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1.INTRODUÇÃO 

1.1.Breve enquadramento do processo de autoavaliação no quadro legislativo. 

De acordo com a Lei n.º 31/2002 de 20 de dezembro a autoavaliação tem caráter obrigatório e desenvolve-se 
em permanência. A autoavaliação tem, entre outros, o objetivo de promover uma cultura de melhoria 
continuada da organização, do funcionamento e dos resultados do sistema educativo e dos projetos 
educativos. O processo de autoavaliação deve conformar-se a padrões de qualidade devidamente certificados. 

1.2.Alinhamento do processo de autoavaliação com os objetivos da instituição 

A nossa visão é Educar cidadãos para o sucesso, responsáveis e ativos no exercício da sua cidadania, 

envolvendo toda a comunidade. Temos como objetivo nuclear melhorar os resultados escolares e 

educativos. Esta visão será concretizada através duma gestão eficiente e de uma cultura baseada na 

qualidade do ensino/aprendizagem, na exigência e na qualidade do processo, monitorizado 

continuamente através da autoavaliação.” 
 

1.3. Objetivos do Relatório de Avaliação 
Este relatório pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido no âmbito da autoavaliação (AA) do 

agrupamento, no ano letivo 2019-2020, no sentido de proporcionar uma reflexão sobre os processos do 

Agrupamento como instituição educativa e sobre a melhoria da qualidade e do sucesso escolar. Pretende ainda 

aumentar a confiança no trabalho que se desenvolve no Agrupamento e obter o reconhecimento de que a 

autoavaliação constitui um contributo maior na construção do projeto educativo, no planeamento das 

aprendizagens, na rapidez e fundamentação da decisão, na cooperação, na eficácia das práticas pedagógicas, 

ou seja, na melhoria da formação ao nível da cidadania plena. 

No presente relatório de autoavaliação em análise, dá-se a conhecer a evolução relativamente à 

operacionalização da diversidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, o acompanhamento e 

monitorização da aplicação das mesmas, numa abordagem multinível, contínua e integradora, relevando o 

percurso escolar do aluno e o seu perfil à saída da escolaridade obrigatória e de encontro às áreas prioritárias 

do Projeto Educativo do AVEPF. 

 

2. DIMENSÕES E DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS ANALISADOS 
 

No sentido de assegurar a coerência e facilitar a leitura por parte da comunidade educativa, aquando da sua 
elaboração e de acordo com o delineado no plano de ação do Grupo de Trabalho da Autoavaliação, este 
relatório apresenta uma síntese com os domínios de intervenção avaliados, a saber:  
 

• Medidas Multinível; 

• Níveis de Integração Curricular;  

• Monitorização/Avaliação dos Projtos Curriculares de Grupo/Planos Curriculares de Turma/Planos de 
Trabalho de Turma; 

• Apreciação global - Áreas de Intervenção Prioritária do Projeto Educativo do AVEPF 
 
Na recolha e tratamento da informação necessária à sua elaboração, as evidências foram recolhidas em 

diferentes suportes, das diferentes estruturas do AVEPF, designadamente: em informações recolhidas dos 

Planos Curriculares de Grupo, Planos Curriculares de Turma, Projetos Curriculares de Turma, Planos de 
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Trabalho de Turma, Pautas de Avaliação, Projeto Educativo e informações disponibilizadas pela EMAEI, pela 

Coordenação de DT, Coordenadora de CD e pelos Serviço de Psicologia e Orientação, Gabinete de Apoio ao 

Aluno e Família, Biblioteca Escolar, Coordenação de Projetos do Agrupamento, pelo Gabinete do Diretor, e 

ainda nos inquéritos por questionário e estudos estatísticos resultantes dos dados referentes às avaliações 

internas. 

3. MEDIDAS MULTINÍVEL 

3.1 – Enquadramento 
 

As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão têm como finalidade a adequação às necessidades e 

potencialidades de cada aluno e a garantia das condições da sua realização plena, promovendo a equidade e 

a igualdade de oportunidades no acesso ao currículo, na frequência e na progressão ao longo da escolaridade 

obrigatória.  

A definição de medidas a implementar é efetuada com base em evidências decorrentes da monitorização, da 

avaliação sistemáticas e da eficácia das medidas na resposta às necessidades de cada criança ou aluno, 

podendo ser adotadas em simultâneo, medidas de diferentes níveis.  

Relativamente à Monitorização da Implementação das medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, estas 

foram realizadas trimestralmente pelos intervenientes no processo ensino-aprendizagem, em conselho de 

turma/conselho de docentes e analisado na equipa da EMAEI.  

As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão são organizadas em três níveis de intervenção: universais, 

seletivas e adicionais.  

Medidas Universais -  Respostas educativas que a escola tem para todos os alunos com o objetivo de 

promover a participação e a a melhoria das aprendizagens. 

Medidas Seletivas – Respostas que visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não 

supridas pela aplicação das medidas universais. 

Medidas Adicionais – Respostas que visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível 

da comunicação, interação, cognição ou aprendizagens que exigem recursos especializados de apoio 

á aprendizagem e à inclusão. 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 54/2018, Educação Inclusiva, foram adequadas e/ou identificadas as 

medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, com recurso a medidas universais, seletivas e adicionais.  

Sintetizam-se as Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão  aplicadas no ano letivo 2019/2020.Nas 

tabelas e nos gráficos seguintes apresenta-se uma síntese da aplicação das medidas de apoio à educação 

inclusiva ao longo deste ano letivo no AVEPF. 

 

 

Número de alunos por ano escolar 

 

 

 

 
 Idade/Ano Nº alunos 

 

Pré -Escolar 3 Anos 68 

 4 Anos 109 

 5 Anos 119 

 6 Anos  4 

1º Ciclo 1º Ano 154 

 2º Ano 158 

 3º Ano 214 

 4º Ano 213 

2º Ciclo 5ºAno 254 

 6º Ano 226 

3º Ciclo 7º Ano 98 

 8º Ano 131 

 9º Ano 104 

Tabela 1- Número de alunos por ano escolar 



  RELATÓRIO AVALIAÇÃO INTERNA 2019/2020 

 

5 
 

 

3.2 . Aplicação das Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão (Decreto-Lei nº 54/2018) 

 

Os dados relativos à monitorização são apresentados por ciclo. Incluem-se gráficos com os valores absolutos, 

por medida proposta e implementada e dados relativos à percentagem de eficácia das medidas 

implementadas.  

 

3.2.1. Educação Pré escolar 
 

MEDIDAS 
ESCOLA 

BÁSICA DE 
FERREIRA 

ESCOLA 
BÁSICA DE 
MEIXOMIL 

ESCOLA BÁSICA Nº2 de 
PAÇOS DE FERREIRA 

ESCOLA 
BÁSICA DE 

PENAMAIOR 
NºTotal 
Alunos 

Grupos G1 G2 G3 G1 G2 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 
Nº  de Alunos  25 24 25 24 22 25 24 25 25 25 20 20 16 300 

Medidas Seletivas 
(adaptações curriculares não 
significativas) 

 2           
 2 

OUTRAS MEDIDAS 
Crianças com  intervenção 
direta no âmbito do 
projeto “A Ler Vamos” e 
rastreio PRÉ SEA 

9 3  3 2      5 4 

  
26 

APOIO (ELI Vale do Sousa 
Norte) 

 1  1     1   1 
 4 

TERAPIA DA FALA 4  1    1 1  3 3 1  14 
Tabela 2- Medidas de Suporte à aprendizagem e inclusão 

 

Das 300 crianças que frequentam a Educação Pré Escolar nos Centros Escolares do Agrupamento apenas  a 2 

foram aplicadas medidas seletivas: adaptações curriculares não significativas, não tendo sido aplicadas 

medidas universais nem adicionais. 

No entanto, foram rastreadas 26 crianças no âmbito do Pré-SEA, (Sinalização, Encaminhamento e 

Acompanhado) de forma apurar a existência de lacunas no desenvolvimento de forma a encaminhar e 

acompanhar as crianças para o ingresso no 1ºCiclo. De modo a intervir junto de crianças e famílias em crianças 

com necessidades de intervenção precoce de forma a prevenir ou reduzir os riscos no desenvolvimento foram 

acompanhadas 4 crianças pela Equipa Local de Intervenção (Vale do Sousa Norte).  

No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa (PIICIE-TS), 

promovido pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS) 14 crianças foram apoiadas pela 

Terapia da Fala, por apresentarem dificuldades de linguagem e comunicação. 

No que respeita às crianças do Pré Escolar salienta-se o facto de todas as 300 crianças que integram os 

13 grupos do Pré Escolar, todas obtiveram sucesso. 
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3.2.2.Primeiro  Ciclo 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3- 1º Ciclo:Medidas Universais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise dos dados podemos constatar que: 

 

Como se pode constatar, observando a grelha e o gráfico que foram aplicadas Medidas Seletivas a 35 alunos, 

5 nas turmas do 1º e 2º anos e 14 e 11 alunos no 3º e 4º ano, respetivamente. 

Usufruiu de medidas adicionais um aluno do 3º ano.  

O número de alunos que foram acompanhados pelo SPO foram 6 e um aluno teve Terapia da Fala.  

De um total de 171 alunos, que beneficiaram de algum tipo Medidas Universais, ficaram retidos 11 alunos: 6 

alunos no 2º ano, 2 alunos no 3º ano e 3 alunos no 4º ano. 

Os alunos a quem foram aplicadas  Medidas Seletivas e/ou Adicionais transitaram de ano. 

 

 

 

 

 

 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano Total 

Medidas Universais 2 37 42 47 128 

Medidas Seletivas 5 5 14 11 35 

Medidas Adicionais 0 0 1 0 1 

SPO 0 2 4 0 6 

Terapia da Fala 0 1 0 0 1 

Nº Alunos por ano 154 177 202 198 731 

Nº Alunos que usufruíram de Medidas 7 45 61 58 171 

Nº Alunos com sucesso 154 171 200 195 720 

Nº Alunos com insucesso 0 6 2 3 11 
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3.2.3.Segundo Ciclo  

 

• Medidas Universais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 5º ano de escolaridade,  as medidas universais mais aplicadas foram “Acomodações Curriculares”,  

seguida de “Diferenciação pedagógia” e “Intervenção Académico/Comportamental pequeno Grupo”. 

As medidas revelaram-se eficazes, uma vez que todos os alunos obtiveram sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  6º ano de escolaridade, também a medida universal  mais aplicada também foi  “Acomodações 

Curriculares”, seguida de “Diferenciação Pedagógia” e “Intervenção Académico/Comportamental Pequeno 

Grupo”. Pelos resultados da tabela, conclui-se  que as medidas implementadas surtiram o efeito pretendido 

pois todos os alunos ficaram aprovados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        5ºAno 
 
Medidas Universais 

5ºA 5ºB 5ºC 5ºD 5ºE 5ºF 5ºG 5ºH 5ºI 5ºJ 5ºK 

TO
TA

L 

Diferenciação Pedagógica 8 8 6 6 19 5 20 6 4 1 3 86 

Acomodações Curriculares 10 27 24 21 21 26 2 21 6 28 21 207 

Enriquecimento Curricular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promoção Comportamento 
Pró-Social 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Intervenção Académica/ 
Comportamental em 
Pequeno grupo 

0 11 6 9 0 14 6 5 0 9 5 65 

Nº de alunos da turma 25 27 24 21 21 26 20 21 20 28 21 254 

Nº de alunos com sucesso 25 27 24 21 21 26 20 21 20 28 21 254 

 

 

 
6ºAno                                                                                                                                     

Medidas Universais 
6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 6ºE 6ºF 6ºG 6ºH 6ºI 

 
6ºJ 

 TO
TA

L 

Diferenciação Pedagógica 4 8 6 5 3 8 1 6 9 3 53 

Acomodações Curriculares 4 8 7 10 22 21 22 24 12 22 152 

Enriquecimento Curricular 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Promoção Comportamento 
Pró-Social 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Intervenção Académica/ 
Comportamental em Pequeno 
grupo 

9 3 6 11 13 15 6 3 8 0 77 

Nº de alunos da turma 22 21 21 23 22 21 22 24 28 22 226 

Nº de alunos com sucesso 22 21 21 23 22 21 22 24 28 22 226 

Tabela 4-2º Ciclo:Medidas Universais-5ºano 

Tabela 5-2º Ciclo:Medidas Universais-6ºAno 
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• MEDIDAS SELETIVAS E/OU ADICIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

Tabela 6 -2º Ciclo: Medidas Seletivas -5º ano         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Tabela 7-2º Ciclo: Medidas Seletivas -6º ano         

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Tabela 6- 2º Ciclo:Medidas Adicionais  

 

Todos os alunos a quem foram aplicadas medidas seletivas e/ou adicionais obtiveram sucesso.  

     

 

                                                                                                                                                
6ºAno 

Medidas Seletivas 
6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 6ºE 6ºF 6ºG 6ºH 

 
 
6ºI 

6ºJ 

TO
TA

L 

Adaptações curriculares não 
significativas 

2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 11 

Apoio Pedagógico 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4 

Antecipação e Reforço das 
Aprendizagens  (Disciplinas) 

0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4 

Nº de alunos que usufruíram 
destas medidas  

2 1 2 2 2 0 1 1 0 1 12 

Nº alunos com sucesso 2 1 2 2 2 0 1 1 0 1 12 

 

                                                                                                                                                
5ºAno 

 
Medidas Seletivas 

5º
A 

5º
B 

5º
C 

5º
D 

5º
E 

5º
F 

5º
G 

5º
H 

5ºI 
5º
J 

5º
K T

O
T

A
L 

Adaptações curriculares não 
significativas 

0 0 1 2 1 0 2 0 3 0 2 11 

Apoio Pedagógico 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 5 

Antecipação e Reforço das 
Aprendizagens (Disciplinas) 

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 5 

Nº de alunos que usufruíram 
destas medidas  

0 0 2 2 1 0 2 1 3 0 2 13 

Nº alunos com sucesso - - 2 2 1 - 2 1 3 0 2 13 

 
                                                                                                                                             

2ºCiclo 
 

 
Medidas Adicionais 

Total de 
alunos 

Adaptações curriculares 
significativas 

1 

Desenvolvimento de 
competências de autonomia 
pessoal e social 

2 

Nº de alunos que usufruíram 
destas medidas 

2 

Nº de alunos com sucesso 2 



  RELATÓRIO AVALIAÇÃO INTERNA 2019/2020 

 

9 
 

 

• ADAPTAÇÕES NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO – 2º CICLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• OUTRAS MEDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos alunos  que  obtiveram  apoio ao estudo de matemática, 88 no 5º ano e 84 no 6º ano, perfazendo um total 

de 172 alunos,  18 alunos  obtiveram nível inferior à disciplina.  

A português  dos 108 (53 do 5ª ano e 55 do 6º ano) alunos que frequentaram o Clube  de Português, só 4 

alunos  obtiveram nível inferior à disciplina.  

O Serviço de Psicologia e Orientação acompanhou 61 alunos ao longo dos  1º e 2º períodos. No pós-

confinamento foram atendidos mais 30 alunos, o que perfaz um total de 91 alunos para o presente ano letivo, 

acompanhados este serviço. 

Dos alunos do 2ºciclo que beneficiaram de medidas de apoio,  seis usufruíram de Apoio  Tutorial Específico. 

Uma vez que todos  os alunos concluíram o 5º ano e o 6º ano, conclui-se que a aplicação das Medidas de 

Suporte à Aprendizagem e à Inclusão e Promoção do Sucesso Educativo foram eficazes. 
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3.2.4.Terceiro  Ciclo 

 

• MEDIDAS UNIVERSAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pela análise dos gráficos,  é possível inferir  que  no total de alunos do 3º ciclo,  apenas 6 alunos do 

7º  ano não transitaram de ano, apesar das medidas universais  implementadas para promoção do 

sucesso destes alunos.  No entanto,  globalmente   estas medidas  mostraram-se eficazes. 
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• MEDIDAS SELETIVAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MEDIDAS ADICIONAIS  
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• ADAPTAÇÕES NA AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os alunos retidos no 7º  ano, beneficiaram também de adaptações na avaliação. 
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• APOIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta análise, de uma forma geral, os alunos obtiveram sucesso face aos resultados esperados e à aplicação 

das medidas, preconizadas no PEA. 

 

• FREQUÊNCIA DE CLUBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7-Frequência de Clube            

Clubes 
Nº de 
alunos 

Clube das Artes -2º Ciclo 8 

Clube de Português 108 

Clube de Inglês -2º Ciclo 12 

Clube de Matemática -2º ciclo 
30 

Clube de Teatro – 2º/3º Ciclo 22 

Clube de Robótica -2º/3º Ciclo 11 

Clube de Fit Training – 2º/3º Ciclo 37 

Clube de Música 
(Alunos com medidas adicionais, ao abrigo do 
DL 54/2018) 

6 
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4. INTEGRAÇÃO CURRICULAR 
 

Neste domínio é feita uma reflexão sobre a adoção de metodologias ativas do ensino e aprendizagem, em 

todos os níveis de ensino, sendo de realçar a implementação de projetos que privilegiam a aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos, capacidades  e competências, visando a formação integral do aluno. 

Foram recolhidos no PCG/PCT/PTT de cada turma os dados relativos aos Domínios de Autonomia Curricular  

do Grupo/Turma, a participação dos alunos em Projetos/Atividades da Escola de forma a analisar a sua 

implementação, olhando para o tema articulado, o tempo disciplinar utilizado, as disciplinas envolvidas e 

processo de monitorização. 

“As DAC são áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e ou de articulação curricular, desenvolvidas a 

partir da matriz curricular-base da oferta educativa e formativa, tendo por referência os documentos 

curriculares, em resultado do exercício de autonomia e flexibilidade, sendo, para o efeito, convocados, total ou 

parcialmente, os tempos destinados a componentes de currículo, áreas disciplinares e disciplinas. No AVEPF, 

as DAC são implementadas com os seguintes objetivos:  

• Enriquecimento do currículo dos alunos com os conhecimentos, capacidades e atitudes que contribuam 

para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 • Desenvolvimento das áreas de competências previstas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

• Melhoria dos níveis globais de sucesso dos alunos;  

 A autonomia conferida ao AVEPF para fazer uma gestão própria do currículo, mais concretamente da aplicação 

de DAC’s a partir das matrizes curriculares-bases adotadas, é utilizada e sistematizada por duas vias, 

nomeadamente:  

a) Por iniciativa do(a) Educador(a), Professor(a) Titular de Turma ou Diretor(a) de Turma e com a 

participação dos alunos, são definidos um ou mais projetos de carácter interdisciplinar a serem realizados e 

trabalhados ao longo do ano letivo na totalidade ou parte das disciplinas, através de um plano de trabalho 

inscrito no Plano Curricular de Turma/Grupo. Os temas aglutinadores destes trabalhos deverão procurar ainda 

a coerência e pertinência face aos objetivos prioritários, valores e missão constantes do Projeto Educativo, com 

relação a matérias diversas, tais como:  

• Educação para a Saúde e o Bem-estar  

• Cidadania e desenvolvimento  

• Rota do Românico 

• Realidade Local  

• Projetos de Ciências  

• Património Artístico e Cultural  

• Inclusão 

• Outros  

b) De forma programada, através da utilização da Sala do Futuro, pelo desenvolvimento de atividades 

centradas no enriquecimento do currículo dos alunos com os conhecimentos, capacidades e atitudes que 

contribuam para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A planificação, organização e execução destas atividades obedecem a normas próprias, definidas no 

documento anual “Lançamento do Ano Letivo”, anexo ao Projeto Educativo.”    (Projeto Educativo 18-21, p. 25) 
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“Operacionalização da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento” 

“Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania - Assume-se que no âmbito deste documento, enquadrado 

no âmbito da Lei de Bases do Sistema Educativo, o AVEPF deve valorizar uma cidadania suportada em princípios 

a desenvolver numa base formativa que resulta da própria área prioritária de intervenção e da introdução no 

currículo da componente Cidadania e Desenvolvimento. Conclui-se daqui que deverá existir, nomeadamente 

nos Planos Curriculares de Turma, um “cimento” agregador dos projetos que resulta justamente desta 

disciplina nos segundo e terceiro ciclos e do seu carácter transdisciplinar no primeiro ciclo do ensino básico. 

Desta forma é possível prever uma articulação entre documentos referenciais que estão na base das recentes 

alterações normativas: Perfil do Aluno, Aprendizagens Essenciais e Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania.  

A abordagem curricular da Educação para a Cidadania faz-se a dois níveis: 

 • Educação Pré-Escolar e no 1º ciclo do Ensino Básico: integrada transversalmente no currículo, da 

responsabilidade do/a docente titular de turma e decorrente da decisão acerca dos domínios a trabalhar e das 

competências a desenvolver ao longo do ano, definidos em sede de Conselho de Docentes.  

• Nos 2º e 3º ciclos do ensino básico: Cidadania e Desenvolvimento, sob a responsabilidade de um/a docente e 

decorrente da decisão acerca dos domínios a trabalhar e das competências a desenvolver ao longo do ano, 

definidos em sede de Conselho de Turma e enquadrados na Estratégica de Educação para a Cidadania da 

Escola. A disciplina Cidadania e Desenvolvimento, enquanto disciplina autónoma, constitui-se como espaço 

potenciador da valorização de uma abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, sempre que se 

verifique a interligação curricular com outras disciplinas, ao nível das aprendizagens, possibilitando a 

realização de projetos interdisciplinares.” 

                                                                                                   (Projeto Educativo _18_21, pp. 22, 23) 
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4.1.Educação Pré-Escolar  

 

No departamento da educação Pré-escolar, os temas são planificados tendo em conta a transversalidade das 

diferentes áreas de conteúdo, contemplando as três áreas prioritárias do PE do AVEPF. 

 

 
 

                              PERTINÊNCIA 
 

 
 
ATIVIDADES de INTEGRAÇÃO 
CURRICULAR 

C
U

R
R

IC
U

LA
R

 

PROJETO 
EDUCATIVO 

CA PPA PM APC PME PNPSE PAE 

A
p

re
n

d
iz

ag
e

n
s 

C
id

ad
an

ia
 

Ed
u

ca
çã

o
 p

ar
a 

a 
sa

ú
d

e
 

       

SEMANA DA INTERNET SEGURA X X X      X   

DESPERTAR PARA A CIÊNCIA X X    X    X  

ARTICULAÇÃO EPE/ 1ºCICLO X X X X        

ROTA DO ROMÂNICO 
(apenas crianças de 5 anos) 

X X X     X    

SEMANA DA LEITURA X X    X    X  

PROJETO “A LER VAMOS” 
(apenas crianças de 5 anos) 

X X      X  X  

Desenvolvimento das Ciências 
Experimentais no pré-escolar e 1º 
ciclo 

X X    X  X   X 

Dia Mundial da Alimentação 
(PESES) 

X X X X X X X X  X  

Campanha de Solidariedade 
(PESES) 

X X X X X X X X  X  

Semana da Amizade e dos 
Afetos(PESES) 

X X X X X X X X  X  

(PESES): 
Dia mundial da prevenção do 
cancro da mama; 
Dia mundial da diabetes; 
Dia mundial do cancro  

X X X X X X X X  X 

 

ESCOVAGEM DOS DENTES (PESES) X X X X X  X X    

PASSEzinho (PESES) X X X X X X X X  X  

ATIVIDADES QUE NÃO SE REALIZARAM DEVIDO AO ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS NO ÂMBITO DA COVID-
19 

ROTA DA CIDADANIA 
(grupo disciplinar Cidadania e 
Desenvolvimento) 

X X X X       
 

CIENTISTA VAI À ESCOLA  
(articulação com grupo 510 e 520) 

X X    X    X 
 

TEATRO “O Nabo Gigante” X X    X    X  

VISITAS PEDAGÓGICAS/ SAÍDAS 
PARA O MEIO 

X X X X       
 

 SARAU CULTURA  
(apenas G1 Penamaior) 

X X X   X X X  X 
 

   Tabela 8 - Atividades de Integração Curricular-Pré-Escolar 
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       Tabela 9-Atividades Pré-Escolar 

 

4.2.Primeiro Ciclo 
 

No departamento do 1º ciclo, muitos temas da disciplina de Estudo do Meio são trabalhados de forma 

transversal, nas disciplinas de Português e de Matemática e nas áreas de Expressão. 

 

 
                             

                                PERTINÊNCIA 
 

 
 
ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO  
CURRICULAR 

C
U

R
R

IC
U

LA
R

 

PROJETO 
EDUCATIVO 

CA PPA PM APC PME PNPSE PAE 

A
p

re
n

d
iz

ag
en

s 

C
id

ad
an

ia
 

Ed
u

ca
çã

o
 p
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a 

a 
sa

ú
d

e 

       

SEMANA DA INTERNET SEGURA 
(alunos do 1º, 2º e 3º ano) 

X X X      X  
 

DIA DA MÚSICA  
(alunos do 4º ano) 

X X X   X X   X 
 

ARTICULAÇÃO EPE/ 1ºCICLO X X X X        

ARTICULAÇÃO 1ºCICLO/2º CICLO X X X     X    

DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS 
EXPERIMENTAIS  (3ºAno) 

 x x x    x    

“HORA DE SER” (4º ano)  x x x    x    

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 
(PESES) 

X X X X X X  x  X  

CAMPANHA 
SOLIDARIEDADE(PESES/SPO/GAAF) 

X X X X X X X X  X  

SEMANA DA AMIZADE E DOS 
AFETOS(PESES) 

X X X X X X X X  X  

PASSE/PASSE-RUA (PESES) X X X X    X    

ESCOVAGEM DOS DENTES(PESES) X X X X X  X X    

IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM 
PARA O AMBIENTE(2ºANO) 

 x x x       
 

FEIRA OUTONAL x x x x        

ATIVIDADES 
ESCOLA 

CIENTISTA VAI À 
ESCOLA 

(articulação com 
o grupo 510 e 

520) 

DESPERTAR PARA A CIÊNCIA 
TEATRO “ O NABO 

GIGANTE” 

ESCOLA BÁSICA DE 
FERREIRA 

Atividade não 
realizada por 
encerramento das 
escolas devido ao 
COVID 19 

Em cada estabelecimento, pelo 
menos uma vez por período em 
contexto sala ou laboratório, as 
crianças do pré-escolar tiveram a 
oportunidade de experimentar, 
observar, contar, relacionar (…) 
diferentes experiências preparadas 
pelas titulares de 
grupo/encarregados de educação ou 
outros elementos da comunidade 
educativa. 

Atividade não 
realizada por 
encerramento das 
escolas devido ao 
COVID 19 

ESCOLA BÁSICA DE 
MEIXOMIL 

ESCOLA BÁSICA Nº2 de 
PAÇOS DE FERREIRA 

ESCOLA BÁSICA DE 
PENAMAIOR 
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ÁRVORE DE NATAL EUROPEIA 2019  x x         

 
ATIVIDADES INTERROMPIDAS  DEVIDO AO ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS NO ÂMBITO DA COVID-19 

VISITAS PEDAGÓGICAS  
ATIVIDADES LÚDICO/CULTURAIS 
SAÍDAS PARA O MEIO 

x x x x   x x  x 
 

SEMANA DA LEITURA x x x x   x x  x  

“MINDFULLNESS”-ATENÇÃO PLENA 
(4º ano) SPO  x x x   x    

 

Tabela 10-1ºCiclo:Atividades de Integração Curricular 

 

4.3.Segundo Ciclo 
 

Projetos Curriculares de Turma 

Turmas Temas Desenvolvidos 
5ºAno 

Nº de Disciplinas 
Envolvidas 

5ºA “Semeando o futuro” 5 

5ºB “Rota do Românico – Concurso Escolar 
“Tradições populares na Rota do 
Românico” 

4 

5ºC “A Educação ambiental e o  
Bem-estar animal” 

9 

5ºD “Tempos livres” 2 

5ºE “Viver em harmonia” 9 

5ºF --------------------------------------- --------------------- 

5ºG “Nós, os animais e o mundo” 8 

5ºH “Bem-estar animal” 8 

5ºI “Nós, os animais e o mundo” 8 

5ºJ “Bem-estar animal” 7 

5ºK “Bem-estar animal” 4 

                                                   6º Ano 

6ºA “(Des)igualdade de género: um longo 
caminho a percorrer” 

2 

6ºB “JUNTOS POR UM MUNDO MELHOR” 6 

6ºC “Direitos humanos” 4 

6ºD “Desenvolvimento Sustentável- aprender 
para melhor viver” 

5 

6ºE “Todos diferentes, todos iguais.” 1 

6ºF “Direitos Humanos” 10 

6ºG “Hoje uns, amanhã outros…” 9 

6ºH «A igualdade de género e a educação para 
a cidadania» 

6 

6ºI “Joga e aprende com os Direitos 
Humanos” 

12 

6ºJ “Saúde e Sexualidade” 8 

                           Tabela 11-2º Ciclo:Projetos Curriculares de Turma 
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4.4.Terceiro ciclo 
 

Projetos Curriculares de Turma 

Turmas Temas Desenvolvidos 
7ºAno 

Nº de Disciplinas 
Envolvidas 

7ºA “Higiene e segurança no Trabalho” 5 

7ºB “3 M-Melhorar, Marcar e Mudar – Proteção dos 
seres vivos” 

6 

7ºC “Bem estar animal” 4 

7ºD “O Ambiente e a Reciclagem”  

                                                        8º Ano 

8ºA “Alimentação saudável, corpo saudável” 5 

8ºB “Desenvolvimento Sustentável – realização de 
curtas metragens” 

3 

8ºC “ Sexualidade – vamos aprender e ensinar” 3 

8ºD “Mitos da Sexualidade” 7 

8ºE “Criação de uma canção rap” 8 

8ºF “Caminhada Solidária” 3 
Tabela 12-3ºCiclo:Projetos Curriculares de Turma 

De uma maneira geral, os projetos foram iniciados, mas não concluídos, pois as duas últimas semanas do 2º 

período, assim como o 3º período decorreram de forma não presencial, de acordo com as orientações 

impostas pelo Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril que estabelece as medidas excecionais e temporárias 

na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 e consubstanciado no Plano Estratégico de 

Ensino à Distância implementado no AVEPF e que vigorou durante todo o período de encerramento das 

escolas. 

 De referir que o projeto do 5ºF não foi iniciado e os projetos do 6ºB e do 6ºD foram adaptados à nova realidade 

do Ensino à Distância. 

 

4.5. PESES 
 

“O AVEPF, enquanto organização focada no desenvolvimento de determinadas competências, quer de domínio 

cognitivo quer pessoal, quer social, desenvolverá parcerias que contribuirão para nova s formas de intervenção 

do PESES. Esta opção permite que esta área prioritária possa ser uma dimensão a incluir nos planos curriculares 

de turma bem como nos documentos de nível meso como é o caso do Plano Anual de Atividades. Para além das 

metas e objetivos ligados ao projeto do PESES importa considerar o bem-estar, acentuando a valência da 

educação alimentar:  

3.10. Inclusão, equidade e flexibilidade: “Todos contam e contam por igual” 

Neste contexto de reforço do comprometimento com um percurso que vem a ser traçado há mais de uma 

década, queremos destacar como ideias-chave, subjacentes às práticas que temos vindo a desenvolver, no 

ensejo do desenvolvimento de uma cultura inclusiva verdadeiramente sustentável: 

• Aposta no desenvolvimento de projetos culturalmente significativos e ambientes educativos favoráveis 

ao desenvolvimento holístico de cada criança e aluno.” 
(Projeto Educativo 18-21, p. 23) 
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Área Prioritária de Intervenção: Saúde e bem-estar (PE- p. 28) 

Tabela 13-Atividades PAA 

Notas: 

1 Atividades dinamizadas pela Equipa PESES e pelas Coordenadoras de Estabelecimento. 

2 Atividade dinamizada pela Equipa PESES, pelo GAAF e pelo SPO 

3 Atividade dinamizada pela Equipa PESES, pela Associação de Estudantes, pelo GEMA e pelas Coordenadoras de Estabelecimento. 

4 Atividade dinamizada pela Equipa PESES e pela CESPU. 

 

* No âmbito deste projeto, não se concretizaram as atividades “Semana da Saúde e Mês de Maio – Mês do 

Coração”, calendarizadas para o 3º período letivo, por força do quadro pandémico. 

** Relativamente à atividade “Enfermeiro na escola, uma mais valia”, refere-se que os elementos da UCC 

foram reduzidos, não tendo sido possível a presença quinzenal, como inicialmente estava previsto. No entanto, 

sempre que foi necessário, foram realizados contactos por email ou telefone, e todos os assuntos foram 

devidamente resolvidos com a enfermeira Susana Regadas. 

Muitas das atividades dinamizadas pela Equipa PESES são transversais a todo o Agrupamento e contaram com 

a participação das Coordenadoras de Estabelecimento. 

Tabela 14- Atividades (PAA) PESES 

Atividades - PAA turmas (2º ciclo) 
 

turmas (3º ciclo) 

Dia Mundial da Alimentação 1 21 15 

Dia Mundial da Prevenção do Cancro da Mama/ Onda Rosa 1 21 15 

Dia da Diabetes 21 15 

Dia do Não Fumador 
Área Prioritária de Intervenção: Saúde e bem-estar (PE- p. 
28)Comemoração do Dia Mundial da Luta Contra a Sida 

 
0 

 
Alunos do 9º ano 

Campanha solidária: “Um Pequeno Gesto, Um Grande Sorriso” 2 21 15 

Semana da Amizade e dos Afetos 3 21 15 

Hábitos de Vida Saudável – CESPU (Cooperativa de Ensino Superior 
Politécnico Universitário) 4 

 
Alunos do 6º ano 

 
0 

Clube jovens Promotores da Saúde 
0 7 alunos do 8º ano 

Semana da Saúde e Mês de Maio *Mês do Coração” * 
Não realizadas Não realizadas 

Enfermeiro na escola, uma mais valia ** 
----------- ----------- 

 
 

            Atividades (PAA) 
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“Dia Mundial da Alimentação” X  X X      

Campanha solidária: 1ºP:“Um pequeno 
Gesto, Um grande Sorriso” 

 
X 

 
X 

       

“Semana da Amizade e dos Afetos” X  X X     X 

PESES-Comemorações X  X X X X X   

“Hábitos de Vida Saudável” X       X  

“Enfermeiro Na Escola- Uma Mais Valia”; X    X     
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* CLUBE JOVENS PROMOTORES DA SAÚDE 

Os alunos Inês Lemos, Letícia Pedrosa, Daniel Silva, Miguel Pereira, Ivo Santos, Leonor Silva e Cristiana Fonseca, do 8º 

ano, são os Jovens Promotores da Saúde do AVEPF, ao longo dos três últimos anos letivos. Neste ano letivo, 

desenvolveram um trabalho em paralelo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). 

** Protocolo de Colaboração entre a Cooperativa De Ensino Superior Politécnico Universitário (CESPU) e o AVPF. 

 

 

4.6.PRESSE (Programa Regional Educação Sexual em Saúde Escolar) 
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4.7.SALA DO FUTURO -2º CICLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15-2º Ciclo:Sala do Futuro 

 

 

 

Sala do Futuro – 2º Ciclo 

Turmas 
Tema(s) Desenvolvido(s) 

5º Ano 

Nº de 
disciplinas 
envolvidas 

5ºA 
Os Media 7 

 Personalidades 4 

5ºB Segurança Rodoviária 7 

    5ºC 
“ O Homem e os Animais” 6 

“ A Igualdade e a Solidarieade entre os Homens” 5 

5ºD 
Tempos livres 5 

Meio Ambiente 6 

5ºE 
O Carnaval  6 

Meio Ambiente 8 

5ºF Meio Ambiente 6 

5ºG 
Interculturalidade 7 

Os animais  6 

5ºH 
Direitos Humanos  6 

A Inglaterra 6 

5ºI 
A igualdade de direitos 7 

Literatura 5 

5ºJ Fábulas do Mundo 5 

5ºK Profissões do Futuro 5 

6º Ano 

6ºA Monumentos 5 

6ºB Direitos Humanos 6 

6ºC Interculturalidade 6 

6ºD Meio Ambiente 4 

6ºE Meio Ambiente 6 

6ºF Media 6 

6ºG Sistema solar 6 

6ºH 
Meio Ambiente 5 

Media 5 

6ºI Media 5 

6ºJ Sexualidade 4 
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4.8.SALA DO FUTURO -3º CICLO 
 

Sala do Futuro – 3º Ciclo 

 

 
Turmas 

Tema(s) Desenvolvido (s) 
7ºAno 

Nº de 
Disciplinas 
Envolvidas 

7ºA Igualdade de Género 6 

7ºB (Agendada depois 16 março) ------------ 

7ºC O Mundo das Profissões 5 

7ºD Igualdade de Género 5 

8ºAno 

8ºA Carnaval 7 

8ºB Biodiversidade animal 6 

8ºC Saúde – Obesidade VS alimentação saudável 7 

8ºD 

Profissões (1ª sessão) 6 

Paços de Ferreira/ Capital do Móvel (2ª sessão) 6 

8ºE As sete Maravilhas 6 

8ºF Relações interpessoais 6 

9ºAno 

9ºA Cinema (conhecer as características de diversos géneros 
cinematográficos) 

7 

9ºB A Cultura em Portugal 5 

9ºC A Música 6 

9ºD O Aquecimento Global 4 

9ºE Entertainers! 7 

            Tabela 16 - Sala do Futuro-3º Ciclo 
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4.9.PROJETO “O ROMÂNICO” 

 

Tabela 17-Projeto Românico 

Notas: 
1 Articulou com a Biblioteca Escolar e as disciplinas de História e Geografia de Portugal e Matemática.  

2 O projeto "O Românico nas Artes Visuais" a realizar com os alunos das turmas do 8º ano de escolaridade, na área disciplinar de 

Educação Visual, não chegou a ser concluído devido à pandemia que o país atravessa. Este projeto insere-se na temática do Património 

local e articula com a disciplina de História. 

 

 

4.10.PROJETO GEMA  
 

Neste projeto, os alunos de 8º ano de escolaridade apoiaram os alunos de 5º ano, no decorrer do ano letivo 

de 2019/2020 e os alunos de 9º ano apoiarão os de 6º ano no decorrer do ano letivo de 2020/2021. Este 

apoio decorrerá em atividades da escola, já inseridas no Plano Anual de Atividades. Para o efeito, houve 

uma formação prévia aos alunos do 8º ano de escolaridade, dinamizada pelos Serviços de Psicologia e 

Orientação, que também foram responsáveis pela monitorização do trabalho dos alunos tutores e 

tutorandos.  

O projeto culminaria com uma festa de final de ano de para todos os alunos envolvidos, com a possibilidade 

de articulação com o Dia do Agrupamento. No entanto, em virtude do confinamento devido à pandemia 

Covid-19 não se realizou. 

 

 Nº de Turmas 
Números e formas com História 1 10 

Projeto no âmbito do PAC 11 

O Românico nas Artes Visuais 2 6 

Atividades 
(PAA) 

Articulações 

“Criatividade Aplicada às Ciências 
Sociais e Humanas” 

Técnicas da 
rota do 

Românico 

Grupo 
100 

Grupo 
600 

Grupo 
230 

Biblioteca 
Escolar 

Grupo 
400 

Técnicos 
do Museu 

Workshop Dirigido às crianças do Pré-
escolar 

X X      

O Românico nas Artes Visuais   X     

Jogos Didáticos    X X   

Visita de Estudo 7ºAno - Citânia de 
Sanfins e Museu Arqueológico 

     X X 
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4.11.BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

“O contributo do Blogue da Biblioteca na vida escolar” 
 

A Biblioteca Escolar do Agrupamento proporciona condições para os alunos melhorarem as aprendizagens e 

consolidarem conhecimentos bem como as literacias.  Integra a Rede de Bibliotecas Escolares ( Plano Nacional 

de Leitura e Plano Nacional de Cinema). Em conjunto com os todos os docentes do Agrupamento, dinamiza 

um espaço de forma a facilitar o trabalho aos seus utilizadores, disponibilizando todos os recursos aí existentes. 

Em articulação com os diversos departamentos participa e envolve-se anualmente em atividades e concursos 

disponibilizados pelo Plano Nacional de Leitura.  Atualmente a Biblioteca Escolar tem um blogue “Biblioteca 

Escolar” que tem por objetivo a divulgação do trabalho desenvolvido na e pela biblioteca, bem como trabalhos 

realizados pelos alunos e demais atividades em trabalho colaborativo com os diversos departamentos, com 

recursos digitais de apoio ao currículo, estudo e realização de trabalhos diversificados. 

 

Atividades Desenvolvidas 

 1º Período 
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2ºPeríodo 
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4.12.DESPORTO ESCOLAR 
 

Articulações 
 

 
PAA 

Grupo 
910 

Coordenação de 
Diretores de 

Turma 

Gabinete do 
Diretor 

Grupos 260 e 
620 

PESES Associação 
de Pais 

Atividade Interna (nível I) X X X X X  

Atividade Externa X X X X X  

Projetos Complementares X X X X X  

Férias Desportivas   X X  X 
     Tabela 18-Desporto Escolar:Articulações 

ATIVIDADE INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE EXTERNA 
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PROJETOS COMPLEMENTARES DE DESPORTO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13.SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 

 

Projetos turmas  
(2º ciclo) 

turmas  
(3º ciclo) 

Articulações 

Escola para Pais 21 15 6 

Mindfullness to 
student's success M2S: 
Atenção Plena* 

 
---------- 

 
------------------- 

 
-------------------------- 

PREVINT** 0 15 1 

GAAF 21 15  

Orientação Vocacional 0 5 4 
 Tabela 19- Projetos-SPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mindfullness to student's success M2S: Atenção Plena – A atividade não teve inicío, devido ao confinamento provocado 

pela pandemia Covid-19.  

**Prevint - Programa de Intervenção no âmbito da Violência nas Relações Interpessoais, para todos os alunos do 3º ciclo. 

Este programa pode ser entendido no âmbito da cidadania por capacitar os adolescentes para relacionamentos 

interpessoais de respeito mútuo, que por sua vez, promoverá saúde e bem estar no adolescente. Foi interrompido devido 

ao confinamento. 
Nota- Articulações: Gabinete do Diretor; Coordenadores de estabelecimento Diretores de Turma; Associação de Pais; outras entidades. 
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4.14.OUTROS PROJETOS 

Projetos Turmas 

Património Artístico Cultural 5ºAno 

 
Ensino prático/experimental: Projeto de Ciências  

6º ano 

7º ano 

Oficina de Oralidade e Escrita Português   
8º ano Oficina de Oralidade e Escrita Inglês  

                  Tabela 20- Outros Projetos 

 

4.15.Conclusões Finais 
 

Todos os Projetos tiveram por base os Princípios, a Visão e os Valores definidos no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, que se encontram representados no esquema conceptual abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uma forma geral, os projetos do AVEPF permitiram o desenvolvimento de todas as competências definidas 

no Perfil dos Alunos; porém, esse contributo podia ser mais ou menos significativo em função das opções 

metodológicas do(s) professor(es). As Aprendizagens Essenciais para os 2º e 3º ciclos foram tidas em conta no 

desenho das atividades, no entanto, ter-se-á de fazer um esforço para possibilitar  o cumprimento dos 

objetivos do currículo em cenários de aprendizagem ativa e integrada, uma vez que foram explorados pontos 

de contacto entre as áreas de saber específico. 
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5 -  Avaliação dos Projeto Curricular de Grupo/Plano Curricular de Turma /Plano de Trabalho de 

Turma 

Neste domínio pretende-se efetuar  uma análise da evolução do desempenho dos alunos do AVEPF  ao longo 

do ano letivo, tendo enfoque nas aprendizagens,  comportamento  e assiduidade dos alunos. 

 

 

5.1. Evolução do desempenho  

 

5.1.1.Pré – Escolar 

 

 
A  “Área de Formação Pessoal e Social” é considerada como área transversal pois embora tendo conteúdos 

próprios, se insere em todo o trabalho educativo realizado no jardim de infância. Esta área incide no 

desenvolvimento de atitudes, disposições e valores, que permitam às crianças continuar a aprender com 

sucesso e a tornarem-se cidadãos autónomos, conscientes e solidários. 

 
*EA-Em Aquisição A-Adquirida 

 

Pela análise dos gráficos, constata-se que houve  progressos significativos ao longo do ano letivo nesta área, 

registando no 1º período valores médios de aquisição de competências, aproximadamente, entre os 60% e 

70% e apresentando no final do 3º período, valores médios entre 75% e 85%.  
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A “Área de Expressão e Comunicação” é entendida como área básica, uma vez que engloba diferentes formas 

de linguagem que são indispensáveis para a criança interagir com os outros, dar sentido e representar o mundo 

que a rodeia. Esta área comporta diferentes domínios: Educação Motora; Educação Artística; Linguagem Oral 

e Abordagem à Escrita  e domínio da Matemática.  

 

 

 
*EA-Em Aquisição A-Adquirida 

Pela leitura dos gráficos,  constata-se a evolução verificada nesta área, ao longo do ano letivo, pela globalidade 

das crianças do Ensino Pré - Escolar do AVEPF.  Houve uma melhoria bastante significativa em todos os 

domínios, destacando-se o domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita  e o domínio da Matemática. 

  

 

A “Área do Conhecimento do Mundo” é  uma  área  integradora  de  diferentes  saberes,  onde  se  procura  

que  a  criança  adote  uma  atitude  de  questionamento e de procura organizada do saber, própria da 

metodologia científica, de modo a promover uma melhor compreensão do mundo físico, social e tecnológico 

que a rodeia. 
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Na área em análise, verifica-se a progressão efetuada pelas crianças, registando-se no final do 3º período, 

valores superiores a 60%  nos diferentes domínios. 

Estes valores abrangem o período de encerramento das escolas e, consequentemente, a educação à distância. 

Da análise efetuada, conclui-se que houve progressos em todas as áreas de conteúdo disciplinar. 

 

5.1.2.Primeiro Ciclo 

 

 

Pela análise dos dados, verificamos é a  Matemática que a 

taxa de sucesso é mais elevada, no primeiro ano seguida do terceiro ano, com valores acima dos 90%.  Em 

todos os anos de escolaridade, à exceção do 4º ano, houve progressão no decorrer do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Português de  uma  forma geral todas as turmas evoluíram , no decorrer do ano letivo, quer no que respeita 

ao sucesso quer à qualidade do sucesso pois mantiveram ou subiram os seus resultados. De destacar os 

resultados das turmas do 4º ano que se destacam nas taxas obtidas. Nas turmas do 2º ano, os valores obtidos 

foram mais baixos, apesar de ter existido também um aumento do desempenho do primeiro para o 2º e 3º 

períodos. 

É nas turmas do primeiro ano, que a qualidade do sucesso é mais elevada, seguida dos terceiros anos, no 

entanto, a taxa foi melhorando em todos os anos ao longo do ano letivo. 
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Relativamente ao Estudo do Meio, todos os anos apresentaram taxas de sucesso superiores a 98%. De realçar 

as turmas do 1º ano de escolaridade, que apresentaram valores na ordem dos 100% de sucesso no 1º e 2º 

períodos, e baixou no terceiro período para os 99%.  A qualidade do sucesso, regra geral houve uma melhoria, 

ao longo do ano letivo.  

 

 

 

 

 

A Inglês, os dados indicam um progresso significativo, quer no sucesso, quer na qualidade do sucesso, 

especialmente nas turmas do terceiro an 
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5.1.3.Segundo Ciclo -5ºAno 

 

 

As turmas, apresentam de uma maneira geral uma evolução nas suas aprendizagens ao longo do ano letivo. 

De destacar a turma do 5ºF, que conseguiu superar as suas dificuldades e os alunos melhoraram o seu 

aproveitamento, enquanto as turmas do 5ºC, D e K, mantiveram uma boa aprendizagem ao longo dos 3 

períodos. A maioria das turmas atingiu a taxa de sucesso de 95%. Quanto à qualidade do sucesso, destaca-se 

a turma do 5ºC, com uma qualidade do sucesso de 97,12%, mas a maioria das turmas atingiu a taxa de 

qualidade do sucesso acima de 64%. 

Todos os alunos concluíram o 5º ano, pelo que as Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão e  

Promoção do Sucesso Educativo surtiram o efeito desejado. 

Ao longo do ano letivo, a percentagem de insucesso nas disciplinas em que este se verificava foi diminuindo, 

sendo as disciplinas de Matemática e de Inglês aquelas que registam maior percentagem no final do ano.  

 

• COMPORTAMENTO  

 

Tabela 23- Comportamento:5ºAno 

 

No final do ano letivo o comportamento Bom predomina no 5º ano e as turmas apesentam uma evolução 

satisfatória. No entanto, há a salientar a turma do 5º F, que teve no final do 1º período um comportamento 

Insuficiente e terminou o ano letivo com um comportamento Bom.  

 

 

 

 5ºA 5ºB 5ºC 5ºD 5ºE 5ºF 5ºG 5ºH 5ºI 5ºJ 5ºK 

1ºP Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Bom 

2ºP Bom Suficiente Bom Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Bom 

3ºP Bom Suficiente Bom Suficiente Bom Bom Suficiente Bom Suficiente Bom Bom 
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5.1.4.Segundo Ciclo - 6ºAno 
 

 

Na generalidade, no 6º ano, as turmas evoluíram 

favoravelmente, nas aprendizagens ao longo do ano, mantendo ou subindo os seus resultados. Destaca-se a 

turma do 6ºG, com Muito Bom nos 3 períodos.  A turma do 6º B, baixou os seus resultados no 3º Período, 

comparativamente aos resultados obtidos no 2º Período.  

Globalmente o objetivo, “manter a taxa da qualidade de sucesso no 2.º ciclo acima de 64%”, foi atingido. No 

entanto, destacam-se as as turmas 6ºC, 6ºE, 6ºF e 6ºJ cuja percentagem da qualidade de sucesso ficou abaixo 

desse objetivo. 

 

 

• COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

Tabela 24- Comportamento do 6ºAno 

 

De uma maneira geral, todas as turmas mantiveram um comportamento regular ao longo do ano letivo, não 

houve grandes oscilações, ao longo do ano. De referir as turmas do 6ºB; F; H; I e J que melhoram o seu 

comportamento ao longo do ano letivo. 

 

 

 6ºA 6ºB 6ºC 6ºD 6ºE 6ºF 6ºG 6ºH 6ºI 6ºJ 

1ºP Bom Suficiente Bom Bom Suficiente Suficiente Bom Suficiente Suficiente Suficiente 

2ºP Bom Suficiente Bom Bom Suficiente Suficiente Bom Suficiente Suficiente Suficiente 

3ºP Bom Bom Bom Bom Suficiente Bom Bom Bom Bom Bom 
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• PERCENTAGEM DE INSUCESSO POR DISCIPLINA - 2.º CICLO 
 

 Tabela 25- Percentagem de Insucesso no 2º ciclo  

 

A disciplina onde se verifica a maior percentagem de insucesso insucesso é Matemática, seguida da disciplina 

de Inglês, não obstante a evolução ocorrida do 1º Periodo para o 3º Período em todas as disciplinas. 
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1ºP 8,5% 11,3% 2,5% 11,8% 3,3% 2,4% 1,5% 2,5% 1,9% 0,2% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 

2ºP 1,1% 6,4% 0,4% 7,1% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3ºP 0,7% 3,1% 0,0% 3,7% 0,7% 0,4% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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5.1.5. Terceiro Ciclo -7ºANO 
 

 

Nas turmas do 7º ano, de uma forma geral todas as turmas evoluíram do 1º período para o 3º período, quer na 

taxa do sucesso, quer na qualidade do sucesso. A turma que não  cumpriu a meta da qualidade do sucesso foi a 

turma  B, dado ter ficado sempre aquém dos 48%. As outras turmas apesar de, nos outros períodos não terem 

chegado ao valor esperado, excetuando a turma D no terceiro período, atingiram ou superaram. 

Foram avaliadas como satisfatórias as Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão e Promoção do Sucesso 

Educativo dos alunos, pois à exceção de seis alunos, que ao longo do ano letivo evidenciaram dificuldades, 

demostraram uma falta de ambição para a aprendizagem, e nem sempre tiveram uma atitude responsável, 

persistente e atenta durante o seu percurso escolar, todos os outros alunos progrediram. 

As novas exigências colocadas neste início de ciclo, implicaram uma adaptação e aperfeiçoamento no ritmo e 

capacidade de trabalho destes alunos, que no geral, procuraram estar atentos para que os resultados escolares 

fossem o reflexo das suas capacidades e também para superar as crescentes exigências que lhes foram impostas 

neste ano letivo. 

 

• Comportamento 

 

 7º A 7º B 7º C 7º D 

1º Período Insuficiente Suficiente Bom Suficiente 

2º Período Insuficiente Suficiente Bom Suficiente 

3º Período Suficiente Bom Bom Suficiente 

Tabela 26- Comportamento do 7º Ano 

As turmas evoluíram nas regras do saber ser, saber estar,  cumprindo no geral com o estipulado no Regulamento 

Interno, uma vez que nenhuma turma deste nível de ensino terminou o ano com comportamento insuficiente. 
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5.1.6. Terceiro Ciclo - 8º ANO 
 

 

No 8º ano,   evolução ao longo do decorrer do ano letivo foI muito notória, pois no 1º período só a turma B 

tinha atingido a taxa de sucesso de igual ou superior a 90%, nos outros períodos em todas as turmas , esse 

objetivo foi atingido. Todas as turmas do oitavo demonstraram ao longo do ano letivo uma tendência evolutiva 

conseguindo melhorar e estabilizar as competências escolares que lhes eram exigidas para este nível de ensino. 

Relativamente à qualidade do sucesso, só a turma B, atingiu sempre a taxa de 48% em todos os períodos.  As 

turmas C, D e F ficaram sempre aquém do valor. A turma A e E foram progredindo, e no terceiro período 

atingiram o valor esperado. 

As Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão e Promoção do Sucesso Educativo dos alunos, foram 

avaliadas como satisfatórias pois nenhum aluno deste nível de ensino ficou retido. 

 

• Comportamento 

 

 

 

 

Tabela 27-Comportamento do 8º Ano 

Os alunos no geral, evoluíram o seu crescimento pessoal, estabelecendo e pautando as suas relações com 

todos os elementos da comunidade educativa pelo respeito e tolerância uma vez que em nenhuma turma se 

verificou a aplicação de medidas disciplinares. 

 

 8º A 8º B 8º C 8D 8E 8F 

1º Período Bom Bom Suficiente Suficiente Insuficiente Suficiente 

2º Período Bom Bom Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

3º Período Bom Bom Bom Bom Suficiente Suficiente 
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5.1.7. Terceiro Ciclo - 9º ANO 
 

 

 

As cinco turmas do 9º ano de escolaridade, mantiveram uma tendência evolutiva ao longo do ano letivo e 

conseguiram, estabilizar a um bom nível os seus resultados escolares. 

As turmas com maior taxa de  sucesso são a C e a E. A turma que apresenta  menor  sucesso é a B que só no 

segundo  período obteve uma taxa superior  a 90%. As turmas com maior qualidade de sucesso são a C e a E. 

A turma que apresenta a menor qualidade de sucesso é a B, apesar de ter havido ao longo dos períodos uma 

evolução positiva. Todas as turmas atingiram a meta de igual ou superior a 48% na qualidade do sucesso. 

Foram avaliadas como positivas  as Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão e Promoção do Sucesso 

Educativo dos alunos, pois todos concluíram o nono pelo que as medidas surtiram o efeito desejado.  

 

• Comportamento 

 

 

Tabela 28 - Comportamento do 9ºano 

 

A avaliar pelo comportamento, os alunos no geral, evoluíram o seu crescimento pessoal, estabelecendo e 

pautando as suas relações com todos os elementos da comunidade educativa pela amizade, respeito e 

tolerância uma vez que em nenhuma turma se verificou a aplicação de medidas disciplinares. 

Importa realçar, que no final do ano, nenhuma turma deste nível de ensino terminou o ano com 

comportamento insuficiente e três turmas terminaram o ano com Muito Bom. 

 

 9º A 9º B 9º C 9D 9E 

1º Período Suficiente Suficiente Muito Bom Bom Bom 

2º Período Bom Suficiente Muito Bom Bom Bom 

3º Período Muito Bom Suficiente Muito Bom Bom Muito Bom 
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• PERCENTAGEM DE INSUCESSO POR DISCIPLINA – 3º ciclo 

Tabela 29 -Insucesso no 3º ciclo 

A tabela apresenta os resultados do insucesso dos alunos do 7º, 8º e do 9º anos de escolaridade ao longo deste 

ano letivo. Verifica-se uma diminuição significativa  do insucesso, ao longo dos 3 períodos nas diferentes 

disciplinas, à exceção da disciplina de Matemática que é aquela que não melhorou os seus resultados, 

continuando a apresentar uma  percentagem elevada de insucesso.  
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1ºP 15,1% 
17,6

% 
7,2% 

10,9
% 

10,7
% 

28,8
% 

16,2
% 

14,4
% 

5,4% 0,0% 4,7% 3,7% 0,4% 0,0% 5,6% 0,0% 

2ºP 7,0% 5,6% 2,5% 7,6% 6,9% 
26,4

% 
7,7% 3,0% 0,3% 0,0% 0,0% ____ 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 

3ºP 5,1% 5,0% 1,2% 4,4% 4,6% 
27,3

% 
5,0% 1,7% 0,0% 0,5% 0,8% 7,4% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 
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5.1.8. OCORRÊNCIAS PARTICIPADAS 

 

Dada a situação de pandemia que vivemos, causada pelo coronavírus sars-cov-2, tendo no 3º período o ensino 

sido não presencial, os dados apresentados não têm os mesmos critérios dos períodos anteriores., assim o 

número de ocorrências  do não cumprimento do Regulamento interno foi minimizado no 3º período, pois o 

não cumprimento das regras estabelecidas pelos professores para as aulas síncronas foram residuais e de um 

modo geral, os alunos tiveram um bom comportamento ao longo deste período de confinamento. 

As medidas disciplinares aplicadas mais frequentemente no Agrupamento correspondem a “ordens de saída” 

(69 vezes), seguidas da medida “tarefas e atividades de integração” (35 vezes), seguida da medida 

“condicionamento no acesso a certos espaços da escola”( 3 vezes) todas esta medidas se enquadram na 

tipologia “medidas corretivas”. 

As “Medidas disciplinares sancionatórias” foram  aplicadas  21 vezes, o que no universo dos alunos, 

corresponde a 2,5 % da população estudantil.  

Há, no entanto, um dado que se destaca e que foi transversal aos períodos letivos em análise: a maior parte 

destas medidas (cerca de 67%) foram aplicadas a alunos que frequentam o 3º ciclo. 

As situações mais problemáticas continuam a ser reduzidas, como se pode comprovar pelo número de medidas 

disciplinares aplicadas que tiveram como resultado final a suspensão - 12 medidas ao longo de todo o ano - o 

que em termos percentuais, corresponde a aproximadamente 1,5% do universo dos alunos do Agrupamento. 

 

 

• ASSIDUIDADE 

 

Todas as turmas dos diferentes anos de escolaridade,  apresentaram  uma boa assiduidade, sendo todas as 

faltas devidamente justificadas pelo Encarregado de Educação dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  RELATÓRIO AVALIAÇÃO INTERNA 2019/2020 

 

41 
 

5.2. CONTEÚDOS NÃO LECIONADOS/CONTEÚDOS NÃO CONSOLIDADOS  

 

1º ANO – 1º Ciclo 

Disciplina Conteúdos Não Lecionados Conteúdos Não 
Consolidados 

Turma 

 
Português 

 Deverá ser reforçado o 
caso especial de leitura:  
- os valores do x, na 
disciplina de Português 

Todas as 
Turmas 

 
Matemática 

 

- A centena;  
- Algoritmos adição com 
transporte e subtração 
com empréstimo. 

Todas as 
Turmas 

 

2º ANO – 1º Ciclo 

Disciplina Conteúdos Não Lecionados Conteúdos Não 
Consolidados 

Turma 

Português 
 

 Consolidar e reforçar as 
temáticas/domínios que 
foram «lecionadas à 
distância», assim que 
forem surgindo no regime 
presencial, no próximo ano 
letivo 

Todas as 
Turmas 

 

Matemática 
 

Estudo do Meio 

 

3º ANO – 1º Ciclo 

Disciplina Conteúdos Não Lecionados Conteúdos Não 
Consolidados 

Turma 

 
Português 

Os conteúdos gramaticais: 
- Palavras variáveis e invariáveis; 
- Radicais de palavras, afixos, prefixos e sufixos. 

 
 
 
 
 
 
 
Consolidar e reforçar as 
temáticas/domínios que 
foram «lecionadas à 
distância», assim que 
forem surgindo no regime 
presencial, no próximo 
ano letivo 

Todas as 
Turmas 

 
 
Matemática 

-Frações decimais, dízimas  
-Unidades de medida de comprimento; 
- Perímetro;  
- Área;  
- Unidades de medida de massa;  
- Unidades de medida de capacidade; 
- Unidades de medida de tempo 
- Dinheiro. 

 
Estudo do Meio 

- Atividades económicas; 
- Realizar experiências com a luz, ímanes e de 
mecânica  
- Manusear objetos em situações concretas 

 
 

Inglês 

- The alphabet  
- The beach  
- Planets 
- Personal pronouns 
- Easter  
- Father’s Days 
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4º ANO – 1º Ciclo 

Disciplina Conteúdos Não Lecionados Conteúdos Não 
Consolidados 

Turma 

Português 
 

  
 
Consolidar e reforçar as 
temáticas/domínios que 
foram «lecionadas à 
distância», assim que 
forem surgindo no regime 
presencial, no próximo 
ano letivo 

Todas as 
Turmas 

 

Matemática 
 

Estudo do Meio 

 
 
Inglês 

 - Can/can’t;  
- Prepositionsof time;  
- Let’s, determiners;  
 - Vocabulário relacionado com as atividades ao 
ar livre e vocabulário relacionado com o Sol.  
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5º ANO – 2º Ciclo 

Disciplina Conteúdos Não Lecionados Conteúdos Não 
Consolidados 

Turma 

 
 
 
 
 
 
 
 

Português 

Conjunção;Preposição; Advérbio; Esquema rimático e 
sílabas métricas.   

 
5ºG/5ºH 

 Sílaba métrica e o esquema 
rimático na poesia e da gramática 
a conjunção, a preposição e o 
advérbio. 

5ºI 

Texto poético: esquema rimático e sílabas métricas.  
 Classe/subclasse das palavras: - verbo principal 
(transitivo e intransitivo) e verbo auxiliar - advérbio – 
conjunção -preposição. 
 Os constituintes da frase com as seguintes funções 
sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, 
predicado; complemento (direto e indireto); identificar 
o valor de conectores de tempo, de causa, de 
explicação, de contraste 

 

 
5ºC 

 
 

 
Inglês 

 

“Connectors" e "Daily routine". 
 

 
 5ºB/5ºK 

“Daily Routine”. 
 

 
5ºD/5ºE 

"Adverbs of frequency, present continuous, prepositio
ns 
of movement  imperative, Free time, activities and 
Sports”.  

 

5ºG 

“Adverbs of frequency, present continuous, 
prepositions of movement , imperative, Free time 
activities and Sports 

 
5ºI 

 
 
História e 
Geografia de 
Portugal 

 
 
“Portugal no sec. XV e XVII”.  
“Da União Ibérica à Restauração”. 

“Portugal no sec. XV e XVII” e “Da 
União Ibérica à Restauração”.  
Não foram consolidadas as 
aprendizagens identificadas para 
os respetivos temas. 

5ºB/5ºC/5ºD/
5ºE 
5ºG/5ºH/5ºI/
5ºK 

“Portugal: da União Ibérica à Restauração da 
Independência”.  

 
5ºF/5ºJ 

 
 
 
 
 

Matemática 

” Triângulos”:  “Construção de Triângulos”; 
“Desigualdade Triangular”. 
“Áreas” . 
“Números Racionais Não Negativos:   Operações com 
números racionais”.  

 
 
5º C/5ºE,/5º F 

“Áreas”  
“Números Racionais Não Negativos:          Operações  
com números racionais”. 

 
5ºA/5ºB/5ºD/
5ºG, 5ºH/ 
5ºI/5º J/ 5ºK 

 

 

Ciências Naturais 

“Diversidade nas plantas;  

“Célula-Unidade básica dos seres vivos” 

“Classificação dos seres vivos”. 

 
5ºA/5ºB/5ºD/
5ºH 5ºJ 

“Classificação dos seres vivos “  
 5ºC 

 
Educação Física 

Ginástica, Saltos no Mini- trampolim, Atletismo, Salto 
em altura e o Lançamento da bola; 
“Unidade Didática de Futebol”.  

 
 
5ºA/5ºB/5ºC   

Cidadania e 
Desenvolvimento 

” Educação financeira e educação para o consumo”. 
“Segurança Rodoviária”. 

 
5ºF 

EMRC " Natal e advento"  
 

5ºA/5ºB5ºD/5
ºF 
5ºG/5ºH/5ºI/
5ºJ 
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6º ANO – 2º Ciclo 

Disciplina Conteúdos Não Lecionados Conteúdos Não 
Consolidados 

Turma 

 
Português 

Identificar a classe de palavras: conjunção e 
classificar orações coordenadas copulativas e 
adversativas e orações subordinadas adverbiais 
temporais e causais.  

 

6ºD/6ºE 

 
 

Inglês 
 

Identificar a classe de palavras: conjunção e 
classificar orações coordenadas copulativas e 
adversativas e orações subordinadas adverbiais 
temporais e causais.  

 

   6ºD/6ºE 

“Past Simple- Irregular verbs”, ”Prepositions of 
movement”, “Be going to”; “Reflexive Pronouns” e 
vocabulário associado a “Travelling/ Holidays”. 

 
6ºI/6ºJ 

 
Matemática 

 
“Isometrias” 

 
 

6ºA/6ºB, 6ºH/6ºI  
 6º J 

 

 

 

 

Ciências Naturais 

“Agressões do meio e integridade do organismo” 

- Microrganismos. 

- Higiene e problemas sociais. 

 6º A/6ºB/6º C/ 
6ºD 6ºE/ 6ºH 
6ºI/6ºJ 

O subtema:"Importância das plantas"; 

"Transmissão de vida: reprodução nas plantas". 

“Agressões do meio e integridade do Organismo” 

- Microrganismos. 

- Higiene e Problemas Sociais.   

  
 
6º F/6ºG 

 
 

Educação Física 

Ginástica, os Saltos no Minitrampolim; Atletismo, o 
Lançamento do peso”; 
Unidades Didáticas de Badmínton e de Voleibol.   

 6ºA/6ºD/6ºE/6ºF 
6ºG/6ºH/6ºJ 

Voleibol e Atletismo.   6ºH/6ºI/6ºJ 

 
Cidadania e 

Desenvolvimento 

“Desenvolvimento Sustentável”.  
 

 6ºB 

"Risco" e "Segurança, Defesa e Paz".    6ºC/ 6ºF 
6ºH 

TIC “CRIAR E INOVAR”: Subtema “Folha de cálculo”   6ºA/6ºB/6ºC/6ºD 
6ºG/6ºI 

EMRC 
“Jesus, um Homem para todos”-  
 

 6ºC/6ºD/6ºE/6ºG 
6ºI/6ºJ 
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7º ANO – 3º Ciclo 

Disciplina Conteúdos Não Lecionados Conteúdos Não 
Consolidados 

Turma 

 
 
 
 
 

Inglês 

"Modal Verbs"; "Indefinite Pronouns";  
"Graus dos Adjetivos". 

 
7ºA 

 “Be going to”, “Reflexive pronouns” , 
“Comparatives and Superlatives”; 
Vocabulário relacionado com “ Sports” e “Free 
time activities”. 

 

7ºB 

Unidade quatro - Modal verbs e o Imperative; 
Unidade cinco - Indefinite pronouns, Conditional 
sentences, Future (be going to), asking for and 
giving directions, vocabulary related to shops, para 
além de todos os conteúdos da unidade 6. 

 

7ºC/7ºD 

 
Matemática 

"Resolução de problemas envolvendo equações". 
"Critérios de semelhança de triângulos". " 
Relação entre perímetros e áreas de figuras 
semelhantes". 
 

O tema "Figuras Geométricas. 
Semelhanças." não foi  
devidamente aprofundado, 
nem consolidado. 

7ºA/B/C/D 

 

Ciências Naturais 

"Paisagens Geológicas" 

“Génese das Rochas Sedimentares”; 

“Ciência Geológica e Sustentabilidade. 

  
7ºB/C 

Geografia Meio Natural – Subtema: Relevo (Dinâmica de uma 
bacia hidrográfica e Dinâmica do litoral) 

 7ºA/B/C/D 

Educação Visual "Geometria": "Traçados dos Arcos"  
 

 7ºA/B/C/D 

 
Educação Física 

"Salto em comprimento". 
"Badmínton". 

 7ºA/B/C 

Danças Tradicionais, Salto em Comprimento e 
Badmínton. 

 7ºD 

 
Projeto de 

Ciências 

Ficaram por desenvolver algumas atividades 
experimentais, nomeadamente: "Bolas de sabão"; 
"Identificação da vitamina C em diversos 
alimentos"; "Impressões digitais"; "Obtenção de 
Modelos de fósseis"; "Fossilização por 
Conservação"; "Construir um eletroíman". 

  
 

7ºA/B/C/D 
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8º ANO – 3º Ciclo 

Disciplina Conteúdos Não Lecionados Conteúdos Não 
Consolidados 

Turma 

 
História 

“A civilização industrial no século XIX”. 
 
 

8ºA/B/C/ E 

"Mundo Industrializado e países de difícil 
industrialização". 

 8ºD/F 

 
 

Matemática "Operações com polinómios". 
"Casos notáveis da multiplicação de binómios". 
 "Equações do segundo grau a uma incógnita" . 

"Sistemas de equações do 
primeiro grau a duas 
incógnitas" e "Organização e 
tratamento de dados" não 
foram devidamente 
aprofundados, nem 
consolidados 

8ºA/B/C/D/E/F 

 
 
 
 

 
 

Geografia 

Atividades Económicas – Subtema: 
- Atividades económicas: recursos, processos de 
produção e sustentabilidade; 
- Setor I (primário); 
- Setor II (secundário); 
- Setor III (terciário); 
-Redes e meios de transportes e telecomunicações 

 
"Mobilidade";  
"Diversidade Cultural" 
 "Áreas de fixação humana" 

 
 
 

8ºA/D 

“Atividades Económicas “ : 
- Setor I (primário); 
- Setor II (secundário); 
- Setor III (terciário); 
- Redes e meios de transportes e telecomunicações 

  
 

8ºB/C/E/F 

Educação Visual “Geometria Cónica”   8ºB/C/D/E/F 

Educação Física Orientação, Lançamento do Peso e Triplo Salto  8ºA/B/D/E/F 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

“Desenvolvimento Sustentável”;  
“Literacia Financeira”  
“Educação para o Consumo”   
“Voluntariado”. 

  
8ºD 

EMRC O “Ecumenismo” 
 

 8ºC/E 
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9º ANO – 3º Ciclo 

Disciplina Conteúdos Não Lecionados Conteúdos Não 
Consolidados 

Turma 

História " O dinamismo económico e social dos países capitalistas."  9ºD/E 

 
 

Matemática 
 

“Propriedades de ângulos, 
cordas e arcos definidos 
numa circunferência”, 
“Lugares Geométricos 
envolvendo pontos notáveis 
de triângulos” e 
“Probabilidade” 

9ºA/B/C/D/E 

 
Geografia 

Domínio: Riscos, ambiente e sociedade; Subdomínio: 
- Riscos Mistos - Compreender a importância da floresta à 
escala planetária e em Portugal; Compreender a influência 
dos incêndios florestais no meio e na sociedade; 
- Proteção, controlo e gestão ambiental para o 
desenvolvimento sustentável 

  
 

9ºA/B/C/D/E 

Educação 
Física 

Dança e Triplo Salto. 
 

 9ºA 

EMRC " Deus, o grande mistério”. 
 

 9ºB/C 
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6. ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROJETO EDUCATIVO 

 

O projeto Educativo do AVEPF compreende, no seu ponto 3.12 - Objetivos Operacionais, Metas, Ações e 

Indicadores, a definição de objetivos estratégicos, em linha com a missão e objetivo nuclear, clarificadores do 

que se pretende atingir em cada área prioritária de intervenção.  

Estas metas são suportadas por indicadores de verificação, perfeitamente identificados nesse documento e 

que constituem os vetores segundo os quais é feita a autoavaliação das metas e objetivos preconizados. 

Este relatório avalia a concretização das metas relativas às 3 áreas prioritárias do Projeto Educativo, 

nomeadamente Aprendizagens e Conhecimentos, Saúde e Bem-estar e Cidadania e Desenvolvimento. 

 

6.1.Aprendizagens e Conhecimentos 

Metas 
Indicadores 
Associados 

Cumprimento 

Manter uma taxa 
nula de abandono 
ao ano em todos os 
ciclos de ensino. 
 
Manter a taxa de 
sucesso no 2.º ciclo 
acima de 95%. 
 
Manter a taxa de 
sucesso no 3.º ciclo 
acima de 90%. 
 
Manter a taxa da 
qualidade sucesso 
no 2.º ciclo acima de 
64%. 
 
Manter a taxa da 
qualidade de 
sucesso no 3.º ciclo 
acima de 48%. 
 
Obter resultados 
acima da média 
nacional nas provas 
finais do 9º ano de 
escolaridade 
 
 
 
 

Número de alunos em 
situação de abandono 
escolar em cada ano 
letivo. 

Não houve alunos em situação de abandono escolar nos 3 ciclos. 

Número de alunos 
com nível positivo (3, 
4 ou 5) às diferentes 
disciplinas. 

A meta para a taxa de sucesso nos 2º e 3º ciclos foi cumprida, com 

os seguintes valores: 

• 2º ciclo obteve uma taxa de 99,2%, para um objetivo 

mínimo de 95%  

• 3º ciclo obteve uma taxa de 95,9%, para um objetivo 

mínimo de 90% 

Ainda relativamente a este ponto, não houve alunos retidos no 2º 

ciclo. No  3º ciclo, ficaram retidos 6 alunos, sendo que estes são 

todos do 7º ano de escolaridade.  

Número de alunos 
com níveis 4 e 5 às 
diferentes disciplinas. 

A meta para a taxa de qualidade de sucesso nos 2º e 3º ciclos foi 

cumprida, com os seguintes valores: 

• 2º ciclo obteve uma taxa de 71,5%, para um objetivo 

mínimo de 64%  

• 3º ciclo obteve uma taxa de 51,5%, para um objetivo 

mínimo de 48% 

Número de alunos 
com nível positivo (3, 
4 ou 5) nas provas 
finais de Português e 
Matemática. 
 
Número de alunos 
com níveis 4 e 5 nas 
provas finais de 
Português e 
Matemática. 

Não houve provas finais no corrente ano letivo. 
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Proporcionar aos 
alunos situações que 
envolvam o 
desenvolvimento do 
pensamento 
científico e práticas 
associadas 
 
 
 
 
 
Desenvolver planos 
anuais de formação 
para docentes e 
técnicos 
especializados, em 
domínios científicos 
e pedagógicos. 

 
 
 
 
 
 
 
N.º de alunos que 
frequentam apoios 
nos 2º e 3º ciclos 

 

5º e 6º anos de escolaridade 

• 88 alunos do 5º ano e 84 alunos do 6º ano, frequentaram apoio 

ao estudo de matemática, correspondendo a cerca de 36% do 

universo dos alunos destes anos de escolaridade. Destes 172 

alunos, apenas 18 obtiveram nível final inferior a 3, pelo que a 

eficácia destes apoios foi de 90%. 

• No que concerne ao apoio a português, não tendo havido oferta 

de apoio ao estudo, foi implementado o clube de português, com 

o propósito de prestar acompanhamento aos alunos com 

maiores dificuldades, através de atividades de leitura, escrita e 

interpretação. Foram 108 os alunos destes anos, que 

frequentaram este clube, correspondendo a cerca de 23% do 

universo dos alunos destes anos de escolaridade, tendo apenas 4 

alunos obtido nível final inferior a 3, deduzindo-se que a eficácia 

deste clube foi de 97%. 

• Acresce ainda a implementação de um clube de matemática, em 

diversos horários disponíveis aos alunos, que teve a inscrição e 

frequência de 30 alunos, sendo que a maioria destes já 

frequentava o apoio ao estudo. 

7º ano de escolaridade 

• 29 alunos frequentaram apoio educativo à disciplina de 

português, representando 33% do universo de alunos deste 

ano de escolaridade. Com apenas 9 níveis inferiores a 3 a esta 

disciplina, regista-se uma eficácia dos apoios de 69%. 

• 40 alunos frequentaram apoio educativo à disciplina de 

matemática, representando 41% do universo de alunos deste 

ano de escolaridade. Com 21 níveis inferiores a 3 a esta 

disciplina, regista-se uma eficácia dos apoios de apenas 48%. 

8º ano de escolaridade 

• 60 alunos frequentaram apoio educativo à disciplina de 

português, representando 46% do universo de alunos deste 

ano de escolaridade. Com apenas 8 níveis inferiores a 3 a esta 

disciplina, regista-se uma eficácia dos apoios de 87%. 

• 60 alunos frequentaram apoio educativo à disciplina de 

Matemática, representando 46% do universo de alunos deste 

ano de escolaridade. Com 23 níveis inferiores a 3 a esta 

disciplina, regista-se uma eficácia dos apoios de 62%. 

9º ano de escolaridade 

• 76 alunos frequentaram apoio educativo à disciplina de 

português, representando 73% do universo de alunos deste 

ano de escolaridade. Sem níveis inferiores a 3 a esta disciplina, 

regista-se uma eficácia dos apoios de 100%. 

• 101 alunos frequentaram apoio educativo à disciplina de 

Matemática, representando 97% do universo de alunos deste 

ano de escolaridade. Com 27 níveis inferiores a 3 a esta 

disciplina, regista-se uma eficácia dos apoios de 73%. 
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N.º de alunos 
acompanhados que 
evidenciam, 
diagnóstico 
compatível com 
situações de dislexia. 

O projeto PPS foi descontinuado, por terem sido consideradas 

grandes vantagens na intervenção dirigida às crianças mais novas, do 

ensino pré-escolar. Desta forma, todas as crianças do ensino pré-

escolar foram envolvidas no projeto “A Ler Vamos”, o qual serviu 

para identificar de forma mais precoce as crianças que evidenciam 

diagnóstico compatível com situações de dislexia, além de 

trabalharem competências pré- leitoras e motivação para a literacia 

emergente. 

O relatório de avaliação deste projeto foi elaborado pela equipa de 

autoavaliação, entregue ao diretor e analisado em conselho 

pedagógico tendo tido uma avaliação muito positiva em todos os 

seus parâmetros, devendo ser dada continuidade ao mesmo no 

próximo ano letivo. É no entanto de referir que, dada a necessária e 

importante articulação que deverá existir entre o pré-escolar e o 

primeiro ciclo, será de primordial importância que, na transição para 

o 1º ciclo, seja implementado um procedimento normalizado em que 

sejam facultados aos novos professores os resultados individuais dos 

testes efetuados e demais relatórios, para que os professores 

possam desta forma utilizá-los na construção do diagnóstico da 

turma. 

 
N.º de professores 
que frequentaram as 
ações do plano anual 
de formação. 

Dos 147 docentes ao serviço em 2019/2020, 88 realizaram ou 

estiveram inscritos em formação contínua certificada, no domínio 

científico-pedagógico, a partir da plataforma do Centro de Formação 

da Associação de Escolas de Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel. 

Houve oferta formativa suficiente, em função da procura. 
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6.2.SAÚDE E BEM ESTAR 

Metas 
Indicadores 
Associados 

Cumprimento 

 

Manter o protocolo com a 

Universidade Católica, no âmbito 

do acolhimento a enfermeiros 

estagiários, alargado a todas as 

escolas do Agrupamento. 

 

Aumentar a eficácia na deteção 

de alunos com problemas de peso 

ou outros distúrbios alimentares. 

 

Aumentar o número de alunos 

envolvidos nos subprojectos do 

Projeto PESES. 

 

Garantir a implementação do 

Programa de Alimentação 

Saudável em Saúde Escolar 

(PASSE, PASSE/Rua e PASSE zinho) 

em todas as turmas do Pré-

Escolar e 1º Ciclo. 

 

 

 

 

 

 

Número de rastreios e 

taxa de população 

abrangida pelos 

mesmos. 

 

Número de casos 
sinalizados com 
excesso de peso ou 
outros distúrbios 
alimentares 

 

 

Não se manteve o protocolo com a Universidade 

Católica, mas sim a parceria com a CESPU- “Hábitos 

de vida saudável”. 

 

Não foram realizados rastreios, pois estes estavam 

previstos para a “Semana da Saúde” que não chegou 

a acontecer devido ao encerramento da escola. 

 

Dando cumprimento ao Protocolo de Colaboração 

entre a Cooperativa De Ensino Superior Politécnico 

Universitário (CESPU) e o Agrupamento Vertical de 

Escolas de Paços de Ferreira, deu-se continuidade ao 

trabalho de Planeamento em Saúde, com todos os 

estudantes do 6º ano da Escola Básica de Paços de 

Ferreira. Este trabalho tinha como objetivo ser 

terminado este ano letivo, no entanto, apenas foi 

realizada uma ação de sensibilização no centro 

Escolar de Meixomil, onde puderam estar presentes 

todos os pais/ encarregados de educação, 

professores, alunos e assistentes operacionais, onde 

foram apresentados os resultados do estudo que foi 

feito no ano letivo anterior. Para o 3º período estava 

reservada uma atividade com os referidos alunos que 

não foi realizada dadas as circunstâncias da COVID 

19. 
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Implementar o projeto PRESSE 

em todos os níveis de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de alunos 

envolvidos nas 

atividades do PESES. 

 

 
Nas comemorações do “Dia Mundial da 

Alimentação”; 

” Dia Mundial da Prevenção do Cancro da Mama-

Onda Rosa” e do “Dia Mundial da Diabetes” 

estiveram envolvidas todas as turmas do 

agrupamento (1053+850 alunos);  

 

No “Dia Mundial do Não Fumador” e “Dia Mundial da 

luta contra a Sida”, participaram todas as turmas do 

9ºano, num total de 104 alunos. 

 

Na atividade da” Semana da amizade e dos afetos”, 

participaram todas as turmas dos 1º, 2º e 3º ciclos. 

 
Na campanha de solidariedade: “Um pequeno gesto, 
um grande sorriso”, participaram todas as turmas do 
agrupamento. 

Relatório final de 

avaliação do PESES. 

 

As atividades do PESES, realizadas ao longo do 1º e 

2º períodos deste ano letivo, tiveram forte adesão 

por parte do público-alvo. Mais de 90% dos alunos 

afirmaram que estas atividades despertaram 

interesse e curiosidade e contribuíram para a sua 

aprendizagem. 

Número de turmas que 

aplicam o PASSE, 

PASSE/Rua e PASSE 

zinho 

 

Todas as turmas do EPE (Ensino Pré-Escolar) e do 

1ºCEB, num total de 1069 alunos, participaram no 

PASSE, um programa de promoção de 

comportamentos alimentares saudáveis de forma a 

prevenir doenças. 

 

Todos os alunos dos 3º e 4º anos do AVEPF, num total 

de 427 alunos, participaram no Projeto “Super 

Saudáveis”, através da articulação com as entidades 

promotoras dos serviços de almoço no sentido de se 

tornarem as ementas mais adequadas ao que uma 

boa alimentação preconiza. 

Estas atividades só decorreram ao longo do 1º e 2º 

período em virtude do encerramento das escolas 

decretado pelo ministério da Educação dada a 

Pandemia COVID-19. 

 

Número de professores 

com formação PRESSE. 

 

O projeto PRESSE foi implementado em todos os 

níveis de ensino. 

Cerca de 88% dos titulares/diretores de turma 

possuem formação PRESSE.   
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Ministrar formação PRESSE a 

todos os titulares/diretores de 

turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar o número de alunos 

e/ou famílias atendidos pelo 

GAAF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumentar o número de alunos 

que usufruem de suplemento 

alimentar. 

Número de alunos 

e/ou famílias apoiadas 

pelo GAAF. 

Número de alunos e/ou famílias atendidas no ano 

letivo 2019/2020 no GAAF:  

 

44 famílias que receberam o cabaz de Natal.  

 

82 famílias que tiveram outros atendimentos, 

nomeadamente na fase de confinamento para 

pedidos de bens alimentares.  

 

28 alunos que obtiveram atendimento por motivos 

emocionais e comportamentais. 

 

 O total de atendimentos é superior ao do ano 

transato, devido ao surto epidemiológico do 

coronavírus (covid-19).  

 

No âmbito da Escola para Pais, foram realizadas 

ações sobre a exploração de hábitos saudáveis que 

favoreçam um crescimento saudável da criança, 

nomeadamente os que estão diretamente 

relacionados com o sono, com a alimentação, com a 

prática de atividade física, com a postura correta 

quando sentada em sala de aula, com a importância 

do brincar e sobre práticas parentais 

positivas. Apesar da presença dos pais ser muito 

abaixo do desejável, os presentes demonstraram um 

interesse elevado através da sua participação ativa, a 

fim de obterem esclarecimentos e informações 

acerca da sua ação enquanto educadores. 

 

Com os alunos foram realizadas ações sobre 

Regulação Emocional, Aprendizagem de estratégias 

para lidar com a ansiedade, Hábitos de vida 

saudáveis, Aprendizagem de estilos de comunicação 

assertivos. Foi interrompido devido ao 

confinamento. 

 

Número de alunos que 

usufruem de 

suplemento alimentar. 

Foram 19 os alunos que usufruíram de suplemento 

alimentar no ano letivo 2019/2020. 
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6.3.CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

Metas Indicadores Associados Cumprimento 

. Aumentar o número de 
atividades inscritas no PAA 
no âmbito da: 
• Educação para a 
inclusão; 
• Educação para os 
Direitos Humanos. 
• Educação ambiental 
• Solidariedade e 
voluntariado. 
 
 
Dar continuidade a 
modalidades do Desporto 
Escolar que privilegiem a 
integração de alunos com 
necessidade de medidas 
seletivas ou adicionais de 
suporte à aprendizagem. 
 
Privilegiar os temas: Educação 
Ambiental, Dimensão 
Europeia da Educação e 
Solidariedade e Voluntariado 
na construção do currículo de 
Educação para a Cidadania/ 
Cidadania e 
Desenvolvimento. 
 
Dar continuidade à realização 
de assembleias de delegados 
em todas as escolas do 
Agrupamento, pelo menos 
uma vez por período letivo. 
 
Aumentar o número de 
momentos de análise e 
reflexão sobre a vida do 
Agrupamento em sede de 
assembleia de turma. 
 
Implementar a Associação de 
Estudantes. 
 
Diminuir o número de 
comportamentos suscetíveis 
de constituir infração 
disciplinar 

Realizar ações que 

promovam a inclusão 

social de crianças e 

jovens com deficiência. 

Não obstante todas as atividades do PAA estarem naturalmente 

abertas à participação de todos, independentemente da sua condição 

física ou mental, a escola criou atividades especificamente a pensar 

nestes alunos, embora abertas à participação de todos, 

nomeadamente: 

- Grupo equipa de Boccia, no desporto escola, com 8 alunos com 

deficiência; 

- Grupo Equipa de Desporto Adaptado, com 8 alunos com deficiência; 

- Clube de Música, dirigido especificamente e exclusivamente para o 

trabalho com alunos com medidas adicionais, com 6 alunos inscritos; 

Promover ações de 
sensibilização dirigidas à 
comunidade educativa. 

 

O Plano Anual de Atividades contemplou atividades específicas de 

sensibilização da comunidade educativa, relativamente a diversas 

temáticas, tais como: 

- Comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

- SPO: Escola Para Pais, com ações de sensibilização diversas, 

nomeadamente: 

• Estimular Para Um Envolvimento Mais Positivo Na Vida 

Pessoal E Escolar Do Educando 

• Proporcionar O Bem-Estar Ao Aluno E Suas Famílias  

• Programa De Intervenção No Âmbito Da Violência Nas 

Relações Interpessoais. 

- Dia Mundial Da Alimentação;  

- Campanha De Solidariedade: « Um Pequeno Gesto, Um Grande 

Sorriso»; 

- Semana Da Amizade E Dos Afetos; 

- Semana da Saúde; 

- Mês de Maio, mês do coração; 

- Abril, Mês de prevenção de maus tratos na infância; 

- Dia Mundial da Floresta (1º ciclo) 

- Hortas pedagógicas, nas escolas do 1º ciclo; 

- Jogo da recolha seletiva (1º ano) 

- Atividades do Clube do Ambiente, nomeadamente: 

• Visita de Estudo à Ambisousa (8º ano) 

• Pilhão vai à escola; 

• Recolha de óleos alimentares usados; 

• Recolha seletiva de lixo 

 

 

 

- Dia do Clima (Associação de Estudantes) 

- Dia Mundial do Ambiente (Câmara Municipal de Paços de Ferreira) 

- Agasalha o próximo – dia do pijama (Associação de Estudantes 

- Concurso Media@ção, dinamizado pelo clube de cinema e turma 

8ºB, sob os temas igualdade de género e fake news, com filmes 

transmitidos aos alunos da Escola Básica de Paços de Ferreira; 

Realização de atividades 

desportivas em que 

intervenham alunos com 

Na Escola Básica de Paços de Ferreira, para além da oferta específica 

de dois clubes equipa do desporto escolar, criados especificamente 

para alunos com deficiência, embora abertos a todos, houve outros 
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necessidade de medidas 

seletivas ou adicionais de 

suporte à aprendizagem 

em equipas com jovens 

sem limitações.  

 

clubes e atividades desportivas onde intervieram alunos com medidas 

adicionais e/ou seletivas. Dos 48 alunos com estas medidas, a 

frequentarem a escola Básica de Paços de Ferreira: 

• 1 aluno participou no clube de Orientação; 

• 1 aluno participou no clube de golfe; 

• Não houve alunos com estas medidas, inscritos nos clubes 

de ténis ou de badminton; 

• Praticamente todos participaram no corta-mato escolar; 

• 11 alunos participaram no Mega Atleta; 

• 11 alunos participaram no torneio de basquetebol. 

Realizar ações de 

Solidariedade e 

Voluntariado. 

 

Foram realizadas 2 atividades de Solidariedade e Voluntariado, 

designadamente: 

• Agasalha o próximo – dia do pijama, dinamizado pela 

Associação de Estudantes, com a colaboração do PESES e do 

SPO; 

• Um Pequeno Gesto, Um Grande Sorriso, dinamizado pelo 

GAAF e SPO, com a colaboração do PESES. 

Concretização do 

currículo da disciplina de 

Educação para a 

Cidadania/ Cidadania e 

Desenvolvimento. 

 

O Currículo da Cidadania e Desenvolvimento foi construído com base 

nas orientações da DGE, cumprindo as normas definidas, no que 

concerne aos domínios de educação para a cidadania, a trabalhar em 

cada ano de escolaridade, envolvendo todos os domínios obrigatórios 

e ainda incluindo domínios opcionais em todos os ciclos de ensino.  

Esta concretização está perfeitamente presente e clarificada, tendo 

todos os diretores de turma (são, por inerência, os docentes de CD) 

recebido, no início do ano letivo, documentação específica desta 

disciplina, com objetivos, planificação e critérios de avaliação. 

De referir ainda que é uma disciplina com representante disciplinar 

próprio, com lugar no Conselho Pedagógico, por se considerar ser 

uma disciplina basilar na concretização dos objetivos da área 

prioritária de cidadania e desenvolvimento. 

Concretização de projetos 

específicos. 

 

Destacaram-se, dentro da área da Cidadania e Desenvolvimento, os  

seguintes projetos: 

- Jovens Promotores da Saúde 

- Somos todos Anne Frank 

- Embaixadores do Comportamento (EB n.º2) 

- GEMA (Gosto em Ajudar) 

Distinguir os alunos que 

evidenciaram estes 

comportamentos perante 

toda a comunidade 

educativa através do 

Quadro de Valor exposto 

na escola sede do 

Agrupamento e na 

Cerimónia de entrega dos 

diplomas deste Quadro. 

- Foi realizada, no dia 27 de novembro, a cerimónia de entrega dos 

prémios de valor e excelência, na escola básica de Ferreira, referentes 

ao ano letivo 2018/2019. 

Foi afixado placard na escola sede do agrupamento, em local de 

destaque, com  as fotos dos alunos premiados. 

Fomentar a realização de 

assembleias de delegados 

em todas as escolas do 

Agrupamento pelo menos 

uma vez por cada período 

letivo. 

 

• Não foi realizada nenhuma assembleia de delegados na EB de 

Meixomil; 

• Não foi realizada nenhuma assembleia de delegados na EB de 

Ferreira; 

• Na EB de Penamaior, foi realizada assembleia, apenas no 1º 

período; 

• Na EB N.º2 foram realizadas assembleias de delegados nos 2 

períodos em que a escola esteve aberta; 
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• Na escola sede do agrupamento, foram realizadas assembleias 

de delegados nos dois períodos em que a escola esteve aberta. 

Promover a discussão da 

vida do Agrupamento em 

sede de assembleia de 

turma antes e após as 

assembleias de 

delegados. 

Todas as assembleias realizadas obedecem a uma sequência, que 

começa com a discussão em turma dos assuntos a levar à assembleia 

de delegados e a posterior discussão acerca dos assuntos lá tratados. 

Difundir as regras de 
funcionamento da escola. 

 

Existe o procedimento normalizado no agrupamento, de entregar no 

início do ano letivo um documento, a todos os alunos, onde constam 

os direitos e deveres dos alunos, bem como os horários de 

funcionamento dos diversos serviços da escola. Este documento é 

analisado no dia da receção aos alunos. 

Consciencializar a 
comunidade educativa 
sobre os 
comportamentos 
erróneos e a importância 
da tomada de medidas 
para a sua erradicação.  

 

Não há dados que permitam aferir medidas concretas para este 

objetivo, no entanto, é de referir que, na escola sede do 

agrupamento, foram comunicadas às turmas, decisões acerca da 

suspensão de alunos, com reserva da identidade destes, mas com o 

objetivo de consciencializar as turmas que o incumprimento de regras 

comporta consequências. 

Responsabilizar os 

infratores das normas de 

funcionamento da escola 

assim como os seus 

pais/encarregados de 

educação. 

Relativamente às medias corretivas, foram aplicadas um total de 116 

medidas corretivas, a maioria das quais a ordem de saída da aula (73 

casos); Foram aplicadas 35 tarefas e atividades de integração e ainda 

8 medidas de condicionamento no acesso a certos espaços da escola. 

No que concerne às medidas sancionatórias, foram aplicadas um total 

de 21 medidas, 9 das quais repreensões registadas, 11 suspensões até 

3 dias e uma suspensão de 4 a 12 dias. 

Ainda de referir que, das medidas corretivas, 9,5% são relativas ao 1º 

ciclo, 23,3% para o 2º ciclo e 67,2% para o 3º ciclo. 

Sobre as medidas sancionatórias, não houve lugar a estas no 1º ciclo. 

67% destas medidas foram aplicadas no 2º ciclo e 33% no 3º ciclo. 

Divulgação do número de 

comportamentos 

suscetíveis de constituir 

infração disciplinar; 

 

Monitorizar e 

acompanhar, numa 

perspetiva educativa, o 

comportamento dos 

alunos nos diversos 

espaços escolares. 

 

Ao nível do 1º ciclo, o acompanhamento dos alunos nos intervalos 

entre aulas é assegurado pelos professores titulares de turma, de 

acordo com a legislação em vigor e enquanto parte integrante da sua 

componente letiva. 

Nos 2º e 3º ciclos, os espaços escolares abertos aos alunos tiveram 

diferentes dinâmicas de acompanhamento, nomeadamente: 

Sala de Estudo – Ao longo de toda a semana há professores 

destacados para esta sala, por recurso à sua componente não letiva, 

com o objetivo de orientar e acompanhar os alunos que se dirigem a 

este espaço. Todas as horas, ao longo da semana, tinham um ou mais 

professores destacados; 

O funcionamento da biblioteca, no que concerne ao apoio e 

acompanhamento dos alunos, é idêntico ao da sala de estudo.  

Sala dos alunos – Nos intervalos, a sala dos alunos contou com a 

presença da Dra Diana Silva, técnica especializada em educação, para 

controlar os comportamentos dos alunos nesta sala e dinamizar 

atividades interessantes para os alunos, no entanto, houve a 

necessidade de alargar o controlo desta sala aos últimos tempos do 

dia, altura em que, apesar de o bar estar fechado, se deixava a porta 

aberta para que os alunos pudessem ficar na sala, enquanto 

aguardavam o horário da camioneta. Nestes períodos, de um modo 
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7. PONTOS FORTES 

 

•  Melhor desenvolvimento das competências definidas no Perfil dos Alunos; 

• Aprendizagem ativa e eficaz; 

• Grande empenho por parte dos dinamizadores dos Projetos;  

• Estímulo ao espírito de ajuda e solidariedade; 

• Promoção de comportamentos saudáveis;  

• Desenvolvimento, nos alunos, das competências de pesquisa e de elaboração de trabalhos; 

• Aprendizagens de forma lúdica; 

• Valorização do património histórico-cultural existente no território do Tâmega e Sousa e, em 

particular, da Rota do Românico; 

• Implementação práticos  experimentais; 

• Promoção da interação entre alunos do 2º e do 3ºciclo no Projeto GEMA. 

 

SUGESTÕES DE MELHORIA 

• Melhor uniformização dos documentos/ textos, atividades de integração curricular registados no PCT  
bem como a sua colocação na pasta correta.  

 

•  Implementação de Projetos que envolvam um maior número de disciplinas; 
 

• Maior divulgação de projetos como GEMA e Românico; 
 

• Projetos mais abrangentes e flexíveis, capazes de possibilitar o cumprimento dos programas dos 
objetivos do currículo das várias disciplinas. 

 

 

 

 

 

geral, não havia o controlo por parte de um funcionário ou docente, 

o que provocou alguns problemas ao longo do ano letivo. 

Monitorizar, acompanhar 

e direcionar os alunos 

mais problemáticos para 

as respostas educativas 

mais adequadas. 

Na sala de estudo, encontra-se sempre um professor destacado para 

o acompanhamento de alunos, em virtude da medida de ordem de 

saída da sala de aula. 


