedores de todas as instruções e procedimentos a ter, bem como das 

responsabilidades do seu posto de trabalho. 

PÚBLICO-ALVO:  

Comunidade escolar. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo 1  Desenvolver uma cultura de segurança na comunidade educativa. 

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

- Número de exercício de 

simulacros realizados. 

 

- Um exercício em cada 

escola do Agrupamento. 

- Manter a realização de 

pelo menos um exercício 

em cada escola do 

Agrupamento. 

 

Objetivo 2  Responsabilizar os alunos pelo espaço da escola e seu equipamento. 

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

- Número de JI e EB1 

envolvidas no Clube de 

Proteção Civil. 

- Todas as escolas 

envolvidas. 

- Envolver todos os JI e 

EB1 do Agrupamento 

 

Objetivo 3  Desenvolver a criatividade e a autonomia dos alunos através da realização de 

diversas atividades na escola. 

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

- Número de alunos 

envolvidos no Atelier do 

Clube de Proteção Civil. 

- Nove alunos do 2.º ciclo. 

 

- Envolver doze alunos do 

2.º ciclo num atelier de 

trabalhos de Proteção Civil. 
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 INTRODUÇÃO   

Durante o presente ano letivo, o clube manteve-se em funcionamento com um grupo estável 

de 12 alunos e dois professores. Foi assumido pelas docentes Alexandra Vieira e Cristina 

Azevedo. Este projeto integrador lúdico e de aprendizagem extracurricular propôs-se 

essencialmente construir um trabalho de equipa, entre discentes e docentes de várias áreas 

curriculares, com o desígnio de promover valores artísticos, literários e culturais. 

 

 REUNIÕES 

As reuniões assumiram um caráter Informal entre as docentes para organização do trabalho 

dada a existência de apenas uma hora para cada docente para a concretização das 

atividades do clube. Face ao exposto, foi dada primazia aos ensaios com os alunos. 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

Foram realizadas as quatro representações teatrais abaixo elencadas. 

 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 
NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO Entrevistas de Halloween. NÃO  

2.º PERÍODO Noite de Natal NÃO  

3.º PERÍODO A Fada Oriana  NÃO  

2.27. CLUBE DE TEATRO 

Coordenadora: Alexandra Vieira 
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A comunidade Arco-Íris SIM  

AO LONGO DO ANO Ensaios e adaptação de 

textos. 

  

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

Nada a registar. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

Cumpridos e superados todos os objetivos já que o PAA 17/18 contempla apenas a 

realização de uma única atividade. 

 

DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

 

 

 AVALIAÇÃO 
 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

- Número de peças 
apresentadas 

Realizar 3 
representações 
anuais 

4 peças de  teatro 
apresentadas à 
comunidade 
escolar, 
desdobradas em 7 
sessões para uma 
maior abrangência 
de público. 

 

Muito satisfatório: 

 O número de 

peças realizadas 

durante o ano letivo 

superaram a meta 

inicial;  

O público presente 

contou com a 

totalidade dos 

alunos da E.B.2,3 

de Sande  
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  EVIDÊNCIAS

PROCESSO  

(metodologias, tipos e 

articulação,…) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

As atividades desenvolvidas contaram com a colaboração do 

professor Miguel Marinho, docente de Educação Visual. Em 

paralelo e pontualmente, foi pedida a colaboração dos 

professores António Pinto, de Educação Musical e do professor 

João Castanheira de Educação Tecnológica. As sessões 

realizadas com os alunos incluíram a pesquisa e seleção de 

textos e os ensaios propriamente ditos. As docentes foram 

responsáveis pelas necessárias adaptações aos textos e a 

redação das entrevistas dramatizadas realizadas em outubro. 

 

RESULTADOS      

(quantificar do ponto 

de vista da eficiência 

e/ou adesão, 

reportando-se ao 

ponto de partida e às 

metas) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

 

 Os resultados são francamente satisfatórios, considerando que 

o número de peças realizadas durante o ano letivo superou a 

meta inicialmente estabelecida no PAA; o público presente 

contou com a totalidade dos alunos da E.B.2,3 de Sande. 

 (caso se justifique) JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO

 

 

 

 PROPOSTAS DE MELHORIA PARA 2018 / 2019 
 

BREVE DESCRIÇÃO:  

As docentes responsáveis sugerem que, de acordo com os recursos e crédito horário 

disponíveis, se atribuam dois tempos coincidentes semanais a, pelo menos, dois docentes. 

O tempo para o desenvolvimento de todas as atividades deste clube foi sempre claramente 

insuficiente.  
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 INTRODUÇÃO 

O presente relatório descreve as atividades realizadas pela docente Márcia Patrícia 

Constante Soares Monteiro, docente do grupo de recrutamento 550, no âmbito da 

coordenação do clube GEN10S, no ano letivo 2017/2018. 

No presente ano letivo, foi-me atribuída a função de coordenação do clube GEN10s, clube 

esse que estaria associado ao projeto GEN10S. 

Em virtude o projeto arrancar tarde e apesar dos diretores de turma informarem os seus 

alunos sobre o clube, os alunos não se inscreveram. Creio que se o projeto tivesse iniciado 

mais cedo e a formação tivesse chegado aos alunos, estes iriam achar a programação em 

Scratch muito interessante e iriam inscrever-se no clube. 

 

 REUNIÕES 

Não Aplicável 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  
 

 Leitura e análise de documentação referente ao projeto. 

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 
 

Não Aplicável 

 

 AVALIAÇÃO 

Não Aplicável 

 

2.28. CLUBE GEN10S 

Coordenadora: Márcia Monteiro 
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 OBSERVAÇÕES FINAIS / SUGESTÕES DE MELHORIA 

Para o próximo ano letivo, independentemente de o projeto existir ou não, acho que seria 

interessante criar um clube, o “Clube de Programação e Robótica”, mais genérico, e que 

envolvesse atividades relativas à programação informática e à robótica. 
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 INTRODUÇÃO 

Este clube foi implementado pela primeira vez no agrupamento. Consistiu em sensibilizar os 

alunos para a importância da Matemática. Recorreu-se a jogos matemáticos, entre outros 

materiais, para trabalhar a matemática de uma forma lúdica, a fim de diminuir, o insucesso à 

disciplina de Matemática. 

Este clube, inicialmente, tinha lugar às quartas-feiras, no entanto, houve necessidade de 

alteração do dia, por razões que se ficaram a dever à resistência dos alunos / Encarregados 

de Educação em prescindir destas tardes, pretendendo que fossem potenciadas em estudo. 

Perante isto, foi necessário escolher novo horário que permitisse ultrapassar este entrave, 

optando-se pelas quintas-feiras, das 17h10 até ás 18h00 horas na sala 110. 

Neste clube, estiveram inscritos, na totalidade, 17 alunos: 16 alunos do 2º ciclo e 1 aluno do 

3º ciclo. No entanto, um aluno desistiu e outro foi excluído devido a não comparência, pelo 

que frequentaram 15 alunos.  

Os alunos mostraram-se sempre muito interessados e empenhados em todas as atividades 

que lhes foram apresentadas ao longo do ano. 

 

 REUNIÕES 

Relativamente às reuniões, foram de caráter informal, na sua maioria, sempre que que se 

trocava informação com os demais docentes de matemática do 2º e 3º ciclos e também com 

a titular do 1º ciclo, com quem lecionava em regime de coadjuvação. Esta partilha permitiu-

me ser mais seletiva nas atividades propostas e enriquecer mais as minhas práticas 

pedagógicas. Acresce ainda a reunião de articulação do 2º ciclo a matemática, onde se 

produziu trabalho para colmatar dificuldades no REPA. 

 

 ATIVIDADES EXECUTADAS  

As atividades realizadas no primeiro período foram: A sensibilização para a importância 

deste clube, através da abordagem a meus eis alunos, através do teatro na disciplina de 

2.29. CLUBE DE MATEMÁTICA 

Coordenadora: Helena Costa 
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matemática; A divulgação do clube, recorrendo à leitura de uma informação em todas as 

salas de aula, de forma a chegar a todos os alunos, para obter inscrições; Seleção de 

desafios matemáticos, de jogos matemáticos e situações problemáticas.  

Abordámos o tema da história da matemática e, com alguma frequência, consolidaram-se 

alguns conteúdos matemáticos do currículo. 

No segundo período continuámos com as mesmas atividades. De referir que, neste período, 

houve um aumento da procura de jogos, nomeadamente de tabuleiro.  

No terceiro período continuou-se o trabalho que se estava a realizar desde o inicio. Também 

selecionámos questões para integrar um questionário que procurasse respostas a nível do 

insucesso da matemática, com o objetivo de reduzir o insucesso escolar. Este questionário 

foi aplicado a todos os alunos da escola, cujo tratamento foi efetuado em cada turma, na 

disciplina de matemática. Esta atividade teve também como objetivo trabalhar a principal 

fragilidade da Matemática implícita no Relatório de Escola de Prova de Aferição (REPA), ou 

seja, no domínio da estatística. Alguns alunos do clube colaboraram no Dia do 

Departamento do 1.º Ciclo, no acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo na realização de 

jogos, resolução de desafios e manipulação de materiais. Teatralização de alguns conceitos 

matemáticos; 

No final do ano letivo, com o recurso à investigação, produziu-se um texto para integrar a 

atividade SandeStar, o qual não foi apresentado por falta de tempo. Este texto pretendia dar 

uma amostragem do trabalho realizado ao longo do ano.  

Salienta-se que este clube teve impacto positivo na motivação dos alunos e sucesso escolar, 

uma vez que todos os alunos demonstraram empenho e responsabilidade em todas as 

atividades. 

CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PAA 

 REALIZADAS 
PAA INICIAL 

(SIM / NÃO) 

NÃO REALIZADAS* 

1.º PERÍODO    
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2.º PERÍODO    

3.º PERÍODO    

AO LONGO DO ANO    

* JUSTIFICAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO: 

AVALIAÇÃO GLOBAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS E SUGESTÕES DE MELHORIA: 

 

DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS ATIVIDADES  

Colaboração do clube em atividades do PAA, como Dia do Departamento do 1.º Ciclo e 

SandeStar, respetivamente com acompanhamento de alunos do 1.º ciclo em atividades 

matemáticas e produção de um texto matemático. 

 

 CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS/PLANIFICAÇÕES 

As atividades planificadas para o clube de matemática foram cumpridas. Os objetivos foram 

atingidos com sucesso. 

 

 AVALIAÇÃO 

 INDICADOR META RESULTADO BALANÇO 

Frequência por 15 

alunos. 

Motivar os alunos 

para a frequência 

do clube de 

matemática. 

Acima do previsto, 

pois trata-se de 

uma disciplina 

conotada como 

“difícil”, da qual 

“não gostam”, 

tendo envolvido 

Bastante positivo 
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apenas uma 

docente. 

Questionário sobre o 

insucesso da matemática. 

Estimular o gosto 

pela disciplina e 

desenvolver o 

espírito de 

investigação e 

criatividade. 

Atingido com a 

elaboração, 

implementação e 

análise estatística, 

envolvendo todos 

os alunos. 

Bastante positivo 

  EVIDÊNCIAS

PROCESSO  

(metodologias, tipos e 

articulação,…) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

Seleção de atividades do clube pelos alunos, como: desafios 

matemáticos, jogos matemáticos e situações problemáticas. 

Recurso a jogos matemáticos, entre outros materiais, para 

trabalhar a matemática de uma forma lúdica, a fim de diminuir, o 

insucesso à disciplina de Matemática. 

Implementação de teatro na disciplina de matemática, 

envolvendo eis alunos da docente. 

Abordagem e consolidação de conteúdos com recurso à história 

da matemática. 

Elaboração pelos alunos de um questionário que procurasse 

respostas a nível do insucesso da matemática. 

RESULTADOS      

(quantificar do ponto de 

vista da eficiência e/ou 

adesão, reportando-se ao 

ponto de partida e às 

metas) 

 

Nota: máximo 200 

palavras 

Constatou-se um aumento da procura de jogos, nomeadamente 

de tabuleiro. 

Envolvi mento de todos os alunos na resposta ao questionário 

sobre o insucesso da matemática e no respetivo tratamento 

estatístico e análise de resultados, nas aulas de matemática. 

Neste contexto, fomentou-se o trabalho no âmbito da principal 

fragilidade da Matemática implícita no Relatório de Escola de 

Prova de Aferição (REPA), ou seja, no domínio da estatística. 

Colaboração do clube em atividades do PAA, como Dia do 

departamento do 1.º Ciclo e SandeStar. 

Os alunos foram assíduos e realizaram todas as atividades 
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propostas no clube, demonstrando empenho e 

responsabilidade. 

As metas foram cumpridas. 

 (caso se justifique) JUSTIFICAÇÃO DO DESVIO

 

 

 PROPOSTAS DE MELHORIA PARA 2018 / 2019 

 BREVE DESCRIÇÃO

Os clubes não deveriam estar todos concentrados às quartas-feiras, na única tarde livre dos 

alunos. 

O clube de matemática deveria ter, pelo menos, dois tempos semanais, com atribuição a 

mais docentes, dos dois ciclos. 

PÚBLICO-ALVO:  

Alunos do 2.º e 3.º ciclos. 

 OBJETIVOS  

Objetivo 1: Maior sensibilização/motivação dos alunos para a “magia” da matemática, a 

respetiva importância no desenvolvimento científico e aplicabilidade nas situações do dia-a-

dia. 

 

INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Alunos que frequentam o 

clube. 

Produção de materiais de 

“matemagia” com situações 

do dia-a-dia. 

Frequência de 15 alunos no 

presente ano letivo 

Aumentar o número de 

alunos inscritos no clube de 

matemática. 

 

 

 Objetivo 2: Aumentar a qualidade do sucesso escolar em matemática. 
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INDICADORES DADOS DE PARTIDA METAS 

Sucesso escolar. Participação 

em projetos cuja solução 

necessite da resolução de 

desafios matemáticos. 

Envolvimento dos alunos na 

investigação e procura de 

soluções para aumentar o 

sucesso em matemática. 

Melhorar o desempenho 

escolar dos alunos na 

resolução de problemáticas, 

cuja solução apele a 

desafios matemáticos. 
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 3. Anã lise dãs Atividãdes / Projetos do 

Plãno Anuãl de Atividãdes  

No que respeita às atividades propostas pelas diversas estruturas do Agrupamento para o 

PAA, importa destacar que existe uma diferença entre o número de ações aprovado no 

começo do ano letivo para cada um dos períodos temporais contemplados no aludido plano 

e o que, neste campo, é considerado para apreciação. Esta diferença deve-se à inclusão, 

durante o ano letivo, de cinco novas iniciativas, que se encontram elencadas no quadro que 

a seguir se expõe. 

QUADRO DAS NOVAS ATIVIDADES 

ATIVIDADE RESPONSÁVEIS DATA DE REALIZAÇÃO 

PANGEA 
Grupo de Matemática do 3.º 

CEB 

2.º Período 

(21 de março) 

ESPETÁCULO DE POESIA “RIMAS 

AO ENTARDECER” 
Professores de Português 

3.º Período 

(7 de junho) 

PALESTRA “A EUROPA VEM À 

ESCOLA” 
Clube Europeu 3.º Período 

CASINHAS EUROPEIAS Clube Europeu 3.º Período 

RÁDIO ESCOLA Clube de Jornalismo Ao longo do ano letivo 

Feita o anterior e devido esclarecimento, e analisando os dados da tabela 1 e das figuras 1 a 

3, abaixo apresentados, salientam-se os seguintes aspectos: 

 Verificou-se um ligeiro aumento do número total de atividades realizadas, 

relativamente às que foram previstas no início do ano letivo, fruto da mencionada 

introdução de novas atividades no PAA; 

 Ao nível das iniciativas efetuadas, o total anual alcançado foi bastante elevado (120 

em 129 atividades propostas) – Mais dez atividades realizadas do que o ano letivo 

anterior;  

 Existiu um número significativo de projetos que foram desenvolvidos durante o ano 

(50), o que continuou a evidenciar a procura de implicação e vinculação dos alunos 
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em ações de longa duração, que abrangeram vertentes como a científica, a 

desportiva, a ambiental, a cultural, a cívica, a da saúde e a da higiene pessoal – 

Mais nove atividades do que no ano letivo anterior; 

 Quando comparado com o ano letivo anterior, foram propostas e realizadas menos 

duas atividades que não estivessem previstas no início do ano letivo; 

 Regista-se um anormal número de atividades previstas e não realizadas (33), assim 

como o número de atividades não previstas e realizadas (14). Neste último caso, e 

reportando para o ponto anterior, explica-se que 9 atividades tiveram de ser adiadas 

para outros períodos letivos, muitas delas devido ao atraso com o financiamento. No 

entanto, retirando essas mesmas 9 atividades “adiadas”, digamos assim, dá um 

elevado número de atividades que estavam previstas e não se realizaram (25). 

Transparece, portanto, um certo descuido na planificação. Justificar-se-á, por 

ventura, pela constante mudança do corpo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Período letivo Ao longo 
do Ano 

Total 
Anual  1.ºPeríodo 2.ºPeríodo 3.ºPeríodo 

 N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Atividades previstas no PAA 

inicial 
25 19% 31 27% 18 14% 55 43% 129 100% 

Atividades realizadas sem 

alterações 
15 12% 18 14% 12 9% 48 37% 93 72% 

Atividades realizadas com 

alterações 
4 3% 3 2% 5 4% 1 1% 13 10% 

Atividades previstas e não 

realizadas 
6 5% 14 11% 7 5% 6 5% 33 26% 

Atividades não previstas e 

realizadas 
0 0% 1 1% 12 9% 1 1% 14 11% 

Total de Atividades 

Realizadas 
19 16%* 22 18%* 29 25%* 50 41%* 120 100% 

           Tabela 1 – Percentagem de realização das atividades/projetos. 
 

 

* - percentagem, em relação às atividades efetivamente realizadas, Total Anual. 
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Figura 1 – Número de atividades realizadas e não realizadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Número de atividades realizadas por período. 
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Figura 3 – Número de atividades realizadas e não realizadas por período e categoria. 

 

Face ao referido e para que, também, se possam conhecer as atividades que sofreram 

alterações/modificações relativamente ao previsto no PAA, apresenta-se o quadro síntese 

com a designação das mesmas e dos motivos da respetiva alteração: 

 

ATIVIDADES ALTERADAS MOTIVO DA ALTERAÇÃO 

- Eco-Escolas 

- Clube de Jornalismo 

- 2 Visitas de Estudo  

A realização do Conselho Eco-Escolas atrasou, tendo-se realizado 
apenas a 13 de dezembro. A criação do blogue do clube de 
jornalismo também ocorreu depois da data inicialmente prevista. As 
duas últimas alterações têm a ver com duas visitas de estudo que 
sofreram ligeiras alterações ao inicialmente programado. 

- La Chandeleur 

- Mass Training de 
Suporte Básico de Vida 

- Quiz de FQ 

A atividade La Chandeleur foi adiada 4 dias para não coincidir com os 
testes escritos. Em relação à atividade “Mass Training de SBV”, a 
única alteração prende-se com o facto de não ter sido recorrer a uma 
entidade externa, dado que a escola já disponibiliza um torso 
anatómico, no laboratório de Ciências. Por fim, o Quiz de de FQ teve 
de ter o prazo alargado, devido à fraca adesão inicial de alunos. 
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- Dia do PI 

- 3 Visitas de Estudo  

- Comemoração do Dia 
Mundial da Poesia 

A atividade “Dia do PI” foi adiada devido ao facto desse conteúdo ter 
sido leccionado mais tarde. As visitas de estudo tiveram de sofrer 
alterações, a nível do dia da sua realização. Por outro lado, a 
comemoração do Dia Mundial de Poesia teve de ser adiado, devido 
ao elevado número de participantes, o que levou mais tempo para 
corrigir os trabalhos. 

- Rádio Escola A Rádio Escola, da forma que inicialmente foi estruturada, funcionou 
de forma diferente, autonomamente, não se tendo verificado a 
interligação prevista com o Clube de Jornalismo. No próximo ano 
letivo, funcionará como um clube diferente e autónomo. 

 

 

 

 

Ainda no domínio em análise, e considerando o total das atividades propostas para o PAA 

(120), realça-se o seu elevado grau de cumprimento, uma vez que se traduziu numa 

percentagem de 93%% (figura 4). Fica, no entanto, aquém dos valores do ano letivo anterior, 

que se fixou nos 98,2%. 

 

Figura 4 – Percentagem de cumprimento de atividades propostas 

Quanto aos objetivos delineados para as 120 atividades apreciadas, é de frisar que apenas 

em 5 atividades (Parlamento dos Jovens; Eco-Escolas; Feira das Plantas; Quiz de FQ e “O 

Livro que eu escolhi”) é que os objetivos inicialmente previstos não foram completamente 

atingidos (4% do total, como se pode ver pela figura 5). O Parlamento dos Jovens e o Eco-

Escolas não decorreram como inicialmente previsto, a Feira das Plantas deveu-se ao facto 

de não se ter conseguido presença na parte animal, o Quiz de FQ teve fraca adesão no 

início, o que levou a uma reformulação à estrutura de funcionamento da atividade e, por fim, 

na atividade “O livro que eu escolhi”, os objetivos não foram totalmente atingidos porque 

93% 

7% 

Percentagem Global de
Atividades Realizadas

Percentagem Global de
Atividades Não Realizadas
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notou-se alguma falta de empenho de alguns alunos, nomeadamente no facto de não terem 

apresentado um livro por período e por se ter verificado muitas dificuldades de expressão 

oral em alguns casos. Grosso modo, a figura 5 mostra-nos que a larga maioria dos objetivos 

inicialmente previstos, excetuando o caso das atividades não realizadas, foram cabalmente 

atingidos, registando, mesmo assim, um valor ligeiramente inferior ao registado no ano 

passado, que foi de 97,2%, comparado com o de 96% deste ano letivo. 

 

 
Figura 5 – Cumprimento dos objetivos das atividades/projetos. 

  

96% 

4% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Objetivos cumpridos Objetivos parcialmente cumpridos
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4. Avãliãçã o do Funcionãmento dos Clubes 

Relativamente aos clubes pedagógicos, os docentes responsáveis pelos mesmos referiram 

que as atividades desenvolvidas decorreram, de uma forma geral, como previsto e que os 

objetivos delineados foram cumpridos, tendo realçado que os alunos que colaboraram 

nestes projetos demonstraram interesse, empenho e responsabilidade na realização das 

tarefas propostas, no decorrer do ano letivo.  

Reconheceram, no entanto, que a fixação da maioria dos clubes à quarta-feira, à tarde, 

condicionou, de certa forma, o desenvolvimento de um trabalho mais contínuo e 

diversificado com alguns alunos, uma vez que foi necessário gerir de forma bastante flexível 

o tempo de permanência destes nas sessões semanais, para que pudessem frequentar, 

alternadamente, diferentes projetos. Esta condição, já verificada em anos transatos, fez com 

que certos alunos não apresentasse uma assiduidade constante nos clubes e 

considerassem as iniciativas efetuadas como pouco variadas e menos interessantes, 

levando-os, por vezes, a desistir de colaborar num ou noutro projeto pedagógico.  

Ainda assim, alguns Clubes funcionaram noutros dias da semana, que não a quarta-feira, de 

forma a permitir e a diversificar este tipo de oferta aos alunos. Assim, com vista a ajudar a 

superar o problema inicialmente referido, alguns coordenadores dos clubes propõem que, no 

próximo ano letivo, estes projetos procurem funcionar em horários diferenciados, o máximo 

possível, de forma a não existir uma grande concentração de sessões no mesmo dia, e na 

mesma mancha de horário. Dessa forma, favorecer-se-á a participação de um maior número 

de alunos nos clubes.  

Não obstante o constrangimento acima referenciado, e como se pode ver pelas figuras 6 e 7 

e pela tabela 2, não se pode deixar de destacar que foi bastante satisfatório o número global 

de participações de discentes nos clubes, tendo-se mesmo constatado uma melhoria global 

do mesmo de período para período (1.º período: 290; 2.º período: 320; 3.º período: 327), que 

foi acompanhada por um pequeno aumento efetivo do número de alunos que colaboraram 

nestes projetos (1.º período: 173; 2.º período: 209; 3.º período: 211). 

Já no que respeita especificamente ao número de participações em cada clube, há a referir 

que a evolução que se observou, do 1.º para o 2.º período, em todos estes projetos 

pedagógicos, à exceção do clube Sand&Som, não ocorreu do 2.º para o 3.º período, uma 
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vez que apenas os clubes de Artes e Sand&Som obtiveram mais inscrições de alunos, tendo 

os restantes mantido o mesmo número de colaboradores. 

Quanto ao número de participações de discentes em termos de ciclos de ensino, 

verificou-se ter existido, de período para período, um acréscimo quer no 2.º ciclo (1.º 

período: 102; 2.º período: 103; 3.º período: 107), quer no 3.º ciclo (1.º período: 188; 2.º 

período: 217; 3.º período: 220), o qual foi mais significativo no último ciclo de ensino 

mencionado.  

 
4 

Figura 6 – Clubes, Membros e Tempos Semanais 
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CLUBES 

ALUNOS INSCRITOS TOTAL DE ALUNOS 

2.º CEB 3.º CEB 2017/2018 2016/2017 

Artes     

Sand&Som     

Os Reciclas     

Jornalismo     

Proteção Civil     

Teatro     

Matemática     

Desporto 
Escolar 

    

Europeu     

Tabela 2 – N.º de participações de alunos nos clubes por ano letivo / ciclo 
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Figura 7 – Comparação de dados de 2016/2017 e de 2017/2018 

Prosseguindo a análise dos dados da tabela 2 e da figura 7 e tendo, também, em atenção os 

da figura 8, é possível notar que, comparativamente aos valores obtidos em períodos 

homólogos no ano anterior, apesar de aparentemente, nos 2.º e 3.º períodos, ser visível uma 

ligeira diminuição do número global de participações dos discentes nos clubes, na realidade, 

e considerando o universo de alunos da Escola E.B. 2, 3 de Sande nos anos letivos em 

causa (2015/2016: 454; 2016/2017: 422), houve, no presente ano, um aumento percentual 

de participações de alunos nos três períodos letivos, que se traduziu, no final do ano, numa 

diferença de mais 2,6% (2015/2016: 74,9%; 2016/2017: 77,5%).  

Por outro lado, no que diz respeito ao número efetivo de alunos envolvidos nos projetos em 

questão, constata-se uma pequena redução quer em termos numéricos quer percentuais em 

todos os períodos em análise, que se materializou, no final, numa desigualdade de menos 

1,8% de discentes nos clubes no ano letivo de 2016/2017. 
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Neste ponto, não se pode deixar de inferir que, como apontado no relatório de execução 

do PAA referente ao 1.º período, embora se tenha registado um pequeno decréscimo do 

número de alunos a participar nos clubes, os que os frequentaram aproveitaram mais as 

ofertas disponibilizadas pela escola. No entanto, os coordenadores dos clubes são de 

opinião que, para se conseguir cativar mais discentes para estes projetos pedagógicos no 

próximo ano, se deveria investir na criação de um clube de cinema, uma vez que este 

permitiria abranger uma franja de alunos com interesses mais ecléticos e que não se 

interessam pelas temáticas dos clubes existentes. 

 

Figura 8 – Comparação percentual de dados referentes a 2015/2016 e a 2016/2017 

Perante o exposto e para que fosse possível conhecer objetivamente o grau de 

satisfação dos alunos em relação aos clubes, os motivos que levaram alguns deles a desistir 

destes projetos e as suas sugestões de melhoria para o próximo ano, foi aplicado, durante 

duas semanas e por meio eletrónico, um questionário, para que, anonimamente, 

apresentassem as suas opiniões acerca dos aspetos referenciados. 

Assim e atendendo aos resultados obtidos, é de realçar que os discentes inquiridos, 69 

do 2.º ciclo e 134 do 3.º ciclo (figura 9), efetuaram uma avaliação global bastante positiva da 

sua participação nos clubes (figura 10) e evidenciaram, claramente, a vontade de aí 

continuar a colaborar futuramente (figura 11), dado que, se na questão “Gostarias de 
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frequentar o(s) mesmo(s) clube(e) no próximo ano letivo?” não se tiver em conta o universo 

de alunos do 9.º ano (59), dada a especificidade da sua situação escolar, a percentagem de 

discentes que quer continuar no(s) mesmo(s) projetos passará a ser de 80% e a dos que 

não o deseja fazer será de 20%. 

Além disso, dos 180 discentes que responderam às questões consideradas nas figuras 

12 a 14 (23 discentes não o fizeram por terem desistido de todos os clubes e o seu tempo de 

permanência nestes não o permitir fazer de forma fidedigna), 85% avaliaram entre bom e 

muito bom o contributo destes projetos pedagógicos para o seu aproveitamento; 93% 

consideraram o ambiente de trabalho como muito bom ou bom; e 87% apreciaram como 

muito bom ou bom o trabalho efetuado.  

  
  

  Figura 9 – Nível de ensino dos alunos inquiridos                            Figura 10 – Questão “Gostaste de frequentar o(s) clube(s)?”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 Figura 11 – Questão “Gostarias de frequentar o(s) mesmo(s)        Figura 12 – Questão “ Como avalias o contributo do(s) clube(s)      

                      clube(s) no próximo ano letivo?”                                                       no teu aproveitamento?” 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  Figura 13 – Questão “Como avalias o ambiente de trabalho           Figura 14 – Questão “Como avalias o trabalho desenvolvido            

                      desenvolvido no(s) clube(s)?”                                                             no(s) clube(s)?”  
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No que respeita aos resultados obtidos ao nível das desistências de frequência dos 

clubes pelos alunos, há a destacar que, dos 203 discentes que responderam ao 

questionário, 67% se mantiveram em todos os projetos em que se inscreveram; 22% 

deixaram de participar num ou mais projetos, mas continuaram envolvidos em pelo menos 

um deles; e 11% desistiram de todos os clubes em que colaboraram.   

 

 

                                      Figura 15 – Questão “Desististe de frequentar algum dos clubes em que te inscreveste?”  

Como motivos para as suas desistências, foram principalmente apontados pelos alunos 

a necessidade de mais tempo para estudar (35%), o desenvolvimento de atividades pouco 

interessantes (27%), o horário pouco adequado do clube (25%) e a mudança de clube 

(15%). Foram, igualmente, indicadas, como razões para o seu afastamento, a integração em 

atividades fora da escola (9%), a sugestão do encarregado de educação (7%), os maus 

resultados escolares (4%) e a pouca empatia com os professores responsáveis (3%). 4% 

dos inquiridos assinalaram, também, como causas o interesse por um outro tipo de clubes e 

a incompatibilidade do horário do(s) clube(s) com o das suas consultas médicas. 

  

 

Figura 16 – Questão “Que motivos te levaram a desistir de frequentar o(s) clube(s)?” 
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Tendo, ainda, em atenção os questionários efetuados, e no que concerne ao item 

referente à apresentação de propostas de novos clubes ou sugestões para melhoria dos já 

existentes, os alunos manifestaram o desejo de se criar um clube no âmbito das novas 

tecnologias; de passarem a existir novas modalidades no Desporto Escolar, como a dança, a 

patinagem, a ginástica acrobática e o futsal masculino; e de haver uma maior diversidade 

nos horários de funcionamento dos clubes e salas específicas para o desenvolvimento dos 

diferentes projetos pedagógicos.  
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5. Vãlores Orçãmentãdos e Custos Finãis 
dãs Atividãdes  

No que diz respeito aos valores previstos para as diversas iniciativas do PAA e aos 

custos efetivos das mesmas, há a referir que, como se pode ver no quadro abaixo exposto, 

apenas se observou um ligeiro acréscimo dos custos orçamentados nas atividades 

efetuadas pelos projetos de âmbito nacional Educação para a Saúde e Desporto Escolar, 

tendo-se mesmo constatado que seis das estruturas do Agrupamento não apresentaram, na 

esfera dos valores imputados à instituição escolar, qualquer gasto com as atividades e que 

as restantes indicaram custos finais inferiores aos inicialmente calculados, o que levou a 

uma diferença de menos 50.980,07€ na soma do total dos custos finais. 

ESTRUTURA PROPONENTE 

ATIVIDADES REALIZADAS 

PREVISÃO 
ORÇAMENTAL  

CUSTO FINAL 
FONTES DE FINANCIAMENTO* 

111 123 243 

DIREÇÃO DO AGRUPAMENTO 19.300,00€ 5.119,43€ 700,00€  4.419,43€ 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

S
 

PRÉ- ESCOLAR / 1.º CICLO 22.700,00€ 0,00€    

LÍNGUAS 1.140,00€ 94,61€ 94,61€    

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 300,00€ 15,00€ 5,00€ 10,00€  

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E 

TECNOLÓGICAS 
3.540,00€ 758,49€  758,49€  

MATEMÁTICAS E CIÊNCIAS 

EXPERIMENTAIS 
650,00€ 74,73€ 74,73€   

SEAE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 750,00€ 0,00€    

GAAF SER + 900,00€ 86,28€ 86,28€   

P
R

O
J
E

T
O

S
 D

E
 Â

M
B

IT
O

 

N
A

C
IO

N
A

L
 

BIBLIOTECA ESCOLAR 1.380,00€ 725,00€   725,00€ 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 200,00€ 270,88€ 270,88€   

ECO-ESCOLAS 200,00€ 0,00€    

EUROPEU 3.025,00€ 448,94€ 436,59€ 12,35€  

DESPORTO ESCOLAR 2.750,00€ 2.784,94€  2.784,94€  

PLANO NACIONAL DE LEITURA 100,00€ 0,00€    

C
L

U
B

E
S
 

ARTES 200,00€ 103,36€ 103,36€   

SAND&SOM 1.150,00€ 0,00€    

OS RECICLAS 500,00€ 37,81€ 37,81€   

JORNALISMO 2.550,00€ 835,46€ 835,46€   

PROTEÇÃO CIVIL 1.000,00€ 0,00€    

 TOTAL 62.335,00€ 11.354,93€ 2.644,72€ 3.565,78€ 5.144,43€ 
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* Fontes de financiamento: 111 - Orçamento de Estado; 123 - Orçamento com compensação em receita; 243 – Fundo Social Europeu. 

Neste domínio, e notando a discrepância acima mencionada, não se pode deixar de 

voltar a reconhecer e sublinhar que certas atividades se tornaram menos dispendiosas, 

graças ao suporte, ao nível de transportes, dos nossos parceiros e dos pais e encarregados 

de educação, tendo estes últimos, também, comparticipado monetariamente em algumas 

das iniciativas. Aliás, e embora não se tenha conseguido verificar a parte que coube a estes 

membros da comunidade educativa em todas as atividades por eles comparticipadas, nas 

que foi possível fazê-lo constatou-se que o seu apoio atingiu um total de 31.103,63€. 

Contudo, convém aqui, de igual modo, referir que a verba acima mencionada não 

justifica totalmente a poupança alcançada, uma vez que se observou existir, por parte dos 

responsáveis pelas ações, uma certa dificuldade em efetuar uma previsão orçamental mais 

aproximada do custo real das mesmas, devido a determinados condicionalismos, como, por 

exemplo, o número efetivo de alunos envolvidos e os valores concretos de determinados 

recursos materiais necessários à consecução de algumas iniciativas. 
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 6. Considerãço es Finãis 

Feita a análise das diversas iniciativas levadas a cabo durante o presente ano escolar, 

importa, neste momento, dar conta não só dos aspetos mais e menos positivos decorrentes 

da sua execução, mas também de algumas sugestões de melhoria a observar futuramente. 

Salvaguarde-se, contudo, que as indicações a seguir apresentadas não dispensam a leitura 

e análise cuidada dos relatórios elaborados pelas diferentes estruturas do Agrupamento, que 

se encontram vertidos neste documento final e nos quais se elencam propostas específicas 

para melhoria das respetivas ações. 

Assim, relativamente aos aspetos mais positivos, realça-se: 

 a adequabilidade da articulação entre o PAA, o Projeto Educativo TEIP e o Plano 

Plurianual de Melhoria do Agrupamento; 

 o elevado grau de execução das iniciativas do PAA e dos objetivos estipulados para 

cada uma delas; 

 o cumprimento, no geral, da calendarização das ações; 

 a participação, entrega e dinamismo dos membros da comunidade educativa na 

concretização do PAA; 

 o trabalho colaborativo dos diferentes responsáveis pelas ações; 

 o envolvimento da escola com a comunidade e com as instituições parceiras; 

 a satisfação dos intervenientes, responsáveis e público-alvo, demonstrada na 

avaliação global das iniciativas e no desejo da sua continuidade no futuro;  

 a motivação, o empenho e a participação dos alunos nas atividades; 

 a promoção de percursos de aprendizagem diversificados, da interdisciplinaridade e 

da articulação de conteúdos e competências de diferentes níveis de ensino; 

 a pertinência e adequação pedagógica das iniciativas propostas; 

 o contributo das atividades e projetos para o enriquecimento curricular e 

sociocultural dos discentes; 

 o incentivo ao desenvolvimento de uma consciência ambiental e cívica; 
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 o fomento da participação ativa e frequente dos pais e encarregados de educação; 

 a participação em projetos de âmbito, local, regional e nacional. 

Relativamente aos aspetos menos positivos, indicam-se os seguintes: 

 a interrupção de algumas atividades letivas para a execução de certas iniciativas; 

 a falta de espaços próprios para o desenvolvimento de determinadas atividades, 

principalmente quando são necessárias adequadas condições acústicas; 

 a pouca visibilidade de algumas ações e trabalhos efetuados pelos alunos; 

 a sobreposição dos horários das sessões dos clubes pedagógicos;  

 o reduzido número de docentes e de alunos envolvidos na concretização de um ou 

outro projeto ou iniciativa. 

Com vista a melhorar a planificação, organização e execução das atividades a 

desenvolver no próximo ano, propõe-se que se tenham em atenção as seguintes 

sugestões: 

 continuar a procurar diminuir as interrupções das práticas letivas, especialmente no 

9.º ano de escolaridade, agendando as atividades para períodos semanais em que 

não se verifique a realização de aulas ou, não sendo esta situação exequível, 

calendarizar aquelas que não têm uma data específica para os últimos dias dos 

diferentes períodos escolares;   

 distribuir, sempre que possível, as sessões de funcionamento dos clubes por 

diferentes dias da semana, nomeadamente as modalidades do Desporto Escolar, 

que, preferencialmente, deveriam vir indicadas nos horários iniciais dos professores 

e dos alunos, de forma a não existir uma grande concentração de projetos à quarta-

feira, à tarde, favorecendo-se, assim, a participação de um maior número de 

discentes nos mesmos; 

 procurar promover um maior equilíbrio entre o tipo de atividades a desenvolver nos 

clubes pedagógicos e as horas consignadas para o efeito; 

 diversificar as atividades e projetos temáticos existentes, criando, por exemplo, 

novas modalidades desportivas que considerem os segundo e terceiro ciclos de 

ensino; 
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 divulgar atempadamente as ações que condicionam a comparência de alunos nas 

aulas e a lista nominal dos que nelas participam; 

 dar mais visibilidade às iniciativas realizadas e aos trabalhos levados a cabo pelos 

alunos, através de exposições periódicas e da página eletrónica do Agrupamento; 

 promover uma maior articulação entre níveis de ensino, nomeadamente do pré-

escolar com o 2.º CEB, no quadro das ciências, das artes e da educação física; 

 reforçar a colaboração entre as estruturas do Agrupamento na execução das 

iniciativas, com vista à criação de mais eventos mobilizadores da comunidade 

escolar e capazes de projetar para a sociedade local a qualidade do trabalho 

desenvolvido; 

 fomentar um maior envolvimento dos docentes, alunos, pais e encarregados de 

educação em determinadas atividades; 

 sensibilizar ainda mais pais, encarregados de educação e alunos para as vantagens 

decorrentes da participação destes últimos em atividades extracurriculares; 

 procurar que os valores orçamentados para cada uma das atividades propostas 

sejam mais aproximados ao correspondente custo real imputado ao Agrupamento. 

Para finalizar e considerando o contributo das várias iniciativas efetuadas na 

concretização dos objetivos e metas estipulados no Projeto Educativo TEIP e no Plano 

Plurianual de Melhoria do Agrupamento, afigura-se de especial relevância enaltecer e 

agradecer, uma vez mais, o apoio e a colaboração prestados pelas entidades parceiras do 

Agrupamento, e o empenho, responsabilidade, comprometimento e dinamismo dos 

diferentes membros desta comunidade educativa no desenvolvimento das diferentes ações 

promotoras do sucesso educativo dos alunos.  

 

 

 

Sande, 20 de julho de 2018 

 

Aprovado em reunião do Conselho Geral de 21 de julho de 

2017 

O Presidente do Conselho Geral, 

______________________________ 



 

 

211 
 

 

 

 


