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Introdução
Para efeitos do ponto iii), da alínea a), ponto 2, do artigo 17º do Regulamento Interno, que
prevê a apresentação de um relatório anual de atividade e da alínea f) do artigo 13º do DecretoLei nº 137/2012, de 2 de julho, o presente relatório que dá conta da atividade desenvolvida no
Agrupamento de Escolas de Vila Verde relativo ao ano letivo 2019-2020 para se submeter
posteriormente para apreciação do Conselho Geral.
Correspondendo a uma proposta do conselho pedagógico, o plano anual de atividades
pretendeu responder a uma orientação sintetizada no tema geral: "Comunidade, conhecimento
e cidadania: crescer a aprender ".
O Plano inclui as atividades a desenvolver ao nível do Agrupamento, dos departamentos, das
atividades a desenvolver em parceria com outras entidades, as atividades da biblioteca e às
intervenções nos edifícios de cada estabelecimento, entre outras.
Far-se-á também uma referência aos resultados escolares e ao trabalho desenvolvido ou em
desenvolvimento ao nível da sua análise e reflexão para futura intervenção numa perspetiva de
melhoria.
Este relatório resulta da recolha de informação registada nos relatórios das várias estruturas
educativas, dos relatórios apresentados pelos responsáveis dos vários clubes e por observações
diretas das próprias atividades ou intervenções.
Fazem parte integrante deste relatório o relatório relativo à Avaliação do Sucesso
Académico.

Reflexão sobre ano letivo 2019-2020 e análise prospetiva
do ano letivo 2020-2021
Como é do conhecimento geral este foi um ano letivo nunca antes experienciado, desde logo
pela existência da pandemia provocada pela doença COVID-19.
No entanto, devemos sublinhar os aspetos muito importantes decorridos neste ano letivo.
Desde logo a existência de taxas de sucesso muito próximas dos 100% em todos os anos e ciclos
de escolaridade, sendo a menor taxa no 2.º e 7.º anos com 98,4% de sucesso. Regista-se uma
melhoria na qualidade do sucesso na generalidade dos anos de escolaridade que nos satisfaz e
cumpre uma evolução que tem sido constante nos últimos anos de escolaridade. Também no
aspeto do cumprimento, no que respeita à diferença entre alunos matriculados e alunos
avaliados, a evolução é muito positiva com uma enorme redução de cerca de 50% relativamente
ao ano letivo 2018-2019.
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O nosso agrupamento recebeu uma atividade de Avaliação Externa das Escolas, pela
Inspeção Geral de Educação, que, apesar de não retratar, na nossa ótica, a verdadeira realidade
e a mais valia das práticas de elevada qualidade e inovadoras deste Agrupamento de Escolas,
nos impele para a elaboração de um Plano de Melhoria que deve passar pelo melhoramento em
três aspetos essenciais, a saber: o aprimoramento do Processo de Autoavaliação do
Agrupamento de Escolas de Vila Verde; a implementação de um Plano de Articulação Curricular
que desenvolva toda a articulação horizonta e vertical do Agrupamento de Escolas de Vila Verde;
o alargamento das práticas de partilha e de “intervisão” a todos os docentes do Agrupamento
de Escolas de Vila Verde.
No que respeita à Autoavaliação do Agrupamento de Escolas devemos, para além dos
Domínios e das Áreas já avaliadas anualmente, devemos eleger, através da consulta de um
grupo de focagem e em cada ano letivo, um Domínio que se relacione diretamente com o
referencial da Avaliação Externa das Escolas.
A implementação do Plano de Articulação Curricular deverá seguir a seguinte estratégia:
Criar uma equipa responsável pela elaboração do plano que deverá estar pronto até ao final do
1.º período e avançar com ações concretas depois de aprovado em Conselho Geral, com o
parecer prévio do Conselho Pedagógico. Neste plano deverão estar presentes os objetivos a
atingir, as ações concretas para o desenvolvimento da articulação, quer no que respeita ao
currículo e às planificações, quer no que respeita a atividades concretas a realizar em articulação
horizontal e vertical assim como as formas e momentos de avaliação do respetivo plano.
No que respeita ao Plano de Partilha e de Intervisão deve ser promovido e desenvolvido por
iniciativa dos Departamentos Curriculares sob coordenação dos respetivos coordenadores,
podendo, no entanto, envolver pares ou grupos de docentes de diferentes áreas disciplinares
como, por exemplo, no âmbito do Conselho de Turma. Todos os docentes do agrupamento de
escolas terão de estar envolvidos no processo de partilha e intervisão.
Por outro lado, de acordo com o proposto pelos vários departamentos curriculares e tendo
como objetivo incrementar a partilha e articulação no interior dos grupos disciplinares, entre os
vários níveis das diferentes disciplinas e em cada ano de escolaridade, através da criação de
equipas pedagógicas, será atribuído em 2020-2021, no mínimo, um tempo letivo semanal para
reuniões de articulação que terão uma periodicidade a definir nos regulamentos próprios.
No que respeita ao Ensino a Distância devemos mostrar a nossa satisfação pela rápida
adaptação dos nossos professores a uma realidade nunca experienciada. No entanto, nem tudo
foi perfeito e há algumas melhorias a promover no caso de, no próximo ano letivo, ser necessário
avançar com este tipo de processo de ensino. Desde logo temos de prever três cenários
possíveis: o Cenário 1: Ensino Presencial, o Cenário 2: Ensino Misto em b-lerning ou o Cenário 3:
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Ensino a Distância. Quanto ao 2.º e 3.º cenários deverá ser criada uma equipa, com o apoio da
Equipa TIC e com um Educador do Departamento da Educação Pré-escolar, um Professor do
Departamento da Educação Especial, um professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico e dois Professor
do 2.º e 3.º Ciclos, para alterar e melhorar o já existente Plano E@D e criar o Plano b-learning.
Este Plano deverá ser aprovado na primeira semana de setembro.

Aquisições Obras de Conservação
Neste ano letivo levaram-se a cabo intervenções e aquisições, para fazer face a necessidades
estruturantes das nossas escolas, por um lado, e a necessidades ocasionais por outro,
nomeadamente:
Reparação de uma rotura na rede de águas da Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo;
Aquisição de acervo de reforço às bibliotecas do Agrupamento;
Aquisição de computadores e Tablets para alunos com medidas seletivas e adicionais
propostos pelo Centro de Recursos para a Inclusão (CRI);
Aquisição de software educativo para alunos com medidas seletivas e adicionais proposto
pelo CRI;
Aquisição de equipamento informático de apoio à gestão, designadamente discos SSD,
leitores de cartões de banda magnética e lâmpadas de projetor;
Contratação de um novo serviço de cópia para as EBMEA e EBVV;
Consecução de verbas para a aquisição de um forno para o refeitório da Escola Básica de Vila
Verde;
Consecução de verbas para a execução de obras de reparação da parede do ginásio da Escola
Básica Monsenhor Elísio Araújo;
Contratação de um serviço de consultoria e formação para a criação de um charco
pedagógico na EB de Vila Verde e execução de um charco pedagógico na Escola Básica
Monsenhor Elísio Araújo, no âmbito do Projeto Rede de Escolas Ciência Viva;
Reunião de verbas para o equipamento dos laboratórios de Ciências das Escolas Básicas com
2.º e 3.º Ciclos;
Construção e equipamento de uma sala snowzelen contigua à Sala de Ensino Estruturado do
Centro de Apoio à Aprendizagem para os alunos da Escola Básica de Vila Verde com todos os
equipamentos indispensáveis;
Aquisição de acessos à internet para os alunos mais carenciados terem acesso ao Ensino a
Distância;
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Aquisição de material e equipamento de proteção individual, no âmbito do plano de
prevenção à pandemia da doença COVID-19.
No 1º ciclo e pré-escolar:
- Aquisição de material didático;
- Aquisição e colocação de dois projetores multimédia na Escola Básica de Aboim da Nóbrega;
- Aquisição e colocação de redes nas balizas da Escola Básica de Aboim da Nóbrega.

Desenvolvimento de Parcerias
- A Associação de Pais e Encarregados de Educação do AE de Vila Verde com uma forte
dinâmica e um Plano de Atividades muito ambicioso e a ser levado a efeito permitirá a aquisição
de equipamentos e materiais para o desenvolvimento do Ensino Experimental das Ciências;
Fornecimento de alguns equipamentos informáticos a alunos carenciados;
- Construção e aquisição de vários equipamentos lúdicos e ampliação da cozinha de lama
para as crianças da Educação Pré-escolar da Escola Básica n.º 2 de Vila Verde pela a Associação
de Pais e Encarregados de Educação;
- Fornecimento, pelas Juntas de Freguesia, de acessos à internet para os alunos mais
carenciados terem acesso ao Ensino a Distância;
- Colocação de um Ecrã Interativo de grandes dimensões na EB de Barbudo – Junta de
Freguesia de Vila Verde e Barbudo;
- Obra de requalificação total da Escola Básica de Vila Verde pelo Município Vilaverdense;
- Obras de requalificação da Escola Básica n.º 2 de Vila Verde pelo Município de várias
especialidades e em vários espaços da escola e conclusão das obras de requalificação do Parque
Infantil da Escola.
- Pintura e envernizamento dos espaços interiores da Escola Básica de Aboim pela Junta de
Freguesia;

Agrupamento de Escolas de Vila Verde, 17 de julho de 2020

O Presidente do Conselho Pedagógico

____________________________
António Alberto da Rocha Rodrigues
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Anexos (Relatórios de Monitorização dos Resultados, das
Estruturas Intermédias, das Coordenações, dos Projetos
e Clubes):
- Relatório da Monitorização dos Resultados Escolares;
- Relatório da Monitorização dos Resultados Escolares dos Alunos com mobilização
de Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão;
- Relatório do Departamento da Educação Pré-escolar;
- Relatório do Departamento da Educação Especial;
- Relatório do Departamento do 1.º CEB;
- Relatório do Departamento de Expressões;
- Relatório do Departamento de Línguas;
- Relatório do Departamento de MCE;
- Relatório do Departamento de CSH;
- Relatório do Conselho de Diretores de Turma EBVV;
- Relatório do Conselho de Diretores de Turma EBMEA;
- Relatório de Coordenação do Plano Anual de Atividades;
- Relatório da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Aprendizagem;
- Relatório da Estratégia de Educação para a Cidadania 2020;
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- Relatório da Coordenação das Bibliotecas Escolares;
- Relatório da Oficina de Expressão Dramática;
- Relatório do Clube de Ciência Viva - “No pico das Ciências”;
- Relatório do Projeto de Educação para a Saúde;
- Relatório do Clube Europeu.
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NOTA INTRODUTÓRIA

A Lei n.º 31/2002, que aprova o sistema de avaliação da educação e do ensino não superior,
assume, no seu artigo 3.º, como objetivos do mesmo “Assegurar o sucesso educativo, promovendo
uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade nas escolas.”
Define, também, no seu artigo 6.º, que o “sucesso escolar, deve ser avaliado através da
capacidade de promoção da frequência escolar e dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens
escolares dos alunos, em particular dos resultados identificados através dos regimes em vigor de
avaliação das aprendizagens (...)”.
E completa a informação relativa aos parâmetros de avaliação (artigo 9.º) assumindo,
claramente, os seguintes: taxa de sucesso, qualidade do mesmo e fluxos escolares.
O Despacho Normativo n.º 1-F/2016, no seu artigo 8.º, reforçou essa necessidade:
“3 — A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação
agregada, nomeadamente, dos resultados e outros dados relevantes ao nível da turma e da escola, os
professores e os demais intervenientes no processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação
sobre as suas práticas com vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à
melhoria das aprendizagens.
4 — A análise a que se refere o número anterior, para além dos indicadores de desempenho
disponíveis, deve ter em conta outros indicadores considerados relevantes, designadamente as taxas de
retenção e de abandono, numa lógica de melhoria de prestação do serviço educativo.
5 — No processo de análise da informação devem valorizar-se abordagens de
complementaridade entre os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que permitam uma
leitura abrangente do percurso de aprendizagem do aluno, designadamente, face ao contexto específico
da escola.
6 — Do resultado do processo de análise devem decorrer processos de planificação das
atividades curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis, visem melhorar a
qualidade das aprendizagens, combater o abandono escolar e promover o sucesso educativo”.
Mais recentemente a Portaria n.º 223/2018, de 3 de agosto, assume, no seu artigo 19.º o
seguinte:
“3 - A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação
agregada, nomeadamente dos relatórios de escola de provas de aferição (REPA), com resultados e
outros dados relevantes ao nível da turma e da escola, os professores e os demais intervenientes no
processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas práticas pedagógicas, com
vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria das aprendizagens.
4 - A análise a que se refere o número anterior, para além dos indicadores de desempenho
disponíveis, deve ter em conta outros indicadores considerados relevantes, designadamente as taxas de
retenção e desistência, transição e conclusão, numa lógica de melhoria de prestação do serviço
educativo.
5 - No processo de análise da informação devem valorizar-se abordagens de
complementaridade entre os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que permitam uma
leitura abrangente do percurso de aprendizagem do aluno, designadamente no contexto específico da
escola.
6 - Do resultado da análise a que se refere o número anterior devem decorrer processos de
planificação das atividades curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis,
visem melhorar a qualidade das aprendizagens e a promoção do sucesso educativo.
Relatório da Monitorização dos Resultados Escolares 2019-20
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7 - Os resultados do processo mencionado nos n.º 3, 4 e 5 são disponibilizados à comunidade
escolar pelos meios considerados adequados.”
O presente relatório traduz o processo avaliativo desenvolvido no Agrupamento neste ano
letivo, enquadrado nos preceitos legais supra. Inicialmente é apresentado o referencial, assim como a
metodologia adotada na recolha dos dados relativos aos resultados académicos dos alunos. No terceiro
ponto é feita a apresentação dos resultados académicos e sua avaliação, da responsabilidade da Equipa.
De seguida, apresentam-se as estratégias organizacionais sugeridas pelos docentes, a ter em conta na
toma de decisão. No final, são indicadas algumas recomendações da Equipa, ao Conselho Pedagógico.
Em anexo, surgem as grelhas de registo e os valores de referência, emergentes do referencial (média
dos últimos três anos letivos).
Importa referir que, como consequência do Plano de Contingência para a epidemia SARSCOVID-2, doença COVID-19 e, logo de seguida, da suspensão das atividades letivas e não letivas, de
acordo com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e das normas de contingência
para a doença elencada, o Agrupamento elaborou um Plano de Aprendizagens Não Presenciais Ensino a Distância (E@D) para o 3.º período. Posteriormente o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de
abril, cancelou as provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade, as provas finais do ensino
básico, no final do 9.º ano de escolaridade e as provas a nível de escola, realizadas como provas finais
do ensino básico. Assim como estabeleceu que “para efeitos de avaliação e conclusão do ensino básico
geral, dos cursos artísticos especializados e de outras ofertas formativas e educativas, apenas é
considerada a avaliação interna”.
Não se tendo inscrito nenhum aluno para as provas de equivalência à frequência, com a
finalização deste relatório a Equipa de Autoavaliação - Monitorização dos Resultados Escolares dá por
encerrado o trabalho neste ano letivo.
Ernestina Dias
Fernando Soares
Mª Manuel Fortunas
Mª Manuela Soares
Paulo Pimenta
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1. REFERENCIAL
Os referentes externos que sustentam o nosso referencial são os seguintes: Lei n.º 31/2002; Lei
n.º 51/2012; Decreto-Lei n.º 139/2012; Despacho Normativo n.º 1-F/2016; Portaria n.º 223/2018 e a
investigação de Sammons, Hillman & Mortimore (1995), citados por Lima (2008).
Enquanto referentes internos assumem-se o Projeto Educativo do Agrupamento, assim como o
Regulamento Interno.
QUADRO 1.1. Referencial.
Q UADRO

DE REFERÊNCIA

DOMÍNIO:

CAMPOS

RESULTADOS

RESULTADOS ACADÉMICOS

DE

ANÁLISE:

REFERENTES

Administração central
EXTERNOS

Lei n.º 31/2002; Lei n.º 51/2012; Decreto-Lei n.º 139/2012; Despacho Normativo
n.º 1-F/2016; Portaria n.º 223/2018

Investigação
Sammons, Hillman & Mortimore (1995)

INTERNOS

ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

DE
AVALIAÇÃO

2 0 19/ 2 0 20

Projeto Educativo do Agrupamento
Regulamento Interno

CRITÉRIOS

INDICADORES

PISTAS A
INVESTIGAR

Eficácia

- As taxas de sucesso das diferentes disciplinas são superiores
à média dos últimos três anos.

Qualidade

- As médias das classificações das diferentes disciplinas são
superiores à média dos últimos três anos.
- As taxas de transição/conclusão por ano de escolaridade
estão em consonância com as metas definidas.

Cumprimento

- A diferença do número de alunos avaliados e inscritos é
inferior à registada no ano letivo anterior.

Eficácia

- As taxas de sucesso alcançadas na avaliação externa dos
alunos (provas nacionais às disciplinas de Português e
Matemática) são superiores às taxas de sucesso nacional.

Estatísticas do
Programa Alunos

Qualidade

- As médias alcançadas na avaliação externa dos alunos
(provas nacionais às disciplinas de Português e Matemática)
são superiores às médias nacionais.

Coerência

- As taxas de sucesso interno e as taxas de sucesso externo
(das disciplinas de Português e Matemática) são idênticas, não
ultrapassando o diferencial de cinco por cento.
- As médias das classificações internas e as médias das
classificações externas (das disciplinas de Português e
Matemática) são idênticas, não ultrapassando o diferencial de
0,2.

Relatórios
disponibilizados
pela
administração
central

Cumprimento

- Os alunos concluem o Ensino Básico.

Avaliação Interna

Avaliação Externa

PERÍODO

Pautas de
avaliação

Nota: em anexo apresenta-se os valores de referência definidos.

2. METODOLOGIA
Para a recolha dos dados, a Equipa compilou o número de alunos avaliados (total e por
disciplina), o número de menções/níveis atribuídos em cada uma das disciplinas, a percentagem de
alunos com níveis/menções iguais ou superiores a três/suficiente (taxa de sucesso) e as médias
alcançadas pelos alunos nas diferentes disciplinas, do programa GIAE Online (Gestão Integrada para
Administração Escolar), no dia 6 de julho de 2020.
O cálculo dos dados recolhidos foi integrado em dois ficheiros do tipo Excel que foram
partilhados com as coordenações dos departamentos curriculares e com as coordenações de ano.
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3. RESULTADOS ESCOLARES DO 3.º PERÍODO (COMPONENTE INTERNA)
Neste terceiro período a Equipa optou por assumir a análise dos resultados escolares através da
produção do juízo de valor, a qual permite um conhecimento da realidade face àquilo que se deseja
atingir, sem a preocupação de descrever, de uma forma individualizada, os resultados em cada uma das
disciplinas. Ao mesmo tempo promoveu, junto dos docentes, através dos respetivos coordenadores de
departamento e de ano, uma reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas e sobre as razões que
justifiquem os resultados alcançados, para além da apresentação de estratégias organizacionais de
melhoria e/ou reforço para o próximo ano letivo.
3.1. Cumprimento
Na tabela 3.1 é apresentado o número de alunos matriculados e avaliados, assim como a sua
diferença.
TABELA 3.1. Fluxos escolares

AVALIADOS

MATRICULADOS

Diferença

1.º P

2.º P

3.º P

1.ºP

2.ºP

3.ºP

1.º Ano
2.º Ano
3.º Ano
4.º Ano

152
194
208
236

150
184
207
230

153
182
209
229

154
182
210
229

2
10
1
6

-1
12
-1
7

-2
12
-2
7

1.º Ciclo

790

771

773

775

19

17

15

5.º Ano
6.º Ano

223

221

221

221

2

2

2

219

217

217

218

2

2

1

2.º Ciclo

442

438

438

439

4

4

3

7.º Ano
8.º Ano

243
217

241
215

241
213

244
214

2
2

2
4

-1
3

9.º Ano

189

183

183

185

6

6

4

3.º Ciclo
TOTAL

649
1881

639
1848

637
1848

643
1857

10
33

12
33

6
24

Na análise da tabela 3.1, realça-se a melhoria da diferença entre o número de alunos avaliados e
o número de alunos matriculados, fruto da atribuição de classificações no 3.º período a alunos de que
não se dispunha elementos de avaliação anteriormente. Deste modo a diferença supracitada é inferior à
registada no ano letivo anterior (1,28% vs 2,61%) pelo que se verifica o critério “cumprimento”. Por
lapso consta dos relatórios dos primeiro e segundo períodos o valor de 3,58% (diferença
correspondente ao primeiro período de 2018-19) em vez dos 2,61% (diferença do final do ano,
conforme inscrita na 1.ª Parte do Relatório da Monitorização dos Resultados Escolares 2018-19).

3.2. Eficácia e Qualidade (nas disciplinas)
Na tabela 3.2 são apresentadas as taxas de sucesso e as médias das diferentes disciplinas do 1.º
ciclo, ou seja, a percentagem de alunos com menções iguais ou superiores a suficiente em cada uma
das disciplinas assim como a média das diferentes disciplinas. Destacou-se a verde as taxas de sucesso
superiores a 90% e as médias superiores a 4.
Relatório da Monitorização dos Resultados Escolares 2019-20
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DISCIPLINAS

1.º P

Português (PORT)

Matemática (MAT)

Inglês (ING)

Estudo do Meio (EM)

Apoio ao Estudo (AE)
Oferta Complementar
(OFC)
Educação Artística
(EDA)
Educação Física (EDF)
Expressões Artísticas e
Físico-Motoras (EAFM)
Cidadania e
Desenvolvimento (CD)

1.º ANO
2.º P 3.º P

1.º P

2.º ANO
2.º P 3.º P

1.º P

3.º ANO
2.º P 3.º P

1.º P

4.º ANO
2.º P 3.º P

n

142

150

151

167

173

175

196

204

205

228

228

228

%

94,7

98,0

98,1

90,8

95,1

96,2

94,7

97,6

97,6

99,1

99,6

99,6

Média

3,8

4,0

4,0

3,6

3,8

3,9

3,7

3,9

3,9

3,7

3,9

3,9

n

149

151

151

170

173

174

189

202

202

205

211

211

%

99,3

98,7

98,1

92,4

95,1

95,6

91,3

96,7

96,2

89,1

92,1

92,1

Média

4,0

4,0

4,1

3,8

3,9

4,0

3,7

3,9

3,9

3,5

3,6

3,7

n

-

-

-

-

-

-

193

201

203

218

211

211
92,1

%

-

-

-

-

-

-

94,6

97,6

98,1

95,2

92,1

Média

-

-

-

-

-

-

3,8

4,0

4,0

3,8

3,9

3,9

n

150

153

153

182

181

181

205

209

210

229

228

228
99,6

%

100,0

100,0

99,4

98,9

99,5

99,5

99,0

100,0

100,0

99,6

99,6

Média

4,4

4,5

4,5

4,0

4,2

4,3

4,0

4,2

4,2

3,9

4,0

4,0

n

145

150

152

178

179

178

198

205

209

222

227

228

%

96,7

98,0

98,7

96,7

98,4

97,8

95,7

98,1

99,5

98,7

99,1

99,6

Média

3,9

4,0

4,1

3,8

4,0

4,1

3,8

4,0

4,1

3,8

3,9

4,1

n

150

153

154

184

182

182

203

209

210

228

229

229

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

98,1

100,0

100,0

99,1

100,0

100,0

Média

4,2

4,3

4,3

4,0

4,2

4,3

4,0

4,2

4,2

4,0

4,0

4,1

n

148

152

153

181

180

181

-

-

-

-

-

-

%

98,7

99,4

99,4

98,4

98,9

99,5

-

-

-

-

-

-

Média

3,8

4,1

4,1

3,9

4,1

4,1

-

-

-

-

-

-

n

149

153

154

184

182

182

-

-

-

-

-

-

%

99,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

Média

4,2

4,3

4,4

4,0

4,1

4,2

-

-

-

-

-

-

n

-

-

-

-

-

-

205

209

210

230

229

229

%

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Média

-

-

-

-

-

-

4,0

4,1

4,2

4,0

4,2

4,2

n
%
Média

149
99,3
4,1

153
100,0
4,3

154
100,0
4,5

177
100,0
4,1

175
100,0
4,2

175
100,0
4,3

-

-

-

-

-

-

TABELA 3.2. Taxas de Sucesso (%) e médias das diferentes disciplinas do 1.º ciclo.

Da observação da tabela 3.2 facilmente se constata a manutenção ou melhoria da maioria das
taxas de sucesso e das médias ao longo do ano, neste ciclo de escolaridade.
Todas as disciplinas registaram taxas de sucesso acima dos 92%. A menor taxa (92,1%) e a
menor média final (3,7) do 1.º ciclo registaram-se na disciplina de Matemática (MAT) - 4.º ano embora a taxa de sucesso de Inglês (ING) nesse mesmo ano também tenha sido de 92,1%.
Na tabela 3.3 observa-se a distribuição da taxa de sucesso e da média das diferentes disciplinas
dos 5.º e 6.º anos de escolaridade. Destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90% assim
como e as médias superiores a 4.
TABELA 3.3. Taxas de Sucesso (%) e médias das diferentes disciplinas do 2.º ciclo.
DISCIPLINAS
Português (PORT)

Inglês (ING)

1.º P

5.º ANO
2.º P

3.º P

1.º P

6.º ANO
2.º P

n

181

197

203

199

212

215

%

81,9

89,1

91,9

91,7

97,7

99,5

3.º P

Média

3,1

3,3

3,4

3,4

3,5

3,6

n

186

206

212

178

197

202

%

84,2

93,2

95,2

82,0

90,8

93,5

Média

3,3

3,5

3,6

3,3

3,4

3,5
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DISCIPLINAS
História e Geografia de Portugal (HGP)

Matemática (MAT)

Ciências Naturais (CN)

Educação Visual (EV)

Educação Tecnológica (ET)

Educação Musical (EDM)

Educação Física (EDF)

Educação Moral e Religiosa (EMR)

Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC)

Cidadania e Desenvolvimento (CD)

1.º P

5.º ANO
2.º P

3.º P

1.º P

6.º ANO
2.º P

n

205

214

214

205

213

212

%

92,8

96,8

96,8

94,5

98,2

98,2

3.º P

Média

3,5

3,7

3,7

3,6

3,8

3,8

n

162

180

192

165

177

187
86,6

%

73,3

81,5

86,9

76,0

81,6

Média

3,1

3,3

3,4

3,2

3,2

3,4

n

196

208

216

202

215

215
99,5

%

88,7

94,1

97,7

93,5

99,1

Média

3,4

3,6

3,7

3,4

3,6

3,7

n

220

221

221

215

217

216
100,0

%

99,6

100,0

100,0

99,1

100,0

Média

3,7

4,0

4,1

3,5

3,8

3,9

n

178

179

179

180

181

181

%

100,0

100,0

100,0

98,9

99,5

100,0

Média

3,3

3,5

3,7

3,5

3,8

3,9

n

175

179

179

176

182

181

%

98,3

100,0

100,0

96,7

100,0

100,0

Média

3,4

3,7

3,7

3,7

3,8

3,9

n

210

221

221

209

217

216
100,0

%

95,0

100,0

100,0

96,3

100,0

Média

3,5

3,7

3,9

3,4

3,5

3,7

n

184

202

202

203

212

211
100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Média

4,4

4,7

4,7

4,5

4,7

4,7

n

-

-

193

-

-

188

%

-

-

99,0

-

-

97,9

Média

-

-

3,8

-

-

3,6

n
%
Média

24
100,0
3,5

24
100,0
3,5

217
98,2
3,8

25
100,0
4,4

25
100,0
4,8

217
100,0
4,0

Da análise da tabela 3.3 pode inferir-se que as taxas de sucesso assim como as médias
melhoraram do primeiro para o último período, exceto na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento
(CD), lecionada em regime semestral para a grande maioria das turmas, pelo que só no final do ano foi
assumida a sua avaliação.
A disciplina de Matemática (MAT) - 6.º ano - obteve a taxa de sucesso mais baixa deste ciclo
(86,6%). Já a média mais baixa (3,4) foi registada em Português (PORT) - 5.º ano - e Matemática
(MAT) - 5.º e 6.º anos.
Na tabela 3.4 observa-se a distribuição da taxa de sucesso e da média das diferentes disciplinas
dos 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade. Destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90% e as
médias superiores a 4 e a azul as taxas inferiores a 60% e as médias inferiores a 3.
TABELA 3.4. Taxas de Sucesso (%) e médias das diferentes disciplinas do 3.º ciclo.
DISCIPLINAS
Português (PORT)
Inglês (ING)

1.º P

7.º ANO
2.º P 3.º P

1.º P

8.º ANO
2.º P 3.º P

1.º P

9.º ANO
2.º P 3.º P

n

173

212

220

127

168

176

142

150

167

%

71,8

88,0

90,9

59,4

78,9

83,0

77,6

82,0

90,8

Média

2,9

3,2

3,3

2,7

3,0

3,1

3,0

3,1

3,3

n

220

230

234

161

189

199

161

180

182

%

91,3

95,4

96,7

75,6

88,7

93,9

88,0

98,4

98,2
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Média

Francês (FRA)

História (HIST)

Geografia (GEO)

Matemática (MAT)

Ciências Naturais (CN)

Físico-Química (FQ)

Educação Visual (EV)

Educação Tecnológica (ET)

Educação Física (EDF)

Educação Moral e Religiosa (EMR)

3,6

3,7

7.º ANO
1.º P 2.º P 3.º P

DISCIPLINAS
Espanhol (ESP)

3,5

3,2

3,4

3,6

8.º ANO
1.º P 2.º P 3.º P

3,4

3,8

3,8

9.º ANO
1.º P 2.º P 3.º P

n

-

-

-

20

20

20

-

-

-

%

-

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

-

Média

-

-

-

3,4

3,6

3,8

-

-

-

n

232

237

238

183

186

185

177

181

181
98,9

%

96,7

98,8

98,8

94,3

96,4

96,4

97,3

99,5

Média

3,7

3,8

3,8

3,6

3,6

3,6

3,8

3,7

3,8

n

196

217

231

163

191

200

143

165

166

%

81,7

90,4

95,9

76,5

90,1

94,8

78,1

90,2

90,2

Média

3,2

3,5

3,6

3,1

3,3

3,5

3,2

3,4

3,5

n

198

220

235

169

208

209

171

180

180
98,9

%

82,5

91,3

97,1

79,0

97,7

98,6

94,0

99,5

Média

3,2

3,4

3,6

3,2

3,5

3,6

3,2

3,6

3,7

n

154

184

194

129

140

150

117

137

151
82,1

%

64,2

76,7

80,5

60,0

65,4

70,4

63,9

74,9

Média

3,0

3,3

3,4

2,9

3,0

3,1

3,0

3,2

3,3

n

228

229

233

207

209

209

173

182

182

%

94,6

95,8

97,1

97,2

98,6

99,1

95,1

100,0

99,5

Média

3,4

3,5

3,6

3,5

3,6

3,7

3,4

3,7

3,8

n

218

229

230

182

195

210

152

176

177
96,7

%

92,0

96,6

97,1

85,5

91,6

99,1

83,1

96,7

Média

3,4

3,5

3,7

3,4

3,4

3,5

3,3

3,5

3,6

n

225

241

239

211

213

212

179

183

183

%

94,1

100,0

99,2

98,6

100,0

100,0

98,4

100,0

100,0

Média

3,5

3,7

3,9

3,6

3,8

4,0

3,6

3,9

4,0

n
%
Média

-

-

211
99,5
4,1

-

-

177
100,0
4,0

-

-

-

n

239

239

239

214

213

212

182

182

182

%

99,6

99,6

99,2

100,0

100,0

100,0

99,5

99,5

98,9

Média

3,7

3,8

3,9

3,6

3,8

3,9

3,9

4,1

4,1

n

212

215

215

204

203

202

178

179

179
100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Média

4,4

4,6

4,6

4,3

4,6

4,6

4,5

4,8

4,9

n

-

-

-

-

-

-

146

147

147

%

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

99,3

Média

-

-

-

-

-

-

3,8

4,3

4,5

Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC)

n
%
Média

-

-

199
95,2
3,5

-

-

175
98,3
3,8

-

-

-

Cidadania e Desenvolvimento (CD)

n
%
Média

-

-

237
98,3
3,8

-

-

209
99,1
4,1

-

-

-

Oferta de Escola (OE)

n
%
Média

-

-

215
97,3
3,9

-

-

188
99,5
3,9

-

-

-

Oferta Complementar (OFC)

Recorda-se que as disciplinas de Educação Tecnológica (ET), Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC), Cidadania e Desenvolvimento (CD) e Oferta de Escola (OE) funcionaram em
regime semestral.
Da análise da tabela 3.4 dá-se conta que também neste 3.º ciclo as taxas de sucesso registaram
melhorias do primeiro para o último período (algumas com mais de 23%). Exceto em três disciplinas,
Educação Física (EF), Educação Moral e Religiosa (EMR) e Oferta Complementar (OFC), com
sucesso pleno ou muito próximo dele.
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No que concerne às médias apenas as da disciplina de Francês (FRA), nos 8.º e 9.º anos,
obtiveram o mesmo valor nos 1.º e 3.º períodos, tendo as restantes melhorado. A pior média deste ciclo
(3,1) observa-se nas disciplinas de Português (PORT) e Matemática (MAT), ambas no 8.º ano.
Na tabela 3.5 observa-se a distribuição das taxas de sucesso e das médias das diferentes
disciplinas do Ensino Especializado da Música, nos 2.º e 3.º Ciclos. Destacou-se a verde as taxas de
sucesso superiores a 90% e as médias superiores a 4.
TABELA 3.5. Taxas de Sucesso (%) e médias das disciplinas do Ensino Especializado da Música, nos 2.º e 3.º Ciclos.
5.º ANO
6.º ANO
7.º ANO
8.º ANO
9.º ANO
DISCIPLINAS
Classes de
Conjunto
(CLACONJ)
Formação
Musical (FM)
Instrumento
(INST)

1.º P

2.º P

3.º P

1.º P

2.º P

3.º P

1.º P

2.º P

3.º P

1.º P

2.º P

3.º P

1.º P

2.º P

3.º P

n

43

42

42

36

36

36

27

27

27

33

34

33

35

35

35

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

96,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Média

4,1

4,4

4,5

4,1

4,6

4,6

4,1

4,2

4,4

4,0

4,2

4,2

4,2

4,3

4,6

n

43

42

42

31

36

36

23

27

27

24

34

33

29

35

35

%

100,0

100,0

100,0

86,1

100,0

100,0

82,1

100,0

100,0

72,7

100,0

100,0

82,9

100,0

100,0

Média

4,2

4,0

4,1

3,4

3,6

4,1

3,6

3,9

3,9

3,0

3,4

3,6

3,2

3,4

3,8

n

43

42

42

35

36

36

26

27

27

29

33

33

34

35

35

%

100,0

100,0

100,0

98,2

100,0

100,0

94,4

100,0

100,0

91,1

100,0

100,0

98,7

100,0

100,0

Média

4,5

4,4

4,5

3,9

4,4

4,4

3,9

4,2

4,2

3,6

3,8

3,8

3,8

4,2

4,2

Após análise da tabela 3.5 constata-se que o sucesso pleno em todas as disciplinas/anos de
lecionação do Ensino Especializado da Música se manteve. De igual modo as médias das três
disciplinas mantiveram-se ou melhoraram, tendo o menor valor (3,6) sido registado na disciplina de
Formação Musical (FM), no 8.º de escolaridade.
Os juízos de valor produzidos pela Equipa são sintetizados na tabela 3.6.
TABELA 3.6. Síntese da análise desenvolvida pela Equipa 12

REFERENCIAL
CRITÉRIO
ITENS

Eficácia
Como se situam as taxas de sucesso face à média
dos últimos três anos?
1.º Ciclo

Disciplinas
Apoio ao Estudo (AE)

2.º Ciclo

1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

6.º

3.º Ciclo
7.º

8.º

1.º Ciclo
9.º

1.º

2.º Ciclo

2.º

3.º

4.º

3.º Ciclo

5.º

6.º

7.º

8.º

9.º

↔

↔

↔

↔

↔

↗

↔

↔

Estudo do Meio (EM)
Educação Artística
(EDA1c)
Expressões Artísticas e
Físico-Motoras
(EAFM)

↔

↗

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Português (PORT)

↗

↔

↔

↔

↗

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↗

Inglês (ING)

↔

↔

↗

↔

↔

↔

↔

↗

↗

↗

↔

↗

↔

↔

↗

↗

↔

↔

↔

↔

↔

↗

Francês (FRA)
História e Geografia
de Portugal (HGP)

1

Qualidade
Como se situam as médias face à média dos
últimos três anos?

↗

↗

↔

↗

↔

↗

Legenda: ↘ - Abaixo; ↔ - Idêntica; ↗ - Acima.
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REFERENCIAL
CRITÉRIO
ITENS

Eficácia
Como se situam as taxas de sucesso face à média
dos últimos três anos?
1.º Ciclo

Disciplinas
História (HIST)

1.º

2.º

3.º

2.º Ciclo
4.º

5.º

6.º

Geografia (GEO)
↗

↗

↔

7.º

8.º

1.º Ciclo
9.º

9.º

↔

↔

↔

↔

↔

↗

↗

↗

Educação Visual (EV)

↔

↔

↔

↔

↔

Educação Musical
(EDM)

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔
↔

8.º

↔

↔

↔

7.º
↔

↔

Oferta Complementar
↔
(OFC)
Nota: 2↘
137↔ 40 ↗

6.º

↗

↔

Oferta de Escola (OE)

5.º

↔

↔

↔

4.º

↗

↗

Cidadania e
Desenvolvimento
(CD)

3.º

↗

↔

Tecnologias da
Informação e
Comunicação (TIC)

2.º

3.º Ciclo

↗

↗

↔

1.º

2.º Ciclo

↔
↗

Educação Tecnológica
(ET)
Educação Física
(EDF)
Educação Moral e
Religiosa (EMR)

↔

3.º Ciclo

↗

Matemática (MAT)
Ciências Naturais
(CN)
Físico-Química (FQ)

Qualidade
Como se situam as médias face à média dos
últimos três anos?

↔

↔

↔

↔

↔

↗

↔

↔

↔

↔

↗

↔

↔

↔

↗

↔

↗

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↗

↔

↔

↘

↔

↔

↔

↗

↗

↔

↔

↗

↔

↔

↔

↘

↔
↔

↔

↗

↗

↔

↔

↗

Da análise da tabela 3.6 pode inferir-se que as taxas de sucesso, assim como as médias, são
maioritariamente idênticas aos valores de referência (valores médios dos últimos três anos) embora
várias disciplinas tenham logrado superar os resultados em vários anos de escolaridade/itens:
Português (PORT), História e Geografia de Portugal (HGP), História (HIST), Matemática (MAT),
Físico-Química (FQ), Educação Moral e Religiosa (EMR) e Oferta Complementar (OFC).
Em termos de anos de escolaridade é de realçar, pela positiva, o nono ano, com melhorias
notórias em termos de taxas de sucesso. As diferenças mais acentuadas neste item registaram-se nas
disciplinas de Inglês (ING), no 5.º ano, com 10,4%; de Físico-Química (FQ), com 12, 2%; de História
(HIST), no 8.º ano com 15,3%; e de Matemática (MAT), no 9.º ano, com 15,6%.
As maiores diferenças no item relativo às médias situaram-se no nono ano, nas disciplinas de
Francês (FRA) e Oferta Complementar (OFC), com 0,4.
Como alguns grupos destacaram, os resultados obtidos neste período devem ser analisados
tendo em atenção a situação atípica da suspensão das aulas presenciais e as diretrizes emanadas para
que não houvesse prejuízo para os alunos relativamente à avaliação efetuada no final do segundo
período letivo, valorizando os progressos e a avaliação como um processo ao serviço da aprendizagem
em detrimento do produto e da avaliação para a classificação, mantendo o foco na avaliação formativa,
destacando, no entanto, a responsabilidade e o cumprimento das tarefas, sobretudo nas atividades
assíncronas. Traduzem, também, o trabalho de implementação da flexibilidade curricular, a realização
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de atividades experimentais, inovadoras, dinâmicas e interdisciplinares, com estratégias e
metodologias diversificadas, assim como o maior recurso às novas tecnologias e outras formas
motivadoras e atrativas para a exploração dos conteúdos abordados. Sem esquecer a responsabilização
crescente dos alunos aliada a um esforço e trabalho conjuntos de docentes, encarregados de educação e
alunos, que rapidamente se adaptaram à realidade que enfrentámos.
Realce, ainda, para o programa e recursos de trabalho #EstudoEmCasa, facultado pelo
Ministério da Educação, transmitidos na televisão e, claro está, à implementação de medidas de
suporte à aprendizagem e à inclusão (universais, seletivas e adicionais), assim como as estratégias
definidas no âmbito do Plano de Ensino@Distância.
Dois grupos disciplinares referiram que a redução da carga letiva atribuída à disciplina
comprometeu o cumprimento das Aprendizagens Essenciais: Espanhol (ESP) e Português (PORT) - 2.º
ciclo. E o grupo de Educação Física (EF) considerou que, em face da especificidade da disciplina, o
tipo de ensino utilizado no último período, não permitiu introduzir, exercitar e consolidar as
aprendizagens essenciais, mormente na Área das Atividades Físicas.

3.3. Eficácia e Qualidade (nas transições/conclusões)
No gráfico seguinte são apresentadas as taxas de transição/conclusão dos três ciclos de ensino
nos últimos três anos letivos.
GRÁFICO 3.1. Taxas de transição/conclusão dos últimos 3 anos letivos.
100

75

50

25

0
1.º Ano

2.º Ano

3.º Ano

4.º Ano
2017/18

5.º Ano

6.º Ano

2018/19

2019/20

7.º Ano

8.º Ano

9.º Ano

É clara a evolução positiva das taxas de transição/conclusão dos 2.º e 9.º anos de escolaridade
ao longo destes últimos três anos letivos.
Apenas se constatam descidas muito ténues, praticamente impercetíveis, nas taxas de
transição/conclusão do ano anterior para este, a nível dos 1.º, 4.º e 6.º anos (de 0,6; 0,8 e 0,1%,
respetivamente).
Apresentada a realidade alcançada ao nível das transições/conclusões, importa agora confrontála com as metas definidas (gráfico 3.2).
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GRÁFICO 3.2. Cruzamento das Taxas de transição/conclusão interligadas com as metas definidas.
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META

As metas foram atingidas em todos os anos de escolaridade em análise com exceção dos 1.º
(com um caso de retenção por abandono), 4.º, 6.º e 7.º anos, sendo a diferença negativa mais acentuada
a do 4.º ano (1,3%). Positivamente a maior diferença é a do 8.º ano (2,2%).

3.4. Juízos de valor globalizante da componente interna dos resultados escolares
No quadro 3.1., podem observar-se os juízos de valor globalizantes dos resultados escolares
alcançados no presente ano letivo. Ou seja, são apresentados os juízos de valor produzidos pela Equipa
para cada um dos critérios. Para tal, a Equipa teve por base a tabela 3.5. e a avaliação desenvolvida ao
nível das transições/conclusões e dos fluxos escolares.
QUADRO 3.1. Apreciação Final dos Resultados Escolares.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

CRITÉRIOS

INDICADORES

Eficácia

- As taxas de sucesso das diferentes disciplinas são superiores à
média dos últimos três anos.

Qualidade

- As médias das classificações das diferentes disciplinas são
superiores à média dos últimos três anos.

Verifica-se
parcialmente

- As taxas de transição/conclusão por ano de escolaridade estão
em consonância com as metas definidas.

Verifica-se
parcialmente

Avaliação Interna
Cumprimento

- A diferença do número de alunos avaliados e inscritos por
disciplina é inferior ao registado no ano letivo anterior.
- Os alunos concluem o Ensino Básico (este indicador estava
no elemento constitutivo Avaliação Externa mas como esta não
se realizou, foi integrado aqui).

Verifica-se
parcialmente
Verifica-se
parcialmente

Verifica-se
Verifica-se
Verifica-se

O número de alunos que não concluiu o ensino básico continua a diminuir paulatinamente,
tendo-se registado neste ano apenas 2 alunos não aprovados. Desta forma, com uma taxa de conclusão
de 98,9%, assume-se como verificado o critério cumprimento.

4. ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS
Na tabela 4.1 são apresentadas as estratégias organizacionais de melhoria e/ou de reforço
sugeridas pelos docentes para serem aplicadas no próximo ano letivo. A Equipa sublinhou as
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estratégias concretas para facilitar a sua identificação e não transpôs dos documentos de registo da
avaliação efetuada pelos docentes (em anexo) as estratégias que não são de cariz organizacional, pois
apenas estas carecem de atempada tomada de decisão pelos órgãos competentes.
TABELA 4.1. Estratégias Organizacionais
DISCIPLINAS

ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS

1.º CICLO
Apoio ao Estudo (AE)

1.º ano
- Para o sucesso das aprendizagens dos alunos deverá ser reforçado o número de horas do
apoio.
4.º ano
- Aumento dos tempos síncronos;
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas,
contactos com os alunos.

Estudo do Meio (EM)

2.º ano
- Maior número de horas de apoio educativo e da educação especial para grupos de alunos
com maiores dificuldades.
4.º ano
- Aumento dos tempos síncronos;
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas,
contactos com os alunos.

Expressões Artísticas e FísicoMotoras (EAFM)

4.º ano
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas,
contactos com os alunos.
3.º ano
- Marcar presença na primeira reunião de pais, no arranque do ano letivo, para sensibilizar
para o caráter curricular da disciplina, que não deve ser confundida com uma AEC;
- Aumento do número de aulas síncronas;
- Adoção de uma plataforma comum de trabalho ao nível do agrupamento;
- Criação de uma conta de email institucional para todos os alunos;
- Aulas de apoio educativo.
4.º ano
- Aumento do número de aulas síncronas;
- Criação de uma plataforma comum de trabalho ao nível do agrupamento;
- Criação de um email institucional para todos os alunos;
- Aulas de apoio.

Inglês (ING)

Matemática (MAT)

2.º ano
- Maior número de horas de apoio educativo e da educação especial para grupos de alunos
com maiores dificuldades.
4.º ano
- Aumento dos tempos síncronos;
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas,
contactos com os alunos.

Oferta Complementar (OFC)

4.º ano:
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas,
contactos com os alunos.

Português (PORT)

2.º ano:
- Maior número de horas de apoio educativo e da educação especial para grupos de alunos
com maiores dificuldades.
4.º ano:
- Aumento dos tempos síncronos;
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas,
contactos com os alunos.
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DISCIPLINAS

ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS

2.º e 3.º CICLOS
Português (PORT)

2.º Ciclo
- Apoio ao Estudo lecionado por professores de Português para permitir o foco na leitura e na
escrita;
- Atribuição do Apoio, por ordem de prioridade, ao professor de Português da turma, a um
professor do Conselho de Turma, a um professor do 2.º ciclo;
- Manutenção da Oficina de Leitura e de Escrita no 6.º ano e introdução no 5.º;
- Aumento da carga letiva da disciplina de Português (mais um tempo) para
reforço/consolidação das aprendizagens essenciais;
- Coadjuvação.
3.º Ciclo
- Apesar dos resultados obtidos em relação à eficácia não terem sido inferiores ao referencial
e ao segundo momento de avaliação, o grupo disciplinar considera que muitos alunos
evidenciam muitas dificuldades na expressão escrita, na gramática e na interpretação de
textos orais e escritos, podendo comprometer, ainda, desta forma, o seu desempenho futuro
nas outras disciplinas, dado o carácter transversal do Português e das aprendizagens que
desenvolve. Assim, e porque o grupo se preocupa também com os resultados obtidos no que
à qualidade diz respeito, propõe as seguintes modalidades de apoio para o próximo ano
letivo: apoio de longa duração a Português lecionado pelo docente da turma e apoio
específico a Português.

Inglês (ING)

- Criação de um Clube de Inglês para os 5.º e 6.º Anos, com espaço próprio e adequado ao
funcionamento do mesmo;
Objetivos: Proporcionar o uso da Língua Inglesa com adequação e fluência; desenvolver a
capacidade de interpretar e produzir diferentes enunciados orais e escritos...
Atividades: dramatização de pequenos sketches (que poderiam ser apresentados na Festa de
Natal / Dia do Aluno…); sessões de karaoke; comemoração de datas, festividades e tradições
inglesas (por exemplo a organização de uma Tea Party);
- Implementação e dinamização de uma oficina de oralidade, para treino desta competência,
tanto do agrado e interesse dos alunos, mas que não é devidamente trabalhada por falta de
tempo.

Francês (FRA)

- Apoios (ao estudo/ apoio individualizado).

Espanhol (ESP)

- Aumento da carga letiva da disciplina de Espanhol (mais um tempo) para
conclusão/reforço/consolidação das aprendizagens essenciais.

Educação Moral e Religiosa (EMR)

- É sempre importante que a comunidade educativa tenha consciência da importância desta
disciplina na formação humanista e integral dos alunos e que, na elaboração dos horários das
turmas, esta vertente seja tida em conta.

História e Geografia de Portugal
(HGP)

- As professoras deste grupo disciplinar recomendam a manutenção dos três tempos
semanais nos quinto e sexto anos, para que não fique comprometido o cumprimento das
Aprendizagens Essenciais/Programa, uma vez que consideram ser necessário consolidar, no
início do próximo ano letivo, aprendizagens deste terceiro período, aplicarem estratégias
diferenciadas de forma eficaz e atenderem às necessidades de um número cada vez maior de
alunos com dificuldades de aprendizagem, em contexto de sala de aula;
- O grupo disciplinar pede que seja atribuída, aos professores deste grupo, Coadjuvação à
disciplina, para acompanhamento dos alunos com mais dificuldades. Esses alunos manifestam
dificuldades na compreensão leitora, no tratamento da informação e utilização de
fontes/documentos e em localizar no tempo e no espaço diferentes acontecimentos. Esse
apoio será fundamental para os ajudar na concentração e na organização do caderno diário.
A coadjuvação reforçará, a nosso ver, a implementação de estratégias e respostas educativas
o mais diversificadas e abrangentes possível, visando a adequação das mesmas às
caraterísticas e necessidades de cada aluno;
- Pedem, ainda, que seja atribuído também a professores deste grupo disciplinar, Apoio ao
Estudo de forma a poderem colmatar as dificuldades dos alunos e consolidarem conteúdos,
nomeadamente os lecionados durante este terceiro período, bem como, aperfeiçoarem a
leitura e análise de diferentes fontes históricas, procederem à realização de sínteses,
esquemas e resumos de estudo autónomo dos conteúdos programáticos nucleares.
- As docentes consideram que a disciplina de História e Geografia de Portugal tem uma
responsabilidade muito grande na formação/preparação dos alunos para a vida, para serem
cidadãos democráticos, responsáveis, participativos e humanistas, numa época de
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DISCIPLINAS

ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS
diversidade social e cultural crescente, no sentido de promover a tolerância e a não
discriminação, bem como de suprimir os radicalismos violentos, observando e aprendendo
com os atos do passado, dos episódios da história local, de Portugal e mundial. Para que este
objetivo possa ser alcançado é fundamental a manutenção dos três tempos semanais com os
alunos;
- Se voltarmos ao Ensino@Distância, por força da situação do Covid 19, as professoras
consideram ser necessário ter pelo menos dois tempos semanais síncronos, de 50 minutos,
com os alunos, para cumprimento das Aprendizagens Essenciais em cada ano, leitura e
análise de fontes históricas, documentos, mapas, visualização de vídeos/ filmes (excertos),
esclarecimento de dúvidas e correção de atividades assíncronas.

História (HIST)

- Uma vez que o novo Plano Curricular penaliza sobremaneira disciplinas deste departamento
e em face das dificuldades evidenciadas por uma franja dos alunos na realização de
aprendizagens essenciais, especialmente na sempre exigente disciplina de História,
preconiza-se a atribuição de apoios e, bem assim, a atribuição de Cidadania e
Desenvolvimento a docentes deste departamento, dada até a afinidade e uma certa
complementaridade de conteúdos abordados nestas áreas;
- No 9.º ano de escolaridade, a extensão e a complexidade das aprendizagens essências
reclamam a continuidade de três tempos semanais de 50 minutos, sob pena de não se revelar
viável o efetivo e devido cumprimento das almejadas aprendizagens essenciais. Esta situação
é tanto mais preocupante quando, na maioria dos casos, em virtude das conhecidas
condicionantes do ensino à distância, os professores não conseguiram cumprir as
aprendizagens essenciais previstas para este ano letivo;
- No próximo ano letivo, com o bloco de aulas requalificado e na expectativa de melhores
condições para a otimização dos espaços, seria importante e vantajosa, em termos de
funcionalidade, a existência de sala(s) destinada(s) à disciplina de História, tendo em vista
uma mais ágil organização e arrumação dos materiais respetivos.

Geografia (GEO)

- De forma a operacionalizar a vertente prática da disciplina, nomeadamente para mobilizar
diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas
investigados, incluindo mapas, diagramas, fotografia aérea e TIG (Google Earth, Google Maps,
GPS, SIG, …), solicitamos a atribuição de uma sala para a disciplina de Geografia, do mesmo
modo que, em circunstâncias normais, a atribuição de uma sala de informática, sempre que
possível, revelar-se-ia uma mais-valia, a este nível;
- Tendo em conta que as aprendizagens essenciais inerentes ao subtema “Clima e Formações
Vegetais”, do 7.º ano, transitaram para 9.º ano de escolaridade no tema “Ambiente e
Sociedade”, e dada a sua subjetividade e complexidade, sugerimos um reforço de tempo para
desenvolver de forma mais consistente as competências/aprendizagens essenciais para este
ano de escolaridade.

Matemática (MAT)

2.º Ciclo
- Aulas de apoio de Longa Duração de Matemática (ALDM) nos dois anos de escolaridade,
aberto a todos os alunos (nunca em contra turno);
- As aulas de Matemática devem ser preferencialmente no turno da manhã;
- Dar preferência ao ALDM em detrimento de qualquer outro apoio;
- O ALDM deve ser preferencialmente lecionado pelo professor titular da turma;
- Abrir o Laboratório de Matemática conjuntamente com 2.º e 3.º ciclos;
- A componente não letiva dos docentes deve ser para o Laboratório de Matemática e
trabalho colaborativo;
- Implementar na Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo (EBMEA) o Projeto “Atuação no
Ensino, nas Aprendizagens e na Avaliação da Matemática”.
3.º Ciclo
- ALDM nos três anos de escolaridade para todos os alunos da turma e lecionado a seguir à
aula de matemática (nunca em contra turno);
- É imprescindível estender o ALDM ao oitavo ano;
- As aulas de Matemática devem ser no turno da manhã;
- Dar preferência ao ALDM em detrimento de qualquer outro apoio;
- O ALDM deve ser sempre lecionado pelo professor titular da turma;
- Abrir o Laboratório de Matemática conjuntamente com 2.º e 3.º ciclos, com vista a apoiar os
alunos que frequentem esse espaço voluntariamente;
- A componente não letiva dos docentes deve ser atribuída para o Laboratório de
Matemática;
- Atribuir uma hora comum para trabalho colaborativo entre os docentes do grupo
disciplinar.
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Ciências Naturais (CN)

2.º Ciclo
- Recomendamos que para o próximo ano letivo deve realizar-se a atribuição de mais um
tempo semanal para o quinto ano, pois esta disciplina continua a ser a grande introdução ao
ensino experimental, pelo menos do ponto de vista conceptual e legal.
3.º Ciclo
- Atribuir, semanalmente, um bloco de 100 minutos da componente não letiva a cada
professor do grupo, em horário semanal comum, com o objetivo de promover o trabalho
colaborativo ao nível da produção de recursos didático-pedagógicos, instrumentos de
avaliação e processo de supervisão (organizados em reuniões síncronas e assíncronas);
- Um bloco de 50 minutos com a equipa TIC para substituir projetos científicos “mãos na
massa” em projetos virtuais;
- Distribuir as salas de CN apenas para lecionar Ciências Naturais para a realização de aulas
experimentais, a fim de garantir um bom ambiente de trabalho e a segurança;
- Coadjuvação, pelo menos num tempo semanal, no ensino articulado e nas turmas sem
desdobramento;
- Nas turmas do ensino articulado da música do sétimo, oitavo e nono anos distribuir, de
forma equitativa, a carga horária semanal atribuída à área disciplinar Ciências Físicas e
Naturais pelas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, à semelhança do que
acontece com as turmas do sétimo ano de escolaridade (em regime semestral).

Físico-Química (FQ)

- Desdobrar as turmas, 1 vez por semana, para a realização de atividades laboratoriais, de
campo e experimentais;
- Atribuir uma carga horária semanal de 3 unidades de tempo de 50 minutos na disciplina de
Físico-Química no sétimo ano;
- Atribuir 1 unidade de tempo semanal de 100 minutos na componente não letiva dos
docentes, destinada à planificação conjunta, criação de materiais, elaboração de
instrumentos de avaliação, preparação das atividades laboratoriais, experimentais e de
campo, designadamente a elaboração de guiões/protocolos experimentais;
- Distribuir o laboratório de química no horário de todas as turmas do 3.º ciclo, na disciplina
de Físico-Química, pelo menos uma vez por semana, com turmas desdobradas;
- Atribuir 50 minutos da componente letiva, por semana, para coadjuvação das aulas
experimentais em turmas não desdobradas;
- Aquisição de material e equipamento para os laboratórios de Físico-Química, com vista a
permitir a realização de atividades laboratoriais, experimentais e de campo essenciais para o
desenvolvimento de competências do perfil dos alunos.

Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC)

- Na distribuição de serviço tentar alocar de forma equilibrada os níveis de escolaridade pelos
professores;
- Sendo uma disciplina de caráter prático, investigativo, experimental e sobretudo criativo e
considerando as aprendizagens essenciais, a carga horária da disciplina, número de alunos
por turma e material disponível o grupo sugere que as salas alocadas tenham as condições
adequadas para o bom desenvolvimento das aulas:
- Um computador por mesa de forma a permitir dois alunos por computador;
- Ter uma zona de exposição que permita que todos os alunos estejam sentados;
- A disponibilização de um armário para guardar o material do grupo de Informática.
- Propomos a criação/continuação da disciplina Área Artística, atribuída a um professor do
grupo 550, para que se consiga desenvolver um trabalho, com mais qualidade para os alunos
e consequentemente para os professores, ou seja, de forma a complementar e/ou consolidar
as aprendizagens essenciais previstas para a disciplina de TIC e possível participação em
projetos a desenvolver no próximo ano letivo;
- Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, mas considerando a
necessidade de programar, atempadamente, o próximo ano letivo, entendemos que a
disciplina deverá decorrer de forma não presencial porque será muito difícil cumprir com o
estipulado em termos de regras de segurança e higienização nas salas com computadores. Se
a disciplina funcionar de forma não presencial será necessário salvaguardar as seguintes
condições:
- Garantir o acesso a todos os alunos a um computador e Internet;
- A disciplina deverá ter uma carga quinzenal de 50 minutos em sessões síncronas,
mantendo-se as sessões assíncronas, para flexibilizar o trabalho autónomo dos alunos que se
torna difícil e, em alguns casos, inviável se decorrer de forma simultânea com a transmissão
síncrona.

Educação Musical (EDM)

- Tendo em conta que se desconhece o modo de funcionamento do próximo ano letivo, será
difícil propor algum modelo organizacional. Se for adotado o modelo presencial, a forma de
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DISCIPLINAS

ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS
trabalho será semelhante à desenvolvida em anos anteriores, provavelmente usando alguns
dos recursos digitais introduzidos aquando da suspensão das atividades letivas presenciais. Se
ocorrer em modelo de Ensino à Distância (E@D), com atividades assíncronas, é imprescindível
que os alunos tenham o Manual Escolar da disciplina, para possibilitar o desenvolvimento das
atividades e ultrapassar os problemas de conetividade/internet verificados em bastantes
casos. A Porto Editora, através da sua plataforma, não respondeu às necessidades verificadas,
mesmo com alunos sem problemas de conetividade, uma vez que não foi possível, aos
docentes, inscrever as suas turmas na plataforma, que não reconhecia os códigos gerados.
Nota: no corrente ano letivo, os alunos não foram contemplados com o Manual Escolar de
Educação Musical. No processo de E@D, houve alunos com sérias dificuldades nas
competências digitais/nos equipamentos informáticos/na conectividade, em todas as turmas.
Assim, este processo foi limitativo para muitos alunos, cujas aprendizagens foram
prejudicadas por motivos que não lhe são imputáveis: ausência de material de consulta e de
estudo, em suporte papel (suporte real).
- Face ao exposto, considera-se imprescindível a entrega do Manual Escolar de Educação
Musical a todos os alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade, a fim de não incorrer nas
mesmas falhas, em futura situação de E@D. Deste modo, atuar-se-á em benefício da Inclusão
e do Direito Fundamental do Aluno: o Direito à Aprendizagem, com os mínimos recursos
materiais e humanos necessários.

Educação Visual (EV)

2.º Ciclo
- As docentes com intuito de granjearem ainda melhores resultados académicos, e,
colmatarem algumas dificuldades por parte de alguns alunos, propõem trabalhos de casa
com envolvimento da família, reforço e consolidação de alguns conteúdos e frequência do
Clube de Expressões caso funcione;
- Este grupo propõe ainda que a distribuição de serviço seja de 2 tempos semanais
consecutivos, com intervalo de 5/10 minutos, uma vez que são aulas essencialmente práticas
e que, aquando da utilização de tintas em 50 minutos, distribuição de material, arrumar,
deixar a sala limpa em tão pouco tempo, é quase impensável.

Para melhor compreender as solicitações constantes da tabela 4.1 e ajudar na tomada de decisão
dos órgãos competentes, apresenta-se, de seguida, a tabela 4.2, com o sumário das mais relevantes.
TABELA 4.2. Quadro síntese das Estratégias Organizacionais por disciplina/ano de escolaridade
Disciplina

Apoio

Apoio
ao
Estudo (AE)

Apoio
1.º ano

Estudo do Meio
(EM)

Apoio educativo
2.º ano

Expressões
Artísticas e
Físico-Motoras
(EAFM)
Oferta
Complementar
(OFC)
Português
(PORT)

Coadjuvação

Reforço da
carga horária
Tempos
síncronos
4.º ano
Tempos
síncronos
4.º ano

Outros
Plataforma de trabalho
4.º ano
Plataforma de trabalho
4.º ano
Plataforma de trabalho
4.º ano

Plataforma de trabalho
4.º ano
Apoio educativo
2.º ano
Apoio ao estudo
5.º e 6.º anos
Apoio de longa duração
pelo docente da turma
7.º, 8.ºe 9.º anos
Apoio específico
7.º, 8.ºe 9.º anos

5.º e 6.º anos
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5.º e 6.º anos
Tempos
síncronos
4.º ano

Plataforma de trabalho
4.º ano
Oficina de Leitura e de Escrita
5.º e 6.º anos
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Disciplina

Apoio

Inglês (ING)

Apoio educativo
3.º e 4.º anos

Francês (FRA)

Apoio ao estudo e
individualizado
7.º a 9.º anos

Coadjuvação

Tempos
síncronos
3.º e 4.º anos

Espanhol (ESP)
História e
Geografia de
Portugal (HGP)
História (HIST)

Geografia
(GEO)
Matemática
(MAT)

Reforço da
carga horária

Outros
Plataforma comum
3.º e 4.º anos
Clube de Inglês
5.º e 6.º anos
Oficina de Oralidade
5.º a 9.º anos

9.º ano
Apoio ao estudo
5.º e 6.º anos

2 tempos semanais síncronos, de 50’
5.º e 6.º anos

5.º e 6.º anos

9.º ano
Apoio educativo
2.º ano

Tempos
síncronos
4.º ano

Ciências
Naturais (CN)

Pelo menos num
tempo semanal,
no ensino
articulado e nas
turmas sem
desdobramento
7.º a 9.º anos

Físico-Química
(FQ)

50´ da
componente
letiva, por
semana, nas
aulas
experimentais
em turmas não
desdobradas

Tecnologias da
Informação e
Comunicação
(TIC)

Educação
Musical (EDM)
Educação Visual
(EV)
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5.º ano

3 tempos semanais de 50´no 9.º ano
Existência de sala(s) destinada(s) à disciplina
de História
Atribuição de uma sala para a disciplina de
Geografia e duma sala de Informática
Plataforma de trabalho
4.º ano
Aulas de apoio de Longa Duração de
Matemática (ALDM) sem ser em contra turno
5.º a 9.º anos
Laboratório de Matemática
5.º a 9.º anos
Atribuir uma hora comum para trabalho
colaborativo entre os docentes do grupo
Projeto “Atuação no Ensino, nas
Aprendizagens e na Avaliação da
Matemática” na EBMEA
Bloco de 100’ da componente não letiva a
cada professor para trabalho colaborativo
Bloco de 50´com a equipa TIC
Distribuir as salas de CN apenas para lecionar
Ciências Naturais
Nas turmas do ensino articulado atribuir
50´+50´+ (50’ semestral)
7.º a 9.º anos
50´+50´+ 50’
7.º ano
Desdobramento das turmas
7.º a 9.º anos
Laboratório de química no horário, pelo
menos uma vez por semana com turmas
desdobradas
7.º a 9.º ano
Bloco de 100´da componente não letiva a cada
professor para trabalho colaborativo
Aquisição de material e equipamento para os
laboratórios de Físico-Química
Alocar de forma equilibrada os níveis de
escolaridade pelos professores
Salas com condições específicas
Criação/continuação da disciplina Área
Artística, atribuída a um professor do grupo
550
Deverá decorrer de forma não presencial 50’ quinzenais
Entrega do Manual Escolar de Educação
Musical
5.º e 6.º anos
2 tempos semanais consecutivos
5.º e 6.º anos
Frequência do Clube de Expressões
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5. RECOMENDAÇÕES
Sugere-se a análise, de futuro, dos resultados da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento,
nos 2.º e 3.º ciclos, pelo grupo de docentes responsáveis pela sua lecionação.
Também se recomenda uma análise, por parte dos docentes, em sede de grupo
disciplinar/Departamento dos desvios dos valores médios de cada turma em relação aos do ano, de
modo a proporem estratégias mais individualizadas. Não se vislumbra viável o incremento das horas
solicitadas em várias disciplinas para todas as turmas.
E um maior cuidado no estabelecimento de estratégias organizacionais, que implicam uma
eficiente gestão de recursos diversificados, não dependente de ações concertadas de grupos de
docentes ou de qualquer um em particular, em contexto de sala de aula.
Reforça-se a ideia do Agrupamento assumir uma única plataforma de comunicação e trabalho,
com endereços de correio eletrónico institucionais para todos no mesmo domínio, devidamente
comunicados antes do início das aulas, no próximo ano letivo.
Destaque final para a melhoria global dos resultados do Agrupamento, enquanto esforço
comum de toda a comunidade educativa.
Vila Verde, 14 de julho de 2020

NOTA:
Nesta data, devido ao protelamento do final do terceiro período e da publicação das avaliações não foi
viável efetuar a sistematização da recol a dos seguintes dados, conforme pretendido:
- Percentagem dos alunos da escola que conclui o 1.º ciclo até quatro anos ap s a entrada no 1.º ano;
- Percentagem dos alunos da escola que conclui o 2.º ciclo até dois anos ap s a entrada no 5.º ano;
- Percentagem dos alunos da escola com percursos diretos de sucesso no 3.º ciclo;
- Resultados dos alunos oriundos de contextos socioecon micos desfavorecidos, de origem imigrante e
de grupos culturalmente diferenciados.
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ANEXOS
1. AVALIAÇÃO DESENVOLVIDA PELOS DOCENTES:
DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1.º CICLO
Apoio ao Estudo (AE);
Cidadania e Desenvolvimento (CD);
Educação Artística (EA);
Educação Física (EDF);
Estudo do Meio (EM);
Expressões Artísticas e Físico-Motoras (EAFM);
Inglês (ING);
Matemática (MAT);
Oferta Complementar (OFC);
Português (PORT).
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS
Espanhol (ESP);
Francês (FRA);
Inglês (ING);
Português (PORT).
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
Ciências Naturais (CN);
Físico-Química (FQ);
Matemática (MAT);
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
Educação Moral e Religiosa (EMR);
Geografia (GEO);
História (HIST);
História e Geografia de Portugal (HGP).
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
Educação Física (EDF);
Educação Musical (EDM);
Educação Tecnológica (ET);
Educação Visual (EV).

2. VALORES DE REFERÊNCIA E METAS (AVALIAÇÃO INTERNA)
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1.º CICLO

DISCIPLINAS:
 Apoio ao Estudo (AE)
 Cidadania e Desenvolvimento (CD)
 Educação Artística (EA)
 Educação Física (EDF)
 Estudo do Meio (EM)
 Expressões Artísticas e FísicoMotoras (EAFM)
 Inglês (ING)
 Matemática (MAT)
 Oferta Complementar (OC)
 Português (PORT)
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APOIO AO ESTUDO
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)
1.º ano:
A taxa de sucesso mantem-se relativamente aos anos anteriores (1,4%) e revela um aumento de 0,7 face ao período anterior.
A mesma situação ocorre em relação à qualidade das aprendizagens.
2.º ano:
Na taxa de sucesso verifica-se uma ligeira subida em relação ao ano anterior, reflexo do trabalho de implementação da flexibilidade curricular, realização de atividades
experimentais, o maior recurso às novas tecnologias e outras formas motivadoras e atrativas para a exploração dos conteúdos abordados aliados à colaboração empenhada da
maioria dos encarregados de educação no período de ensino à distância.
3.º ano:
Revelou-se muito importante o envolvimento parental, o apoio familiar e apoio educativo para que se alcançassem estes resultados. Foi um esforço comum bem-sucedido.
4.º ano:
Os resultados alcançados traduzem a continuidade, à distância, do trabalho iniciado no ensino presencial.
Destaca-se a rápida resposta e adaptação dos professores e alunos à nova realidade de ensino.
Os alunos continuaram a aprender em casa, com recursos aos meios digitais disponíveis.
O apoio da retaguarda familiar da maior parte dos alunos foi essencial para atingir estes níveis de sucesso.
A ligeira subida na taxa de sucesso relativamente ao período anterior (0,5) deve-se à valorização do empenho, participação de qualidade e trabalho autónomo, durante o
período de ensino à distância.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

1.º ano:
Dever-se-á dar continuidade sempre que possível, ao apoio diferenciado na sala de aula/ensino à distância. Para o sucesso das aprendizagens dos alunos deverá ser reforçado
o número de horas do apoio.
2.º ano:
Diversificação de tarefas inerentes ao Apoio ao Estudo com mais atividades de pesquisa, trabalho colaborativo, atividades dinâmicas, experimentais e interativas com vista a
uma maior motivação dos alunos.
3.º ano:
Manter a articulação e o trabalho colaborativo.
4.º ano:
- Aumento dos tempos síncronos;
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, contactos com os alunos;
- Valorização da participação de qualidade nas aulas síncronas;
- Valorização da entrega atempada e cuidada das tarefas pedidas.
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

1.º ano:
A taxa de sucesso (100%) mantem-se relativamente ao ano anterior. A qualidade das aprendizagens subiu ao longo do ano.
2.º ano:
Os resultados obtidos foram muito bons, tal como no período anterior. De um modo geral, os alunos continuaram a revelar bom desempenho, interesse e motivação.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

2.º ano:
As estratégias adotadas surtiram o efeito esperado e por isso devem ser mantidas.

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

1.º ano:
A taxa de sucesso e a qualidade das aprendizagens, mantêm-se relativamente aos períodos anteriores e ao ano 2018/2019.
2.º ano:
As atividades desenvolvidas nesta disciplina permitiram a exploração da criatividade, interesses e preferências dos alunos os resultados alcançados são muito bons.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

2.º ano:
As estratégias adotadas surtiram o efeito esperado e por isso devem ser mantidas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

1.º ano:
A taxa de sucesso (100%) e a qualidade das aprendizagens não apresentam alteração. A situação mantem-se relativamente ao ano 2018/2019.
2.º ano:
Os valores alcançados são iguais ao período anterior. De um modo geral, os alunos continuaram a revelar bom desempenho, interesse e motivação.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

2.º ano:
As estratégias adotadas surtiram o efeito esperado e por isso devem ser mantidas.
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ESTUDO DO MEIO
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

1.º ano:
A taxa de sucesso e a qualidade das aprendizagens não apresentam alteração significativa. A diferença relativa aos últimos três anos é de menos 0,3%.
2.º ano:
Os níveis alcançados são muito positivos, resultado do trabalho de implementação da flexibilidade curricular, realização de atividades experimentais, o maior recurso às
novas tecnologias e outras formas motivadoras e atrativas para a exploração dos conteúdos abordados aliados à colaboração empenhada da maioria dos encarregados de
educação no período de ensino à distância.
3.º ano:
Os recursos digitais revelaram-se uma mais valia para a abordagem dos temas em trabalho e estudo.
4.º ano:
Os resultados alcançados traduzem a continuidade, à distância, do trabalho iniciado no ensino presencial.
Destaca-se a rápida resposta e adaptação dos professores e alunos à nova realidade de ensino.
Os alunos continuaram a aprender em casa, com recursos aos meios digitais disponíveis.
Foram lecionados novos conteúdos.
Utilizaram-se recursos mais interativos, disponíveis na Escola Virtual ou em outros sítios da web.
Recurso ao programa e recursos de trabalho #EstudoEmCasa, facultado pelo ME, a partir da TV.
O apoio da retaguarda familiar da maior parte dos alunos foi essencial para atingir estes níveis de sucesso.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

2.º ano:
- Consolidação dos conhecimentos continuada ao longo do ano em vez de concentrada no início do ano.
- Articular os conteúdos de forma mais equilibrada entre o terceiro e quarto ano para que haja mais tempo para consolidar as aprendizagens, pontualmente prejudicadas pelo
ensino à distância.
- Maior número de horas de apoio educativo e da educação especial para grupos de alunos com maiores dificuldades.
4.º ano:
- Aumento dos tempos síncronos;
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, contactos com os alunos;
- Valorização da participação de qualidade nas aulas síncronas;
- Valorização da entrega atempada e cuidada das tarefas pedidas.
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EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO-MOTORAS
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

3.º ano:
Os resultados alcançados estão dentro do expectável e em consonância com o esforço desenvolvido conjuntamente pelos docentes, Encarregados de Educação e pelos alunos,
que rapidamente se adaptaram à realidade que enfrentamos.
4.º ano:
Os resultados alcançados traduzem a continuidade, à distância, do trabalho iniciado no ensino presencial.
Destaca-se a rápida resposta e adaptação dos professores e alunos à nova realidade de ensino.
Os alunos continuaram a aprender em casa, com recursos aos meios digitais disponíveis.
Recurso ao programa e recursos de trabalho #EstudoEmCasa, facultado pelo ME, a partir da TV.
O apoio da retaguarda familiar da maior parte dos alunos foi essencial para atingir estes níveis de sucesso.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

4.º ano:
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, contactos com os alunos.
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INGLÊS
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

3.º ano:
Os resultados alcançados devem-se, por um lado, a uma responsabilização crescente dos alunos perante a disciplina, por outro lado, a um esforço e trabalho conjuntos. De
facto, passados os constrangimentos iniciais de adaptação do ensino à distância, as sessões síncronas semanais, permitiram interagir diretamente com os alunos criando
contextos de aprendizagem que se aproximaram do ensino presencial, os alunos continuaram a reforçar e a desenvolver as suas capacidades linguísticas de forma muito
positiva, correspondendo simultaneamente às tarefas solicitadas pelos canais estabelecidos; tendo as estratégias e materiais selecionados/elaborados sido cuidadosamente
adaptados ao contexto escolar, familiar e social dos alunos e às dificuldades.
4.º ano:
Os resultados alcançados devem-se a um esforço e trabalho conjuntos. De facto, passados os constrangimentos iniciais de adaptação do ensino à distância, as sessões
síncronas semanais, permitiram interagir diretamente com os alunos criando contextos de aprendizagem que se aproximaram do ensino presencial, os alunos continuaram a
reforçar e a desenvolver as suas capacidades linguísticas de forma muito positiva, correspondendo simultaneamente às tarefas solicitadas pelos canais estabelecidos; tendo as
estratégias e materiais selecionados/elaborados sido cuidadosamente adaptados ao contexto escolar, familiar e social dos alunos e às dificuldades.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

3.º ano:
- Marcar presença na primeira reunião de pais, no arranque do ano letivo, para sensibilizar para o caráter curricular da disciplina, que não deve ser confundida com uma
AEC;
- Aumento do número de aulas síncronas;
- Adoção de uma plataforma comum de trabalho ao nível do agrupamento;
- Criação de uma conta de email institucional para todos os alunos;
- Aulas de apoio educativo.
4.º ano:
Relativamente a estratégias organizacionais sugerimos as seguintes: aumento do número de aulas síncronas; criação de uma plataforma comum de trabalho ao nível do
agrupamento; criação de um email institucional para todos os alunos; aulas de apoio.

Relatório da Monitorização dos Resultados Escolares 2019-20

28

Equipa de Autoavaliação - Monitorização dos Resultados Escolares

MATEMÁTICA
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

1.º ano:
A taxa de sucesso desceu 0,6% em relação ao último período, mas regista-se uma melhoria de 2,7% relativamente aos últimos três anos. As qualidades das aprendizagens
mantêm-se.
2.º ano:
Os níveis alcançados pelos alunos do 2º ano são extremamente positivos, resultado do trabalho de implementação da flexibilidade curricular, atividades inovadoras,
dinâmicas e interdisciplinares, estratégias e metodologias diversificadas realizado pelos professores ao longo do ano.
De ressalvar o trabalho eficaz e direcionado para o sucesso que foi implementado pelos professores no período de ensino à distância e também a colaboração empenhada da
maioria dos encarregados de educação.
De salientar como ponto muito positivo a reformulação do programa de matemática para o segundo ano menos exigente e mais adequado para a faixa etária dos alunos.
3.º ano:
Pelas dinâmicas estabelecidas e o recurso a materiais diversificados, incluindo o digital e plataformas disponíveis, motivadoras para a aprendizagem lúdica, mas efetiva
foram alcançados estes resultados acima da média dos últimos três anos.
4.º ano:
Os resultados alcançados traduzem a continuidade, à distância, do trabalho iniciado no ensino presencial.
Destaca-se a rápida resposta e adaptação dos professores e alunos à nova realidade de ensino.
Os alunos continuaram a aprender em casa, com recursos aos meios digitais disponíveis. Esta disciplina foi privilegiada em número de aulas síncronas, uma vez que foram
trabalhados diversos conteúdos que requeriam uma abordagem específica e de caráter mais prático, tal como o comprimento, área, volume, entre outras unidades de medida.
E essa era a forma de garantir que toda a turma estava presente e a trabalhar. A correção de exercícios e esclarecimento de dúvidas foram privilegiados nestas aulas.
Utilizaram-se recursos mais interativos, disponíveis na Escola Virtual ou em outros sítios da web.
Recurso ao programa e recursos de trabalho #EstudoEmCasa, facultado pelo ME, a partir da TV.
O apoio da retaguarda familiar da maior parte dos alunos foi essencial para atingir estes níveis de sucesso.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.
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Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

1.º ano:
- Tendo em conta o contexto de Ensino à Distância e todas as suas consequências, os docentes consideraram ser muito importante no início do próximo ano letivo, a
realização de atividades de consolidação e reforço das aprendizagens.
- Deverá dar-se especial atenção à resolução de problemas, ao raciocínio matemático e à comunicação matemática. Também a manipulação de materiais e a partilha de
estratégias entre pares, se revela fundamental no ano 2020/2021.
2.º ano:
- Consolidação dos conhecimentos continuada ao longo do ano em vez de concentrada no início do ano.
- Articular os conteúdos de forma mais equilibrada entre o terceiro e quarto ano para que haja mais tempo para consolidar as aprendizagens, pontualmente prejudicadas pelo
ensino à distância.
- Maior número de horas de apoio educativo e da educação especial para grupos de alunos com maiores dificuldades.
4.º ano:
- Aumento dos tempos síncronos;
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, contactos com os alunos;
- Valorização da participação de qualidade nas aulas síncronas;
- Valorização da entrega atempada e cuidada das tarefas pedidas.
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OFERTA COMPLEMENTAR
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

1.º ano:
A taxa de sucesso (100%) e a qualidade das aprendizagens não apresentam alteração. O mesmo se passa relativamente aos últimos três anos (+0,2%).
2.º ano:
Os níveis alcançados continuaram a ser muito positivos, resultado do trabalho de implementação da flexibilidade curricular, realização de atividades experimentais, o maior
recurso às novas tecnologias e outras formas motivadoras e atrativas para a exploração dos conteúdos abordados aliados à colaboração empenhada da maioria dos
encarregados de educação no período de ensino à distância.
3.º ano:
Os alunos desenvolveram preocupações ambientais de acordo com os temas trabalhados. Geralmente as atividades eram do agrado comum o que ajudou nos resultados
alcançados.
4.º ano:
Os resultados alcançados traduzem a continuidade, à distância, do trabalho iniciado no ensino presencial.
Destaca-se a rápida resposta e adaptação dos professores e alunos à nova realidade de ensino.
Os alunos continuaram a aprender em casa, com recursos aos meios digitais disponíveis.
Recurso ao programa e recursos de trabalho #EstudoEmCasa, facultado pelo ME, a partir da TV.
O apoio da retaguarda familiar da maior parte dos alunos foi essencial para atingir estes níveis de sucesso.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

2.º ano:
As estratégias adotadas surtiram o efeito esperado e por isso devem ser mantidas.
4.º ano:
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, contactos com os alunos;
- Desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e tratamento de informação sobre temas transversais e atuais para que os alunos e famílias possam trabalhar e partilhar
experiências de aprendizagem;
- Articulação com outros projetos do agrupamento, nomeadamente ESCOLA + VERDE e Eco Escolas.
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PORTUGUÊS
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

1.º ano:
A taxa de sucesso relativamente ao período anterior manteve-se, 98% e analisados, os últimos três anos, subiu 5,8%.
A qualidade das aprendizagens, mantêm-se.
2.º ano:
Os níveis alcançados pelos alunos do 2.º ano são extremamente positivos, resultado do trabalho de implementação da flexibilidade curricular, atividades inovadoras,
dinâmicas e interdisciplinares, estratégias e metodologias diversificadas realizado pelos professores ao longo do ano.
De ressalvar o trabalho eficaz e direcionado para o sucesso que foi implementado pelos professores no período de ensino à distância e também a colaboração empenhada da
maioria dos encarregados de educação.
3.º ano:
Os resultados alcançados estão dentro do expectável e em consonância com o esforço desenvolvido conjuntamente pelos docentes, Encarregados de Educação e pelos alunos,
que rapidamente se adaptaram à realidade que enfrentamos.
4.º ano:
Os resultados alcançados traduzem a continuidade, à distância, do trabalho iniciado no ensino presencial.
Destaca-se a rápida resposta e adaptação dos professores e alunos à nova realidade de ensino.
Os alunos continuaram a aprender em casa, com recursos aos meios digitais disponíveis.
Foram também abordados novos conteúdos do programa curricular.
Utilizaram-se recursos mais interativos, disponíveis na Escola Virtual ou em outros sítios da web.
Recurso ao programa e recursos de trabalho #EstudoEmCasa, facultado pelo ME, a partir da TV.
O apoio da retaguarda familiar da maior parte dos alunos foi essencial para atingir estes níveis de sucesso.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.
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Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

1.º ano:
- Tendo em conta o contexto de Ensino à Distância e todas as suas consequências, os docentes consideraram ser muito importante no início do próximo ano letivo, a
realização de atividades de consolidação.
Reforço nos exercícios com os últimos conteúdos lecionados:
Leitura-Escrita ;Consciência fonológica e habilidades fonémicas (perceção e discriminação fonéticas, consciência silábica, sensibilidade fonológica e consciência fonémica);
Alfabeto e grafemas ( valores fonológicos de grafemas, dígrafos e ditongos (an/en/in/on/un; am/em/im/om/um; ans/ens/ins/ons/uns; nh; lh; br/cr/dr/fr/gr/pr/tr/vr;
bl/cl/dl/fl/gl/pl/tl; valores de x); Fluência de leitura; Compreensão de texto e ¬Ortografia e pontuação; Escrita de pequenos textos.
2.º ano:
- Consolidação dos conhecimentos continuada ao longo do ano em vez de concentrada no inicio do ano.
- Articular os conteúdos de forma mais equilibrada entre o terceiro e quarto ano para que haja mais tempo para consolidar as aprendizagens, pontualmente prejudicadas pelo
ensino à distância.
- Maior número de horas de apoio educativo e da educação especial para grupos de alunos com maiores dificuldades.
3.º ano:
Dar continuidade a atividades desenvolvidas pela equipa da Biblioteca Escolar, envolvendo o maior número de alunos possível.
4.º ano:
- Aumento dos tempos síncronos;
- Existência de uma plataforma de trabalho, onde fiquem alojados todos os trabalhos, aulas, contactos com os alunos;
- Valorização da participação de qualidade nas aulas síncronas;
- Valorização da entrega atempada e cuidada das tarefas pedidas.
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS

DISCIPLINAS:
 Espanhol (ESP)
 Francês (FRA)
 Inglês (ING)
 Português (PORT)
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ESPANHOL
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Na única turma de Espanhol existente na escola neste ano letivo, uma turma de 8.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 100%. Não existem valores de referência
relativamente aos três anos letivos anteriores, pelo facto de não ter existido turma (opção LEII). Relativamente ao período anterior, a taxa de sucesso não sofreu alteração,
pois já tinha sido de 100%. Quanto à qualidade (médias), regista-se uma evolução crescente relativamente aos períodos anteriores, com médias de 3,4, no primeiro período,
3,6, no segundo período e 3,8, no terceiro período.
Os resultados foram considerados muito bons, quanto à eficácia, e bons quanto à qualidade.
Estes resultados devem-se ao facto de os alunos terem usufruído da aplicação de estratégias de remediação para a superação das dificuldades diagnosticadas, as quais se
encontram elencadas nas grelhas de monitorização dos períodos transatos. Assim, considerou-se muito positivo o balanço da aplicação das estratégias adotadas.
A docente salientou que o modelo de Ensino à distância e os constrangimentos por ele provocados, sobretudo relacionados com os equipamentos e ligação à Internet, bem
como a redução da carga letiva atribuída à disciplina inviabilizou o cumprimento das Aprendizagens Essenciais.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

Aumento da carga letiva da disciplina de Espanhol (mais um tempo) para conclusão/reforço/consolidação das aprendizagens essenciais.
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FRANCÊS
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Relativamente ao 7.º ano, no que diz respeito ao critério eficácia, verifica-se uma taxa de sucesso de 98,8%, estando 3,8 pontos percentuais acima do referencial. Quanto ao
critério qualidade, constata-se que a média obtida é de 3,8, estando 0,2 acima do referencial.
No 8.º ano, a taxa de sucesso é de 96,4%, registando-se 0,8 pontos percentuais acima do referencial. No critério alusivo à qualidade do sucesso, verifica-se que a média
alcançada é de 3,6 e que está 0,1 acima da média obtida nos últimos três anos.
No que ao 9.º ano diz respeito, a taxa de sucesso obtida é de 98,9% e está 7,8 pontos percentuais acima do referencial. A qualidade do sucesso alcançado é de 3,8, estando 0,4
acima da média obtida nos últimos três anos.
Nos três anos em apreciação, verifica-se uma evolução positiva, ao longo do ano letivo, decorrente das estratégias adotadas, no intuito de promover o sucesso dos alunos.
Todos os professores implementaram medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, nomeadamente as medidas universais elencadas nos documentos anteriores, assim
como as estratégias definidas no âmbito do Ensino@Distância. Verificou-se que, em todas as turmas, as medidas aplicadas tiveram um impacto positivo, já que permitiram à
maioria dos alunos obter sucesso e melhorar os resultados obtidos, sendo o insucesso praticamente residual.
Relativamente aos valores do referencial, ou seja, os resultados alcançados no final do ano letivo anterior, constata-se que se alcançaram valores semelhantes no 8º ano: a
taxa de sucesso no presente ano letivo é de 96,4%, ligeiramente superior à do ano letivo transato que se situou nos 95,6 pontos percentuais, registando-se um incremento em
0,8 pontos percentuais.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

Apoios (ao estudo/ apoio individualizado).
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INGLÊS
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Em relação ao 5.º ano, verifica-se que a taxa de sucesso (eficácia) é de 95,9%, ficando 10,4 % acima do referencial (85,6%). Comparativamente ao período anterior, a taxa de
sucesso subiu 2,7%. Quanto à qualidade (médias), a deste período é de 3.6, sendo assim idêntica ao referencial (3,4). Verifica-se uma ligeira melhoria relativamente ao
período anterior (3,3).
No 6.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 93,5%, situando-se 5,2 % acima do referencial (88,4%). Comparativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 2,7%.
Quanto à qualidade (médias), a deste período é de 3.5, sendo assim idêntica ao referencial (3,4). Verifica-se uma ligeira melhoria relativamente ao período anterior (3,4).
No 7.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 96,7%, situando-se 3,8 % acima do referencial (92,9%). Comparativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 1,3%.
Quanto à qualidade (médias), a deste período é de 3.7, sendo assim idêntica ao referencial (3,6). Verifica-se uma ligeira melhoria relativamente ao período anterior (3,6).
No 8.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 93,9%, ficando 5 décimas abaixo do referencial (93,4%). Comparativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 5,2%.
Quanto à qualidade (médias), a deste período é de 3.6, mantendo-se igual ao referencial (3,6). Verifica-se uma ligeira melhoria relativamente ao período anterior (3,4).
No 9.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 98,9%, situando-se 5,2 % acima do referencial (96,3%). Em relação ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 5 décimas. No
respeitante à qualidade (médias), a deste período é de 3.8, sendo assim idêntica ao referencial (3,6). A média mantem-se a mesma do período anterior (3,8).
Após a análise dos resultados escolares registados, podemos verificar que em todos os anos letivos a taxa de sucesso é ligeiramente superior em relação à do período anterior,
à exceção do 8.º ano, onde se regista a ténue descida de 5 décimas. Relativamente ao referencial, a média manteve-se idêntica em todos os anos.
Considera-se assim que os resultados se revelam muito positivos. Os mesmos demonstram que as medidas implementadas, registadas nas grelhas de monitorização dos
períodos anteriores, foram eficazes e surtiram o efeito desejado.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

- Criação de um Clube de Inglês para os 5.º e 6.º Anos, com espaço próprio e adequado ao funcionamento do mesmo.
Objetivos: Proporcionar o uso da Língua Inglesa com adequação e fluência; desenvolver a capacidade de interpretar e produzir diferentes enunciados orais e escritos...
Atividades: dramatização de pequenos sketc es (que poderiam ser apresentados na Festa de Natal / Dia do Aluno…); sessões de karaoke; comemoração de datas, festividades
e tradições inglesas (por exemplo a organização de uma Tea Party).
- Implementação e dinamização de uma oficina de oralidade, para treino desta competência, tanto do agrado e interesse dos alunos, mas que não é devidamente trabalhada
por falta de tempo.
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PORTUGUÊS – 2.º CICLO
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

No 5.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 91,9%, encontrando-se 4,5% acima do referencial (87,3). Relativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 2,8%.
Quanto à qualidade (médias), a deste período (3,4) considera-se idêntica ao referencial (3,3), pois a diferença não excede as 2 décimas. Regista-se uma melhoria
relativamente ao período anterior (3,3).
No 6.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 99,5%. Encontra-se 7% acima do referencial (92,5% ) e 1,8% acima da taxa do período transato (97,7%). No que se refere à
qualidade (médias), a deste período é de 3,6, ficando 0,3 acima do referencial (3,3). Verifica-se uma ligeira melhoria relativamente ao período anterior (3,5).
Em suma, os resultados obtidos encontram-se acima do referencial, à exceção da média do 5.º ano que é idêntica. Assim sendo, os resultados foram considerados bastante
positivos. Após uma reflexão, considerou-se que os mesmos se devem ao facto de os alunos terem usufruído da aplicação de medidas se suporte à aprendizagem e à inclusão
(universais, seletivas e adicionais).
O grupo salientou que a redução da carga letiva atribuída à disciplina comprometeu o cumprimento das Aprendizagens Essenciais.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.







Apoio ao Estudo lecionado por professores de Português para permitir o foco na leitura e na escrita;
Atribuição do Apoio, por ordem de prioridade, ao professor de Português da turma, a um professor do Conselho de Turma, a um professor do 2º ciclo;
Manutenção da Oficina de Leitura e de Escrita no 6º ano e introdução no 5º;
Aumento da carga letiva da disciplina de Português (mais um tempo) para reforço/consolidação das aprendizagens essenciais.
Coadjuvação.
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PORTUGUÊS – 3.º CICLO
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

No que diz respeito ao sétimo ano de escolaridade, na tocante à eficácia, houve um aumento de quatro vírgula um por cento em relação ao referencial e de dois vírgula um,
comparando com os resultados de segundo período. Quanto à qualidade, os valores são idênticos aos do referencial e aos do segundo período. No oitavo ano, os valores
relacionados com a eficácia são idênticos aos do referencial, mas quatro vírgula um por cento superiores em relação aos do segundo período. Relativamente à qualidade não
há alterações dignas de registo neste ano de escolaridade. No nono ano, regista-se um aumento da eficácia de cinco vírgula cinco por cento em relação aos valores de
referência e de oito vírgula oito por cento, se compararmos com os resultados do segundo período. Quanto à qualidade, os valores são idênticos aos do referencial e do
segundo período.
Os resultados alcançados resultam do sucesso das estratégias e das medidas implementadas, no entanto as considerações feitas pelo Ministério da Educação, relativamente ao
Ensino à Distância, pesaram bastante neste momento de avaliação. Assim, a avaliação foi essencialmente um processo formativo e contínuo e a preocupação maior, ao longo
deste período, foi que todos os alunos aprendessem e não fossem penalizados pelo desigual acesso que tinham aos meios digitais.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

Apesar dos resultados obtidos em relação à eficácia não terem sido inferiores ao referencial e ao segundo momento de avaliação, o grupo disciplinar considera que muitos
alunos evidenciam muitas dificuldades na expressão escrita, na gramática e na interpretação de textos orais e escritos, podendo comprometer, ainda, desta forma, o seu
desempenho futuro nas outras disciplinas, dado o carácter transversal do Português e das aprendizagens que desenvolve. Assim, e porque o grupo se preocupa também com
os resultados obtidos no que à qualidade diz respeito, propõe as seguintes modalidades de apoio para o próximo ano letivo: apoio de longa duração a Português lecionado
pelo docente da turma e apoio específico a Português.
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE
MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS

DISCIPLINAS:
 Ciências Naturais (CN)
 Físico-Química (FQ)
 Matemática (MAT)
 Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC)
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CIÊNCIAS NATURAIS (2.º CICLO)
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Razões que justificam os resultados escolares, a saber:
 Os resultados são obviamente os mel ores dos últimos anos, quer a nível da “Eficácia”, quer a nível da “Qualidade” dos resultados;
 De uma forma geral poderemos constatar que os alunos melhoraram os hábitos e métodos de estudo regular, sistemático e contínuo, necessários à sistematização e
consolidação de conhecimentos e ao desenvolvimento de competências nesta disciplina;
 Sucesso das estratégias implementadas pelos docentes.
No 2.º ciclo refere-se que:
 Relativamente à “Eficácia dos Resultados” da Avaliação Final do 3º Período na Disciplina de Ciências Naturais, registaram-se quer no quinto, quer no sexto ano, as
mel ores “Taxas de sucesso”, dos quatro últimos anos, já que se registou no quinto uma Taxa de sucesso de 97,7% e no sexto um valor recorde, 99,5% de sucesso.
 Quanto à “Qualidade dos Resultados” da Avaliação Final do 3º Período em Ciências Naturais, quer no quinto ano, quer no sexto, registaram-se os melhores valores
dos últimos quatro anos, uma “média por aluno” nos níveis atribuídos de 3,7.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

Para tentar continuar a superar as dificuldades evidenciadas pelos alunos, os professores propõem a continuação da aplicação das seguintes estratégias de remediação:
 incentivar os alunos a estudarem de forma autónoma e assíncrona;
 utilizar o maior número de canais de comunicação à distância com os nossos alunos;
 aumentar o número de atividades de avaliação formativa de forma digital;
 promover a utilização de plataformas inovadoras e altamente motivadoras como a Escola Virtual ou outras (privilegiar a Escola Virtual);
 maior envolvimento dos Encarregados de Educação;
 Recomendamos que para o próximo ano letivo deve realizar-se a atribuição de mais um tempo semanal para o quinto ano, pois esta disciplina continua a ser a
grande introdução ao ensino experimental, pelo menos do ponto de vista conceptual e legal.
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CIÊNCIAS NATURAIS – 3.º CICLO
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Os dados globais permitem concluir que, em conformidade com os anos letivos anteriores, o resultado é muito positivo em termos de eficácia do sucesso académico no
sétimo, no oitavo e nono anos de escolaridade. Quanto à qualidade do sucesso está perto de bom, 3,6; 3,7 e 3,8 respetivamente para o 7.º ano, 8.º ano e 9.º ano.
Quanto a possíveis razões para justificar os resultados alcançados, considerou-se o seguinte:
Uma diferenciação pedagógica eficaz, em que se aposta na diversificação de estratégias (na planificação das aulas encontram-se saídas de campo, visitas de estudo,
atividades experimentais, debates, apresentações orais, trabalhos em grupo, construção de modelos e resolução de exercícios) e material adaptado para alunos. Uma avaliação
com instrumentos diversificados e momentos de reflexão. Um recurso que se mostrou muito útil para diversificar as formas de aprender foi a Plataforma de Aprendizagem
Classroom.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

- Atribuir, semanalmente, um bloco de 100 minutos da componente não letiva a cada professor do grupo, em horário semanal comum, com o objetivo de promover o trabalho
colaborativo ao nível da produção de recursos didático-pedagógicos, instrumentos de avaliação e processo de supervisão (organizados em reuniões síncronas e assíncronas).
- Um bloco de 50 minutos com a equipa TIC para substituir projetos científicos “mãos na massa” em projetos virtuais.
- Valorizar a componente prática do currículo ao nível dos critérios de avaliação.
- Reforçar a coavaliação das aprendizagens dos alunos.
- Distribuir as salas de CN apenas para lecionar Ciências Naturais para a realização de aulas experimentais, a fim de garantir um bom ambiente de trabalho e a segurança.
- Reforçar as parcerias com os investigadores de centros de investigação e universidades.
- Coadjuvação, pelo menos num tempo semanal, no ensino articulado e nas turmas sem desdobramento.
- Nas turmas do ensino articulado da música do sétimo, oitavo e nono anos distribuir, de forma equitativa, a carga horária semanal atribuída à área disciplinar Ciências
Físicas e Naturais pelas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, à semelhança do que acontece com as turmas do sétimo ano de escolaridade (em regime
semestral).
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FÍSICO-QUÍMICA
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Os resultados escolares dos alunos permitem concluir que a taxa de sucesso evoluiu significativamente em todos os níveis de ensino relativamente ao referencial e ao
primeiro período letivo, com maior relevância no oitavo ano: no sétimo ano atingiu-se uma taxa de sucesso de 97,1%, correspondente a um aumento de 6,1% e 5,1% em
relação ao referencial e ao primeiro período letivo, respetivamente; no oitavo ano atingiu-se uma taxa de sucesso de 99,1%, correspondente a um aumento de 12,2% e 13,6%
relativamente ao referencial e ao primeiro período letivo, respetivamente; no nono ano atingiu-se uma taxa de sucesso de 96,7%, tendo-se obtido um incremento de 6,2% e
13.6% relativamente ao referencial e ao primeiro período letivo, respetivamente.
Quanto à qualidade do sucesso, média das classificações atribuídas, verifica-se uma evolução positiva em todos os anos de escolaridade: o sétimo ano apresenta uma
melhoria relativamente ao referencial e ao primeiro período letivo, tendo atingido o nível médio de 3,7; o oitavo ano mostra uma melhoria pouco significativa em relação ao
referencial e ao primeiro período letivo, com o nível médio de 3,5; o nono ano evidencia uma melhoria substancial relativamente ao primeiro período e em relação ao
referencial, encontrando-se no nível médio de 3,6.
Quanto às possíveis razões que justificam os resultados alcançados referiu-se a diversificação de estratégias e instrumentos de avaliação, com reforço da aprendizagem
cooperativa e autorregulada, baseada em momentos de autoavaliação e autorreflexão, feedback imediato e aplicação de medidas universais, seletivas e adicionais, com
adaptações curriculares e adaptações ao processo de avaliação.
No decurso das atividades assíncronas foi mantido um contacto regular com os alunos, com recurso a diversos meios telemáticos, concedendo-lhes orientações para a
realização das tarefas, lembretes, reforço positivo, feedback e esclarecimento de dúvidas.
Foram utilizadas ferramentas educativas digitais diversificadas para promover a autoavaliação e a coavaliação, e a consequente autorreflexão, tais como: Google Forms;
Kahoot; Quizizz; Mentimeter.
Foram utilizadas diferentes plataformas de comunicação e aprendizagem, a saber: Google Drive; Google Classroom; plataformas das editoras; Padlet com vista a promover a
aprendizagem cooperativa e colaborativa, a partir de problemas e desafios significativos e do interesse dos alunos.
O trabalho colaborativo, a planificação conjunta das atividades e tarefas, a partilha de recursos e o apoio permanente ao nível da utilização de ferramentas educativas digitais,
repercutiu-se na melhoria da qualidade das aprendizagens e consequentemente dos resultados escolares.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

- Desdobrar as turmas, 1 vez por semana, para a realização de atividades laboratoriais, de campo e experimentais.
- Atribuir uma carga horária semanal de 3 unidades de tempo de 50 minutos na disciplina de Físico-Química no sétimo ano.
- Atribuir 1 unidade de tempo semanal de 100 minutos na componente não letiva dos docentes, destinada à planificação conjunta, criação de materiais, elaboração de
instrumentos de avaliação, preparação das atividades laboratoriais, experimentais e de campo, designadamente a elaboração de guiões/protocolos experimentais.
- Distribuir o laboratório de química no horário de todas as turmas do 3.º ciclo, na disciplina de Físico-Química, pelo menos uma vez por semana, com turmas desdobradas.
- Atribuir 50 minutos da componente letiva, por semana, para coadjuvação das aulas experimentais em turmas não desdobradas.
- Plano de “partil a Interpares” em contexto de sala de aula ou noutros contextos de ensino e aprendizagem, com vista a promover a partilha de boas práticas e a consequente
melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos.
- Aquisição de material e equipamento para os laboratórios de Físico-Química, com vista a permitir a realização de atividades laboratoriais, experimentais e de campo
essenciais para o desenvolvimento de competências do perfil dos alunos.
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MATEMÁTICA
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

As razões para a melhoria do sucesso escolar, a saber:
•
os alunos melhoraram os hábitos e métodos de estudo regular, sistemático e contínuo, necessários à sistematização e consolidação de conhecimentos e ao
desenvolvimento de competências matemáticas;
•
maior empenho e persistência por parte dos alunos, na realização das atividades propostas;
•
sucesso das estratégias implementadas pelos docentes.
•
frequência em apoios e ALDM.
No 2.º ciclo refere-se que:
- Relativamente à “Eficácia dos Resultados” da Avaliação Final do 3.º período na disciplina de Matemática, verificou-se que a Taxa de sucesso, quer no quinto ano, quer no
sexto ano, foram as melhores taxas de sucesso dos quatro últimos anos, 86,9% no quinto ano e 86,6% no sexto ano.
- A Qualidade dos Resultados da Avaliação Final do 3.º período, e relativamente à disciplina de Matemática, foi igualmente a melhor dos últimos quatro anos, quer no quinto
ano, quer no sexto ano, pois registou-se nos dois anos de escolaridade, uma “média por aluno” nos níveis atribuídos de 3,4.
No 3.º ciclo refere-se que:
- Relativamente ao referencial é de salientar que na disciplina de Matemática, tanto na Eficácia como na Qualidade, nos três anos de escolaridade do 3.º ciclo estão sempre
acima.
- Ao nível da “Eficácia dos resultados” (Taxa de sucesso) da Avaliação Final do 3.º período na disciplina de Matemática, verifica-se que a taxa de sucesso é a melhor dos
quatro últimos anos, quando comparado com o referencial, nos 7.º e 9.º anos e no 8.º ano é o segundo melhor.
- Ao nível da “Qualidade dos Resultados” (Média) da Avaliação Final do 3.º período, na disciplina de Matemática, relativamente ao referencial, verifica-se que é a melhor
dos quatro últimos anos, no 7.º e 9.º anos e o segundo melhor no 8.º ano.
- Em suma, ao nível da “Eficácia” e da “Qualidade” verifica-se uma significativa melhoria nos três anos do 3.º ciclo.
- Estes resultados foram fruto da aplicação das estratégias implementadas logo desde o primeiro período, com destaque para a implementação das “Medidas Universais” por
parte dos diversos conselhos de turma.
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(cont.)
Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

Para tentar continuar a superar as dificuldades evidenciadas pelos alunos, os professores propõem a continuação da aplicação das seguintes estratégias de remediação:
 incentivar os alunos a estudarem de forma autónoma e assíncrona;
 utilizar os canais de comunicação à distância com os nossos alunos;
 aumentar o número de atividades de avaliação formativa de forma digital;
 promover a utilização de plataformas motivadoras como a Escola Virtual ou outras;
 maior envolvimento dos Encarregados de Educação;
 proporcionar aos alunos a revisão e consolidação de conteúdos já lecionados, e relativamente aos quais os alunos revelaram dificuldades, bem como situações que
lhes permitam desenvolver o espírito de cooperação e autocrítica;
 continuar a diversificar os instrumentos de avaliação formativa.
Os docentes do 2.º ciclo propõem:
 Aulas de apoio de Longa Duração de Matemática (ALDM) nos dois anos de escolaridade, aberto a todos os alunos (nunca em contra turno).
 As aulas de MATEMÁTICA devem ser preferencialmente no turno da manhã;
 Dar preferência ao ALDM em detrimento de qualquer outro apoio;
 O ALDM deve ser preferencialmente lecionado pelo professor titular da turma;
 Abrir o Laboratório de Matemática conjuntamente com 2º e 3º ciclos;
 A componente não letiva dos docentes deve ser para o Laboratório de Matemática e trabalho colaborativo;
 Implementar na EBMEA o Projeto “Atuação no Ensino, nas Aprendizagens e na Avaliação da Matemática”.
Os docentes do .3º ciclo também propõem:
 Aulas de apoio de Longa Duração de Matemática (ALDM) nos três anos de escolaridade para todos os alunos da turma e lecionado a seguir à aula de matemática
(nunca em contra turno)
 É imprescindível estender o ALDM ao oitavo ano;
 As aulas de MATEMÁTICA devem ser no turno da manhã;
 Dar preferência ao ALDM em detrimento de qualquer outro apoio;
 O ALDM deve ser sempre lecionado pelo professor titular da turma;
 Abrir o Laboratório de Matemática conjuntamente com 2.º e 3.º ciclos, com vista a apoiar os alunos que frequentem esse espaço voluntariamente.
 A componente não letiva dos docentes deve ser atribuída para o Laboratório de Matemática;
 Atribuir uma hora comum para trabalho colaborativo entre os docentes do grupo disciplinar.
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Da análise dos resultados obtidos no terceiro período, o grupo considera que foram bastante satisfatórios visto que a taxa de sucesso:
_ No 5.º ano, relativamente ao ano letivo transato, a taxa de sucesso baixou ligeiramente de 99,5% para 99%.
_ No 6.º ano, como não existe termo de comparação, neste ano letivo a taxa de sucesso foi de 97,9%.
_ No 7º ano, relativamente aos três últimos anos letivos, a taxa de sucesso manteve-se nos 95,2%.
_ No 8º ano, relativamente aos três últimos anos letivos, subiu ligeiramente de 98,2% para 98,3%.
Os dois níveis inferiores a três devem-se essencialmente à falta de hábitos e métodos de trabalho, algumas dificuldades que subsistem na aquisição, compreensão e aplicação
dos conhecimentos, participação fraca, falta de concentração e empenho na realização das tarefas propostas que se refletem na aquisição, compreensão dos conteúdos
abordados e no desenvolvimento das aprendizagens essenciais. Os alunos demonstraram falta de empenho e participação nas atividades letivas o que inviabilizou a aplicação
das estratégias/medidas universais e consequentemente o efeito desejado – promoção do sucesso escolar dos alunos à disciplina. O grupo sublinha a importância crucial da
cooperação e envolvimento dos alunos no processo ensino/aprendizagem, para que o aproveitamento se efetive.
O sucesso deve-se à aplicação das medidas universais, durante o ano letivo, a saber: diferenciação pedagógica; tarefas de aprendizagem diferentes quanto à sua finalidade e
seu conteúdo e tempo de realização; utilização de materiais visuais e auditivos; produtos de apoio quando necessário; instruções claras relativamente às tarefas a realizar em
sala de aula; dar feedback contínuo e permitir que o aluno disponha de mais tempo na concretização das tarefas e necessidade de um maior envolvimento dos encarregados
de educação na vida escolar dos seus educandos, considerando-se este um fator determinante para a melhoria do desempenho dos alunos.
As estratégias apresentadas são essencialmente pedagógicas e pretendem minimizar/superar fatores tais como: desmotivação, problemas comportamentais, falta de hábitos e
método de estudo, sendo a aplicabilidade dessas estratégias gerida pelos docentes, designadamente, no âmbito do contexto de sala de aula.
Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

Na distribuição de serviço tentar alocar de forma equilibrada os níveis de escolaridade pelos professores.
Sendo uma disciplina de caráter prático, investigativo, experimental e sobretudo criativo e considerando as aprendizagens essenciais, a carga horária da disciplina, número de
alunos por turma e material disponível o grupo sugere que as salas alocadas tenham as condições adequadas para o bom desenvolvimento das aulas:
- Um computador por mesa de forma a permitir dois alunos por computador.
- Ter uma zona de exposição que permita que todos os alunos estejam sentados.
- A disponibilização de um armário para guardar o material do grupo de Informática.
Propomos a criação/continuação da disciplina Área Artística, atribuída a um professor do grupo 550, para que se consiga desenvolver um trabalho, com mais qualidade para
os alunos e consequentemente para os professores, ou seja, de forma a complementar e/ou consolidar as aprendizagens essenciais previstas para a disciplina de TIC e possível
participação em projetos a desenvolver no próximo ano letivo.
Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, mas considerando a necessidade de programar, atempadamente, o próximo ano letivo, entendemos que
a disciplina deverá decorrer de forma não presencial porque será muito difícil cumprir com o estipulado em termos de regras de segurança e higienização nas salas com
computadores.
Se a disciplina funcionar de forma não presencial será necessário salvaguardar as seguintes condições:
- Garantir o acesso a todos os alunos a um computador e Internet.
- A disciplina deverá ter uma carga quinzenal de 50 minutos em sessões síncronas, mantendo-se as sessões assíncronas, para flexibilizar o trabalho autónomo dos alunos que
se torna difícil e, em alguns casos, inviável se decorrer de forma simultânea com a transmissão síncrona.
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS
HUMANAS E SOCIAIS

DISCIPLINAS:
 Educação Moral e Religiosa (EMR)
 Geografia (GEO)
 História (HIST)
 História e Geografia de Portugal
(HGP)
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EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Nesta disciplina, os resultados foram bastante positivos ao longo do ano letivo, situação que se confirmou neste 3.º período letivo, fruto da apelatividade e elevado interesse
despertado pelas aprendizagens essenciais levadas a bom porto e em virtude da diversificação das estratégias e metodologias de ensino implementadas.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

É sempre importante que a comunidade educativa tenha consciência da importância desta disciplina na formação humanista e integral dos alunos e que, na elaboração dos
horários das turmas, esta vertente seja tida em conta.
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GEOGRAFIA
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Os resultados académicos obtidos no sétimo ano, foram bastante satisfatórios, verificando-se um sucesso de 97,1%, que corresponde a um aumento de 3,8% em relação aos
últimos 3 anos (93,3%). No oitavo ano, os resultados académicos manifestam uma taxa de sucesso (98,6%) superior aos últimos 3 anos (93,9%), significando um aumento de
4,7%. No nono ano, foi registado um sucesso na ordem dos 98,9%, o que revela um acréscimo face aos últimos 3 anos (97,2%).
Em suma, consideramos os resultados registados nos três anos de escolaridade bastante positivos, verificando-se uma média de 3,6 nos sétimo e oitavo anos e 3,7 no nono
ano, representando uma melhoria em relação à média dos últimos 3 anos.
Estes resultados revelam que os recursos utilizados e as estratégias/metodologias implementadas, ao longo do ano letivo, surtiram efeito. Os alunos, de um modo geral,
envolveram-se de forma responsável nas tarefas propostas, foram assertivos, autónomos, empenhados e revelaram sentido de responsabilidade no cumprimento das suas
obrigações.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

De forma a operacionalizar a vertente prática da disciplina, nomeadamente para mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os
problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, fotografia aérea e TIG (Google Eart , Google Maps, GPS, SIG, …), solicitamos a atribuição de uma sala para a
disciplina de Geografia, do mesmo modo que, em circunstâncias normais, a atribuição de uma sala de informática, sempre que possível, revelar-se-ia uma mais-valia, a este
nível.
Tendo em conta que as aprendizagens essenciais inerentes ao subtema “Clima e Formações Vegetais”, do 7º ano, transitaram para 9º ano de escolaridade no tema “Ambiente
e Sociedade”, e dada a sua subjetividade e complexidade, sugerimos um reforço de tempo para desenvolver de forma mais consistente as competências/aprendizagens
essenciais para este ano de escolaridade.
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HISTÓRIA
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Os resultados alcançados, sobretudo em matéria de taxas de sucesso (eficácia), excederam as melhores expectativas, porquanto, nos 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade, se
registou uma evolução positiva de 8,4, 15,3 e 5,6 pontos percentuais, respetivamente. No que se refere à qualidade, também se registou uma melhoria, embora não tão
significativa, de 0,2, nos três anos de escolaridade, relativamente ao referencial.
A estes progressos não foi, naturalmente, alheia a implementação de estratégias e de experiências de aprendizagens o mais diversificadas possível, de modo a ir ao encontro
das especificidades dos discentes e a responder às necessidades dos mesmos, numa perspetiva de a todos proporcionar a possibilidade de realizar as aprendizagens essenciais
e desenvolver capacidades e competências tidas como estruturantes e potencializadoras da formação integral dos mesmos, tanto no ensino presencial como no ensino a
distância (sessões síncronas e assíncronas). A preocupação de atender aos diferentes ritmos de aprendizagem e de ter em linha de conta os condicionalismos inevitavelmente
impostos pela prevalência do ensino a distância, no terceiro período letivo, a par do empenho dos alunos na realização das atividades propostas, também concorreram para
que os resultados académicos se tivessem revelado, globalmente, bastante positivos.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

De forma a operacionalizar a vertente prática da disciplina, nomeadamente para mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os
problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, fotografia aérea e TIG (Google Eart , Google Maps, GPS, SIG, …), solicitamos a atribuição de uma sala para a
disciplina de Geografia, do mesmo modo que, em circunstâncias normais, a atribuição de uma sala de informática, sempre que possível, revelar-se-ia uma mais-valia, a este
nível.
Tendo em conta que as aprendizagens essenciais inerentes ao subtema “Clima e Formações Vegetais”, do 7º ano, transitaram para 9º ano de escolaridade no tema “Ambiente
e Sociedade”, e dada a sua subjetividade e complexidade, sugerimos um reforço de tempo para desenvolver de forma mais consistente as competências/aprendizagens
essenciais para este ano de escolaridade. De forma a operacionalizar a vertente prática da disciplina, nomeadamente para mobilizar diferentes fontes de informação
geográfica na construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, fotografia aérea e TIG (Google Eart , Google Maps, GPS, SIG, …),
solicitamos a atribuição de uma sala para a disciplina de Geografia, do mesmo modo que, em circunstâncias normais, a atribuição de uma sala de informática, sempre que
possível, revelar-se-ia uma mais-valia, a este nível.
Tendo em conta que as aprendizagens essenciais inerentes ao subtema “Clima e Formações Vegetais”, do 7º ano, transitaram para 9º ano de escolaridade no tema “Ambiente
e Sociedade”, e dada a sua subjetividade e complexidade, sugerimos um reforço de tempo para desenvolver de forma mais consistente as competências/aprendizagens
essenciais para este ano de escolaridade.
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Os alunos que usufruíam de medidas educativas universais e adaptações curriculares não significativas, corresponderam bem à continuação da sua aplicação neste período,
bem como à modalidade do Ensino@Distância, embora alguns tenham revelado dificuldades técnicas e de competências digitais.
Os resultados, no cômputo geral, revelaram-se bastante satisfatórios, uma vez que ao nível do Sucesso, tanto no quinto como no sexto anos, houve uma melhoria significativa
de 7,6 e de 4,5, respetivamente, em relação ao referencial, no entanto, no que diz respeito à Média (Qualidade) os resultados continuam muito semelhantes. As estratégias
implementadas surtiram efeito, no entanto, alguns alunos continuaram a evidenciar falta de empenho na vida escolar, pois nem sempre eram responsáveis no cumprimento
das tarefas assíncronas e recetivos às sugestões que lhes eram feitas para melhorarem as suas aprendizagens. Os resultados obtidos neste período não foram muito diferentes
dos do segundo período letivo e devem ser analisados tendo em atenção a situação atípica da suspensão das aulas presenciais e as diretrizes emanadas do Conselho
Pedagógico para que não houvesse prejuízo para os alunos relativamente à avaliação efetuada no final do segundo período letivo, valorizando os progressos e a avaliação
como um processo ao serviço da aprendizagem em detrimento do produto e da avaliação para a classificação e mantendo o foco na avaliação formativa, valorizando, no
entanto, a responsabilidade e o cumprimento das tarefas, sobretudo nas atividades assíncronas. Os alunos, na sua maioria, empenharam-se na realização das atividades
assíncronas e na participação nas atividades síncronas, foram assíduos e respeitaram as regras de participação estabelecidas. As professoras enviaram trabalhos que
permitiram o desenvolvimento e consolidação das aprendizagens essenciais previstas para cada ano escolar, em articulação com o Perfil dos Alunos, e tiveram sempre o
cuidado de não sobrecarregar os alunos com tarefas que eles tivessem dificuldade em concretizar. Todas as docentes, sem exceção, partilharam materiais, colaboraram na
motivação dos alunos, na orientação no uso das plataformas, no acesso aos trabalhos e na entrega dos mesmos.
Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

As professoras deste grupo disciplinar recomendam a manutenção dos três tempos semanais nos quinto e sexto anos, para que não fique comprometido o cumprimento das
Aprendizagens Essenciais/Programa, uma vez que consideram ser necessário consolidar, no início do próximo ano letivo, aprendizagens deste terceiro período, aplicarem
estratégias diferenciadas de forma eficaz e atenderem às necessidades de um número cada vez maior de alunos com dificuldades de aprendizagem, em contexto de sala de
aula. O grupo disciplinar pede que seja atribuída, aos professores deste grupo, Coadjuvação à disciplina, para acompanhamento dos alunos com mais dificuldades. Esses
alunos manifestam dificuldades na compreensão leitora, no tratamento da informação e utilização de fontes/documentos e em localizar no tempo e no espaço diferentes
acontecimentos. Esse apoio será fundamental para os ajudar na concentração e na organização do caderno diário. A coadjuvação reforçará, a nosso ver, a implementação de
estratégias e respostas educativas o mais diversificadas e abrangentes possível, visando a adequação das mesmas às caraterísticas e necessidades de cada aluno. Pedem, ainda,
que seja atribuído também a professores deste grupo disciplinar, Apoio ao Estudo de forma a poderem colmatar as dificuldades dos alunos e consolidarem conteúdos,
nomeadamente os lecionados durante este terceiro período, bem como, aperfeiçoarem a leitura e análise de diferentes fontes históricas, procederem à realização de sínteses,
esquemas e resumos de estudo autónomo dos conteúdos programáticos nucleares.
As docentes consideram que a disciplina de História e Geografia de Portugal tem uma responsabilidade muito grande na formação/preparação dos alunos para a vida, para
serem cidadãos democráticos, responsáveis, participativos e humanistas, numa época de diversidade social e cultural crescente, no sentido de promover a tolerância e a não
discriminação, bem como de suprimir os radicalismos violentos, observando e aprendendo com os atos do passado, dos episódios da história local, de Portugal e mundial.
Para que este objetivo possa ser alcançado é fundamental a manutenção dos três tempos semanais com os alunos.
Se voltarmos ao Ensino@Distância, por força da situação do Covid 19, as professoras consideram ser necessário ter pelo menos dois tempos semanais síncronos, de 50
minutos, com os alunos, para cumprimento das Aprendizagens Essenciais em cada ano, leitura e análise de fontes históricas, documentos, mapas, visualização de vídeos/
filmes (excertos), esclarecimento de dúvidas e correção de atividades assíncronas.
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE
EXPRESSÕES

DISCIPLINAS:
 Educação Física (EDF)
 Educação Musical (EDM)
 Educação Tecnológica (ET)
 Educação Visual (EV)

Relatório da Monitorização dos Resultados Escolares 2019-20

52

Equipa de Autoavaliação - Monitorização dos Resultados Escolares

EDUCAÇÃO FÍSICA
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Os resultados alcançados são idênticos aos valores de referência adotados para a monitorização dos resultados escolares, à exceção da média do sexto ano, que se situa abaixo
0,3 (sendo de 3,7 em vez dos 4,0 desejados).
Esta discrepância foi ligeiramente atenuada relativamente ao período transato.
O grupo de Educação Física considera que em face da especificidade da disciplina, o tipo de ensino utilizado neste período, não permitiu introduzir, exercitar e consolidar as
aprendizagens essenciais, mormente no domínio das Atividades Físicas.
As aprendizagens essenciais abordadas no terceiro período versaram a consolidação das aprendizagens na Área dos Conhecimentos e a exercitação e desenvolvimento da
área da Aptidão Física através de circuitos de trabalho enviados aos alunos.
As estratégias surtiram efeito embora alguns alunos ainda revelem dificuldades ao nível da atenção/concentração, autonomia, responsabilidade, cumprimento de regras,
relação com os pares, empenho e pontualidade.
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EDUCAÇÃO MUSICAL
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

No terceiro período letivo, a taxa de sucesso nos 5.º e 6º anos de escolaridades foi de 100%. A média dos últimos 3 anos, no 5.º ano, foi de 98,8%, senda a diferença atual de
1,2. No 6.º ano, a média dos últimos 3 anos foi 99,4%, sendo a diferença atual de 0,6. Em ambos os casos, a diferença á positiva.
No que diz respeito às médias no terceiro período letivo, a de 5.º ano foi 3,7 e nos últimos 3 anos foi de 3,8, ou seja, - 0,1.
Relativamente ao 6.º ano, a média foi 3,9, ou seja, semelhante aos últimos 3 anos (3,9).
O desvio a considerar no 5.º ano de escolaridade está em consonância com o previsto (-0,3).
A justificação dos valores analisados e das percentagens apresentadas prende-se, essencialmente, com as seguintes razões:
 A flexibilização do currículo e a introdução de fatores de motivação por parte dos docentes;
 A implementação e valorização da avaliação para as aprendizagens, em vez da avaliação das aprendizagens;
 A diversificação de materiais e recursos pedagógicos;
 A aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, nomeadamente a diferenciação pedagógica - adequação às necessidades e potencialidades de cada
aluno.
De acordo com os dados observados, os resultados alcançados no terceiro período letivo foram muito bons.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

Tendo em conta que se desconhece o modo de funcionamento do próximo ano letivo, será difícil propor algum modelo organizacional. Se for adotado o modelo presencial, a
forma de trabalho será semelhante à desenvolvida em anos anteriores, provavelmente usando alguns dos recursos digitais introduzidos aquando da suspensão das atividades
letivas presenciais. Se ocorrer em modelo de Ensino à Distância (E@D), com atividades assíncronas, é imprescindível que os alunos tenham o Manual Escolar da disciplina,
para possibilitar o desenvolvimento das atividades e ultrapassar os problemas de conetividade/internet verificados em bastantes casos. A Porto Editora, através da sua
plataforma, não respondeu às necessidades verificadas, mesmo com alunos sem problemas de conetividade, uma vez que não foi possível, aos docentes, inscrever as suas
turmas na plataforma, que não reconhecia os códigos gerados.
Nota: no corrente ano letivo, os alunos não foram contemplados com o Manual Escolar de Educação Musical. No processo de E@D, houve alunos com sérias dificuldades
nas competências digitais / nos equipamentos informáticos / na conectividade, em todas as turmas. Assim, este processo foi limitativo para muitos alunos, cujas
aprendizagens foram prejudicadas por motivos que não lhe são imputáveis: ausência de material de consulta e de estudo, em suporte papel (suporte real).
Face ao exposto, considera-se imprescindível a entrega do Manual Escolar de Educação Musical a todos os alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade, a fim de não incorrer
nas mesmas falhas, em futura situação de E@D. Deste modo, atuar-se-á em benefício da Inclusão e do Direito Fundamental do Aluno: o Direito à Aprendizagem, com os
mínimos recursos materiais e humanos necessários.
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - 2.º CICLO
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

No 5.º ano a taxa de sucesso é 100%, nos últimos três anos foi de 99,4%.
Relativamente à média, neste 3ºperíodo é de 3,7, mantendo-se a média registada nos últimos três anos.
No 6.ºano, a taxa de sucesso foi de 100%, nos últimos três anos foi de 99,1%.
Em relação à média, neste período é de 3,9 e nos últimos três anos foi de 3,8.
Estes resultados devem-se essencialmente ao reforço positivo concedido aos alunos, apoio mais individualizado em contexto de sala de aula, verificação regular da
compreensão das instruções, compensação de tempo extra para a conclusão de tarefas, reforço e consolidação de conteúdos e oportunidades de trabalho em grupo ou pares e
incentivo e valorização dos hábitos e métodos de trabalho.
Relativamente ao ensino @ distância, as docentes continuaram a apoiar os alunos na prossecução das tarefas que eram propostas semanalmente. As mesmas eram enviadas
por e-mail ou colocadas na Classroom, permitindo o desenvolvimento e consolidação da maioria das aprendizagens essenciais previstas para esta disciplina.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

Face aos resultados obtidos, no próximo ano letivo, o grupo disciplinar irá continuar a adotar as estratégias acima mencionadas, uma vez que as mesmas surtiram um
efeito bastante positivo.

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - 3.º CICLO
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Da análise dos resultados obtidos à disciplina de Educação Tecnológica conclui-se que os mesmos são globalmente positivos. Assenta essa conclusão no facto da taxa de
sucesso ter sido de 99,5% no 7.º ano e de 100% no oitavo.
No que concerne à qualidade interna, as metas foram ultrapassadas no 7.º ano (0,3) e no oitavo ano (0,2).
A docente considera que estes resultados são a consequência das estratégias pedagógicas implementadas como a conceção/aplicação de materiais didáticos, a diversificação
de estratégias em contexto de sala de aula e ensino à distância onde se praticaram exercícios de atenção/concentração, bem como a utilização de vocabulário, técnicas e
materiais específicos da disciplina.
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EDUCAÇÃO VISUAL - 2.º CICLO
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

No que ao 5.º ano diz respeito, a taxa de sucesso é 100%, nos últimos três anos foi de 99,5%.
Relativamente à média constata-se que foi de 4,1 e nos últimos três anos foi de 3,8. Havendo uma diferença de 3 décimas.
No que concerne ao 6.º ano, a taxa de sucesso foi de 100%, nos últimos três anos foi de 99,7%.
Presentemente a média alcançada foi de 3,9, nos últimos três foi de 3,8
Os resultados positivos alcançados devem-se essencialmente ao reforço positivo concedido aos alunos, apoio mais individualizado em contexto de sala de aula, localização
na sala de aula dos alunos com maiores dificuldades e próximos das docentes de forma a potenciar as aprendizagens, afastamento de fatores que pudessem distrair os alunos
propensos a este facto, verificação regular da compreensão das instruções, disponibilização de tempo extra, caso fosse necessário para a concretização de tarefas, reforço e
consolidação de conteúdos e oportunidades de trabalho em grupo ou pares, com escolha criteriosa dos colegas com quem trabalhar, incentivo e valorização dos hábitos e
métodos de trabalho.
Relativamente ao ensino @ distância, as docentes continuaram a apoiar os alunos na prossecução das tarefas que eram propostas semanalmente. As mesmas eram enviadas
por correio eletrónico ou colocadas na Classroom, permitindo o desenvolvimento e consolidação da maioria das aprendizagens essenciais previstas para esta disciplina.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

O grupo disciplinar no próximo ano letivo irá continuar a adotar as estratégias acima mencionadas, uma vez que as mesmas surtiram um efeito bastante positivo.
No entanto, as docentes com intuito de granjearem ainda melhores resultados académicos, e, colmatarem algumas dificuldades por parte de alguns alunos, propõem trabalhos
de casa com envolvimento da família, reforço e consolidação de alguns conteúdos e frequência do Clube de Expressões caso funcione.
Este grupo propõe ainda que a distribuição de serviço seja de 2 tempos semanais consecutivos, com intervalo de 5/10 minutos, uma vez que são aulas essencialmente práticas
e que, aquando da utilização de tintas em 50 minutos, distribuição de material, arrumar, deixar a sala limpa em tão pouco tempo, é quase impensável.
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EDUCAÇÃO VISUAL - 3.º CICLO
JUSTIFICAÇÃO CRÍTICA SOBRE OS RESULTADOS ACADÉMICOS ALCANÇADOS
(Exs. razões que justifiquem os resultados alcançados; breve reflexão sobre o impacto das estratégias adotadas …)

Em termos de eficácia e qualidade os valores podem considerar-se idênticos, embora se ten a registado um ligeiro acréscimo de três décimas na média do sétimo ano de
escolaridade.
Estes resultados devem-se ao facto de, para além das estratégias implementada, grande parte dos discentes terem retificado a sua postura em relação à disciplina, tornando-se
mais aut nomos, responsáveis e empen ados. No E@D, salvo raras exceções, os alunos reuniram as condições necessárias para participar nas sessões síncronas e para a
realização das tarefas assíncronas. Nestas últimas, apostou-se na diversidade, nomeadamente a visualização de vídeos, pesquisa, documentos de apoio e de consolidação das
aprendizagens e, ainda, partilhados ficheiros online/recursos multimédia, sites, divulgados por etapas. Em relação às sessões síncronas, o foco incidiu na orientação do
trabal o aut nomo dos alunos e no esclarecimento de dúvidas e questões suscitadas, foram analisados os vídeos e documentos previamente disponibilizadas no google
classroom, observamos o desenvolvimento dos trabal os de cada discente e debateu-se sobre os mesmo para que os alunos se envolvessem na construção das suas
aprendizagens. No que se refere ao empenho e ao desempenho dos discentes, os alunos, salvo situações pontuais, realizaram as tarefas/atividades propostas para as sessões
assíncronas, foram assíduos e pontuais.
Apenas um pequeno grupo de alunos revelou alguma falta de autonomia e uma postura pouco responsável face à disciplina.

Identifiquem as propostas de ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS a ter em conta na organização do próximo ano letivo:
NOTA: as propostas a apresentar devem ter por base os resultados académicos alcançados e os efeitos das estratégias adotadas ao lon go do presente ano letivo.

Encorajar a participação de todos os alunos de modo a que aja atitudes de maior autonomia e responsabilidade.
Dar oportunidade aos alunos para reformularem o trabalho.
Dar oportunidade ao aluno de rever e repassar conteúdos já trabal ados e experiências vividas.
Promover a utilização de plataformas inovadoras e motivadoras.
Maior envolvimento dos Encarregados de Educação.
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VALORES DE REFERÊNCIA (média dos três últimos anos)
1.º Ciclo
1.º Ano

n
%
Média
2.º Ano
n
%
Média
3.º Ano
n
%
Média
4.º Ano
n
%
Média
2.º Ciclo
5.º Ano

n
%
Média
6.º Ano
n
%
Média
3.º Ciclo
7.º Ano

8.º Ano

9.º Ano

n
%
Média
n
%
Média
n
%
Média

PORT
174
92,3
4,0
195
89,0
3,6
208
98,8
3,8
207
97,5
3,8

ING
202
95,6
3,9
208
97,7
4,0

EM
188
99,6
4,5
209
95,4
4,1
210
99,7
4,1
211
99,1
4,1

MAT
180
95,4
4,1
190
86,6
3,8
194
91,9
3,7
193
90,5
3,6

AE
184
97,3
4,1
208
94,6
3,8
208
98,6
4,0
208
97,9
3,9

OFC
188
99,8
4,0
219
99,5
3,9
211
100,0
4,0
213
100,0
4,1

EDF
177
100,0
4,3
-

EDA
176
99,4
4,2
-

CD
177
100,0
4,2
-

EAFM
211
100,0
4,1
213
100,0
4,1

PORT
213
87,3
3,3
230
92,5
3,3

ING
208
85,6
3,4
219
88,4
3,4

HGP
217
89,2
3,5
232
93,7
3,6

MAT
189
77,8
3,2
199
80,4
3,2

CN
233
95,8
3,6
238
95,8
3,6

EV
242
99,5
3,8
248
99,7
3,8

ET
205
99,4
3,7
207
99,1
3,8

EDM
208
98,8
3,8
208
99,4
3,9

EDF
243
99,9
3,8
247
99,7
4,0

EMR
228
100,0
4,4
229
100,0
4,5

CD
223
99,6
4,0
-

TIC
187
99,5
3,8
-

PORT
183
86,8
3,2
158
82,1
3,2
169
85,2
3,1

ING
197
92,9
3,6
180
93,4
3,6
191
96,3
3,6

FRA
194
95,0
3,6
183
95,6
3,5
175
91,1
3,4

HIST
186
87,5
3,4
153
79,5
3,2
168
84,6
3,3

GEO
197
93,3
3,5
180
93,9
3,5
193
97,2
3,5

MAT
150
71,1
3,1
129
67,0
3,0
132
66,4
3,0

CN
207
98,2
3,6
186
96,9
3,5
193
97,0
3,5

FQ
192
90,9
3,4
167
86,9
3,3
180
90,5
3,4

EV
210
99,1
3,7
190
99,2
3,7
199
100,0
3,9

EDF
210
99,3
3,8
192
99,8
3,9
199
99,8
3,9

EMR
196
99,8
4,5
183
100,0
4,5
184
100,0
4,6

TIC
166
95,2
3,6
153
98,2
3,8
-
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ET
174
100,0
3,8
156
100
3,8
-

CD
213
99,5
3,7
-

OE
188
100,0
3,8
-

OFC
165
99,5
4,1
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Taxa de Transição

→

Metas >0,5% que valor de 2018/19

1.º Ciclo

2.º Ciclo

3.º Ciclo

1.º Ano

100%

5.º Ano

96,9%

7.º Ano

98,6%

2.º Ano

98%

6.º Ano

99,7%

8.º Ano

96,4%

3.º Ano

99,2%

9.º Ano

97,6%

4.º Ano
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RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO SOBRE AS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS COM
MOBILIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO
3.º PERÍODO

ANO LETIVO 2019/2020
JULHO DE 2020
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Nota introdutória
No final do 3.º período, a Equipa responsável pela supervisão da eficácia da mobilização de
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão – medidas adicionais, medidas seletivas e
medidas universais - promoveu a monitorização das aprendizagens das crianças do pré-escolar
e dos resultados escolares dos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (eficácia interna
(taxa de sucesso) e qualidade interna (média)), de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º
54/2018, de 6 de julho. É neste enquadramento que surge o presente relatório, que traduz todo
o processo avaliativo desenvolvido.
Na primeira parte, apresenta-se a metodologia adotada na recolha dos dados sobre as
aprendizagens das crianças que frequentam a educação pré-escolar e sobre resultados escolares
dos alunos que frequentam o ensino básico.
Na segunda parte, dá-se conta da apresentação das aprendizagens do pré-escolar e dos
resultados académicos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, assim como das taxas de transição e ou
aprovação.
No final, são apresentados pontos fracos e pontos fortes sobre os resultados escolares
obtidos pelos alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, bem como são feitas
algumas recomendações da Equipa ao Conselho Pedagógico.
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1. Metodologia
Para a recolha dos dados, a Equipa responsável pela monitorização das aprendizagens e dos
resultados escolares dos alunos para quem foram propostas medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão, nomeadamente de medidas adicionais, seletivas e universais,
distribuiu junto dos professores do departamento de Educação Especial um ficheiro em Word
para ser preenchido, no final de período, nas reuniões de avaliação. Foi com esse ficheiro que
os professores de Educação Especial recolheram os dados sobre os resultados das aprendizagens
das crianças do pré-escolar e sobre o número de níveis atribuídos em cada uma das disciplinas
dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos. Posteriormente, os professores de Educação Especial enviaram por email o ficheiro preenchido à Equipa, a qual assumiu a tarefa de indicar o grau de desempenho
das crianças avaliados por área na educação pré-escolar, a percentagem de alunos com níveis
inferiores, iguais ou superiores a três (taxa de sucesso) e as médias alcançadas pelos alunos nas
diferentes disciplinas.
Na educação pré-escolar, a informação sobre o desempenho das crianças expressou-se de
acordo com a codificação presente na tabela 1.1.
TABELA 1.1. Codificação do desempenho atribuído às crianças do pré-escolar
Itens de avaliação adotados no
pré-escolar

Escalas das respostas
Revela
(R)

Em aquisição

Não revela

(EA)

(NR)

Cumprimento de regras
Autonomia
Participação
Desempenho adequado

Os resultados académicos dos alunos do 1.º ciclo também foram codificados, os quais
podem ser observados na tabela 1.2.
TABELA 1.2. Codificação das classificações atribuídas aos alunos do 1.º Ciclo.
Classificações adotadas no 1.º ciclo

Codificação

Insuficiente (INSUF)

2

Suficiente (SUF)

3

Bom (B)

4

Muito Bom (MB)

5

4

Na tabela abaixo procede-se à codificação das disciplinas dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos.
TABELA 1.3. Identificação das disciplinas

1.º ciclo
- Português (PORT)
- Matemática (MAT)
- Estudo do Meio (ESTM)
- Inglês (ING) (3.º e 4.º anos)
- Apoio ao Estudo (APE)
- Cidadania (CID) (1.º e 2.º anos)
- Cidadania e Conhecimento (CC) (3.º e 4.º anos)
- Educação Artística (EA) (1.º e 2.º anos)
- Educação Física (EF) (1.º e 2.º anos)
- Expressões Artísticas Físico-Motoras (EAFM) (3.º e 4.º anos)

2.º ciclo
- Português (PORT))
- Matemática (MAT)
- Inglês (ING)
- História e Geografia de Portugal (HGP)
- Ciências Naturais (CN)
- Educação Visual (EV)
- Educação Tecnológica (ET)
- Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
- Educação Musical (EDM)
- Educação Física (EF)
- Cidadania (CID) (5.º e 6.º anos)
- Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC)

3.º ciclo
- Português (PORT)
- Matemática (MAT)
- Inglês (ING)
- Francês (FRC)
- Espanhol (ESP)
- História (HIST)
- Geografia (GEOG)
- Físico-Químicas (FQ)
- Ciências Naturais (CN)
- Educação Visual (EV)
- Educação Tecnológica (ET)
- Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
- Educação Física (EF)
- Cidadania (CID) (7.º e 8.º anos)
- Cidadania e Cultura Local (CCL) (9.º ano)
- Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC)
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2. Sucesso académico alcançado no 3º período
Neste passo, a Equipa restringiu a sua ação à apresentação das aprendizagens das crianças
do pré-escolar e dos resultados académicos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos (realidade do 3º período),
sem uma preocupação de descrever, de uma forma individualizada, os resultados académicos
alcançados pelos alunos em cada uma das disciplinas. No fundo, o produto do trabalho da
Equipa traduz uma análise global de cada ano de escolaridade/ciclo, de maneira a facultar uma
visão geral do sucesso académico alcançado no 3º período.
Apresenta-se, de seguida, a análise efetuada pela Equipa.

2.1.

Análise desenvolvida pela Equipa

Antes de passar à análise dos resultados obtidos pelas crianças do pré-escolar, das taxas de
sucesso e das médias dos alunos do ensino básico, é apresentado o número de crianças e alunos
identificados para a necessidade de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão.

A tabela 2.1.1 apresenta os dados correspondentes às crianças do pré-escolar que
usufruem de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.
TABELA 2.1.1. Número de crianças do pré-escolar com medidas de suporte à aprendizagem
Medidas
Medidas
Medidas
seletivas
universais
adicionais
Pré-escolar

1

5

1

TOTAL

1

5

1

A tabela 2.1.2 apresenta os dados correspondentes aos alunos do 1.º ciclo que beneficiam
de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.
TABELA 2.1.2. Número de alunos do 1.º ciclo com medidas de suporte à aprendizagem
Medidas
Medidas
Medidas
seletivas
universais
adicionais
1.º ano
2.º ano
3.º ano
4.º ano

0
1
1
0

2
12
12
13

2
4
2
4

TOTAL

2

39

12

6

A tabela 2.1.3 apresenta os dados correspondentes aos alunos do 2.º ciclo que usufruem
de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.
TABELA 2.1.3. Número de alunos do 2.º ciclo com medidas de suporte à aprendizagem
Medidas
Medidas
Medidas
seletivas
universais
adicionais
5.º ano
6.º ano

7
4

14
11

2
4

TOTAL

11

25

6

A tabela 2.1.4 apresenta os dados correspondentes aos alunos do 3.º ciclo que beneficiam
de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.
TABELA 2.1.4. Número de alunos do 3.º ciclo com medidas de suporte à aprendizagem
Medidas
Medidas
Medidas
seletivas
universais
adicionais
7.º ano
8.º ano
9.º ano

0
2
2

14
12
7

9
6
4

TOTAL

4

33

19
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2.1.1. Pré-escolar: evolução das aprendizagens
A tabela 2.1.1.1 apresenta as aprendizagens escolares realizadas pelas crianças da educação pré-escolar com medidas adicionais.
TBELA 2.1.1.1 Resultados das aprendizagens escolares das crianças da educação pré-escolar com medidas adicionais
Anos da
criança

FPS
R
CR

A

EC

EA
P

DA

CR

A

NR

P

3
4
5
6

DA

CR

A

I

I

I

P

R
DA

CR

A

CM

EA
P

DA

CR

I

A

NR

P

I

DA

CR

I

A

P

I

R
DA

CR

A

EA
P

DA

CR

A

P

NR
DA

I

CR

A

P

DA

I

I

I

I

Da leitura da tabela, conclui-se que, nas diferentes áreas em avaliação, a escala de resposta “Não Revela” (NR) é a mais selecionada. Na área da Formação
Pessoal e Social (FPS), a criança demonstra um desempenho menos conseguido no cumprimento de regras, na autonomia e no desempenho adequado. Na
área da Expressão e Comunicação (EC), evidencia maior dificuldade na autonomia e no desempenho adequado. Na área do “Conhecimento do Mundo”, a
única escala selecionada é a de “Não Revela” no cumprimento de regras, na autonomia, na participação e no desempenho adequado. Na escala de resposta
“Revela”, a criança não regista qualquer observação.

A tabela 2.1.1.2 apresenta as aprendizagens escolares realizadas pelas crianças da educação pré-escolar com medidas seletivas.
TBELA 2.1.1.2 Resultados das aprendizagens escolares das crianças da educação pré-escolar com medidas seletivas
Anos da
criança

FPS
R
CR

A

EC

EA
P

DA

CR

A

P

NR
DA

CR

A

P

R
DA

CR

A

CM

EA
P

DA

CR

A

NR
P

DA

CR

A

P

R
DA

CR

A

EA
P

DA

CR

A

NR
P

DA

CR

A

P

3

8

DA

4
5
6

I

I

II

II

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

III

III

III

III

III

III

III

I

I

Da leitura da tabela, conclui-se que, nas diferentes áreas em avaliação, a escala de resposta “Em Aquisição” (EA) é a mais selecionada. No entanto, 3
crianças, designadamente na área da Formação Pessoal e Social (FPS), veem ser selecionada a escala de resposta “Revela” no cumprimento de regras, na
autonomia, na participação e no desempenho adequado. No lado oposto, uma outra criança, na área do Conhecimento do Mundo (CM), demonstra um
desempenho menos conseguido na autonomia, participação e desempenho adequado.

A tabela 2.1.1.3 apresenta as aprendizagens escolares realizadas pelas crianças da educação pré-escolar com medidas universais.
TBELA 2.1.1.3 Resultados das aprendizagens escolares das crianças da educação pré-escolar com medidas universais
Anos da
criança

FPS
R

3
4
5
6

EC

EA

CR

A

P

DA

I

I

I

I

CR

A

P

NR
DA

CR

A

P

R
DA

CR

A

CM

EA
P

DA

NR

CR

A

P

DA

I

I

I

I

CR

A

P

R
DA

CR

A

EA
P

DA

NR

CR

A

P

DA

I

I

I

I

CR

A

P

Analisada a tabela, conclui-se que, nas diferentes áreas em avaliação, a escala de resposta “Em Aquisição” (EA) é a mais selecionada; a criança, porém, na
área da Formação Pessoal e Social (FPS), vê selecionada a escala de resposta “Revela” (R) na totalidade dos parâmetros em avaliação.

2.1.2. 1.º ciclo: taxas de sucesso
A tabela 2.1.2.1 apresenta as taxas de sucesso das diferentes disciplinas do 1.ºciclo dos alunos com medidas adicionais.
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TABELA 2.1.2.1. Taxas de sucesso das disciplinas do 1.º ciclo dos alunos com medidas adicionais
Ano de
escolaridade

PORT

MAT

1.º
2.º
3.º
4.º
1.º Ciclo

100,0%
50,0%
100,0%
100,0%
87,5%

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

ESTM

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

APE

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

EAFM

ING

CID

CC

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

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

100,0%

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

EA

EF

100,0%
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Da análise da tabela, pode observar-se que, à exceção da disciplina de Português (PORT), todas as disciplinas registam uma taxa de sucesso de 100,0%.

A tabela 2.1.2.2 apresenta as taxas de sucesso das diferentes disciplinas do 1.ºciclo dos alunos com medidas seletivas.
TABELA 2.1.2.2. Taxas de sucesso das disciplinas do 1.º ciclo dos alunos com medidas seletivas
Ano de
escolaridade

PORT

MAT

ESTM

APE

EAFM

ING

1.º
2.º
3.º
4.º
1.º Ciclo

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

92,3%
100,0%
100,0%

84,6%
100,0%
84,6%

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

84,6%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

90,0%
100,0%

97,5%

90,0%

100,0%

95,0%

100,0%

95,7%

CID

CC

100,0%

100,0%

EA

EF

100,0%

100,0%

92,3%

100,0%

93,3%

100,0%

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

100,0%

Analisada a tabela, constata-se que a maioria das disciplinas regista uma percentagem de sucesso de 100,0%, sendo que a disciplina de Matemática
(MAT), com (90,0%), é que apresenta uma taxa de sucesso mais baixa.

A tabela 2.1.2.3 apresenta as taxas de sucesso das diferentes disciplinas do 1.ºciclo dos alunos com medidas universais.
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TABELA 2.1.2.3. Taxas de sucesso das diferentes disciplinas do 1.º ciclo os alunos com medidas universais
Ano de
escolaridade

1.º
2.º
3.º
4.º
1.º Ciclo

PORT

MAT

ESTM

APE

EAFM

ING

0,0%
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

0,0%
0,0%

100,0%

0,0%

50,0%

100,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

CID

CCL

100,0%

EA

EF

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
100,0%

100,0%

Da leitura da tabela, constata-se que a maioria das disciplinas, nos diferentes anos de escolaridade, obtém uma taxa de sucesso de 100,0%.
Em sentido posto, destacam-se as disciplinas de Apoio ao Estudo (APE) e Inglês (ING), ambas com 0,0%, e Português (PORT), com 50,0%.

2.1.3. 1.º ciclo: médias
Na tabela 2.1.3.1, pode observar-se a distribuição das médias das disciplinas dos anos de escolaridade que integram alunos do 1.º ciclo do ensino básico
com medidas adicionais.

TABELA 2.1.3.1. Médias das disciplinas do 1.º ciclo dos alunos com medidas adicionais
Ano de
escolaridade

PORT

MAT

ESTM

APE

1.º
2.º
3.º
4.º
1.º Ciclo

3,0

3,0

2,5

EAFM

ING

CID

CCL

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

EA

EF

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,5
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Analisada a tabela, conclui-se que a maioria das disciplinas apresenta uma média de 3, sendo que a de Cidadania e Cultura Local (CCL) observa um valor
de 3,5. No lado oposto, destaca-se a disciplina de Português (PORT), com 2,9.

Na tabela 2.1.3.2, pode observar-se a distribuição das médias das disciplinas dos anos de escolaridade que integram alunos do 1.º ciclo do ensino básico
com medidas seletivas.
TABELA 2.1.3.2. Médias das disciplinas do 1.º ciclo dos alunos com medidas seletivas
Ano de
escolaridade

PORT

MAT

ESTM

APE

EAFM

ING

CID

EA

EF

1.º
2.º
3.º
4.º
1.º Ciclo

3,5

3,5

4,0

3,5

3,1

2,8

3,5

3,4

3,5

3,5

3,0

3,8

3,4

3,4

3,3

3,1

3,6

3,6

4,0

3,1

3,5

3,2

3,2

3,3

3,5

3,8

3,4

3,5

3,2

3,1

3,5

3,5

3,9

3,3

3,4

3,4

3,7

CC

3,5

Da observação da tabela, dá-se nota que as disciplinas de Expressões Artísticas Físico-Motoras (EAFM), Cidadania (CID), Cidadania e Conhecimento (CC),
Estudo do Meio (ESTM) e Educação Artística (EA) são as que obtêm percentagens de sucesso mais elevadas. Em sentido contrário, com 3,1, destaca-se a
disciplina de Matemática (MAT).

Na tabela 2.1.3.2, pode observar-se a distribuição das médias das disciplinas dos anos de escolaridade que integram alunos do 1.º ciclo do ensino básico
com medidas universais.
TABELA 2.1.3.2. Médias das disciplinas do 1.º ciclo dos alunos com medidas universais
Ano de
escolaridade
1.º
2.º
3.º

PORT

MAT

ESTM

APE

EAFM

ING

2,0
3,0

3,0
3,0

3,0
3,0

2,0
3,0

4,0

2,0

CID

CC

3,0

EA

EF

3,0

4,0

4,0
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4.º
1.º Ciclo

2,5

3,0

3,0

2,0

4,0

2,0

3,0

4,0

3,0

4,0

Da leitura da tabela, pode observar-se que as maiores taxas de sucesso se registam nas disciplinas de Expressões Artísticas Físico-Motoras (EAFM),
Cidadania e Conhecimento (CC) e Educação Física (EF). Contrariamente, posicionam-se as disciplinas de Apoio ao Estudo (APE), Inglês (ING) e Português (PORT),
todas com médias inferiores a 3.

2.1.4. 2.º ciclo: taxas de sucesso
A tabela 2.1.4.1 apresenta as taxas de sucesso das diferentes disciplinas do 2.º ciclo dos alunos com medidas adicionais.
TABELA 2.1.4.1. Taxas de sucesso das disciplinas do 2.º ciclo dos alunos com medidas adicionais
Ano de
escolaridade
5.º
6.º
2.º Ciclo

PORT

MAT

ING

HGP

CN

EV

ET

EDM

EF

EMRC

TIC

CID

100,0%

100,0%

100,0%
100,0%

66,7%
80,0%

100,0%

100,0

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Da análise da tabela, conclui-se que, à exceção de Matemática (MAT), todas as disciplinas registam uma percentagem de sucesso de 100,0%.

A tabela 2.1.4.2 apresenta as taxas de sucesso das diferentes disciplinas do 2.º ciclo dos alunos com medidas seletivas.
TABELA 2.1.4.2. Taxas de sucesso das disciplinas do 2.º ciclo dos alunos com medidas seletivas
Ano de
escolaridade
5.º
6.º
2.º Ciclo

PORT

MAT

ING

HGP

CN

EV

ET

EDM

EF

EMRC

TIC

CID

71,4%
10,0%
84,0%

50,0%
81,8%
64,0%

78,6%
90,9%
84,0%

85,7%
100,0%
92,0%

85,7%
100,0%
92,0%

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

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

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

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

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

100,0%
90,9%
96,0%

100,0%
100,0%
100,0%
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Da leitura da tabela, conclui-se que é no 6.º ano que se registam as taxas de sucesso mais elevadas, sendo que, no conjunto dos dois anos, as disciplinas
de Educação Visual (EV), Educação Tecnológica (ET), Educação Musical (EDM), Educação Física (EF) e Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) e Cidadania
(CID), todas com 100,0%, são as que apresentam taxas de sucesso mais elevadas. Por sua vez, a disciplina de Matemática (MAT), com 64,0,%, é a que se
posiciona em sentido contrário.

A tabela 2.1.4.2 apresenta as taxas de sucesso das diferentes disciplinas do 2.º ciclo dos alunos com medidas universais.
TABELA 2.1.4.2. Taxas de sucesso das disciplinas do 2.º ciclo dos alunos com medidas universais
Ano de
escolaridade
5.º
6.º
2.º Ciclo

PORT

MAT

ING

HGP

CN

EV

ET

EDM

EF

EMRC

TIC

CID

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

57,1%
75,0%
63,6%

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

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

85,7%
100,0%
87,5%

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

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

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

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

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

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

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

Da análise da tabela, conclui-se que o 6.º ano de escolaridade, ainda que com uma pequena diferença, é aquele que regista taxas de sucesso mais elevadas.
À exceção de Matemática (MAT), com 63,6%, e de Ciências Naturais (CN), com 87,5%, todas as disciplinas alcançaram uma percentagem de sucesso de 100,0%.

2.1.5. 2.º ciclo: médias
Na tabela 2.1.5.1, pode observar-se a distribuição das médias das disciplinas dos anos de escolaridade que integram alunos do 2.º ciclo do ensino básico
com medidas adicionais
TABELA 2.1.5.1. Médias das disciplinas do 2.º ciclo dos alunos com medidas adicionais
Ano de
escolaridade
5.º
6.º

PORT

MAT

ING

HGP

CN

EV

ET

EDM

EF

EMRC

CID

TIC

3,5
3,3

3,0
3,0

3,0
3,0

3,0
3,0

3,0
3,3

3,0
3,0

3,5
3,0

3,5
4,0

4,0
3,3

4,0
4,7

4,0
3,0

3,0
3,3
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2.º Ciclo

3,4

3,0

3,0

3,0

3,2

3,0

3,3

3,8

3,6

4,5

3,4

3,2

Da análise da tabela, conclui-se que, no conjunto dos dois anos, todas as disciplinas registam uma média igual ou superior a 3.

Na tabela 2.1.5.2, pode observar-se a distribuição das médias das disciplinas dos anos de escolaridade que integram alunos do 2.º ciclo do ensino básico
com medidas seletivas.
TABELA 2.1.5.2. Médias das disciplinas do 2.º ciclo dos alunos com medidas seletivas
Ano de
escolaridade
5.º
6.º
2.º Ciclo

PORT

MAT

ING

HGP

CN

EV

ET

EDM

EF

EMRC

CID

TIC

2,7
3,0
2,8

2,5
2,8
2,6

2,8
2,9
2,8

3,0
3,3
3,1

3,0
3,5
3,2

3,3
3,3
3,3

3,1
3,4
3,2

3,2
3,2
3,2

3,5
3,5
3,5

4,3
4,5
4,4

3,1
3,5
3,3

3,2
3,1
3,2

Através da leitura da tabela, pode concluir-se que são as disciplinas de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) e Educação Física (EF) que, no conjunto
dos dois anos de escolaridade, apresentam as médias mais elevadas. No lado oposto, destacam-se as disciplinas de Matemática (MAT), com 2,6, Inglês (ING),
e Português (PORT), ambas com 2,8.
Com médias inferiores a 3, destacam-se, no 5.º ano, as disciplinas de Matemática (MAT), Português (PORT) e Inglês (ING); no 6.º ano, as disciplinas de
Matemática (MAT) e Inglês (ING).

Na tabela 2.1.5.2, pode observar-se a distribuição das médias das disciplinas dos anos de escolaridade que integram alunos do 2.º ciclo do ensino básico
com medidas universais.
TABELA 2.1.5.2. Médias das disciplinas do 2.º ciclo dos alunos com medidas universais
Ano de
escolaridade
5.º
6.º

PORT

MAT

ING

HGP

CN

EV

ET

EDM

EF

EMRC

CID

TIC

3,1
3,0

2,7
2,8

3,1
3,0

3,3
3,0

2,0
3,0

3,6
3,0

3,3
4,0

3,5
4,0

3,9
3,0

4,7
5,0

3,4
3,0

3,7
4,0
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2.º Ciclo

3,1

2,7

3,1

3,3

3,0

3,5

3,4

3,6

3,8

4,7

3,4

3,7

Da leitura da tabela, pode constatar-se que, no conjunto dos dois anos de escolaridade, as médias mais elevadas são alcançadas pelas disciplinas de
Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), Educação Física (EF), Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), Educação Musical (EDM) e Educação Visual
(EV). No lado oposto, destaca-se, com uma média de 2,7, a disciplina de Matemática (MAT).
Com média inferior a 3, salienta-se que a disciplina de Matemática (MAT) regista, no 5.º ano, um valor de 2,7, sendo que, no 6.º ano, sobe mais uma
décima, alcançando o valor de 2,8.

2.1.6 - 3.º ciclo: taxas de sucesso
A tabela 2.1.6.1 apresenta as taxas de sucesso das diferentes disciplinas do 3.º ciclo dos alunos com medidas adicionais.
TABELA 2.1.6.1. Taxas de sucesso das disciplinas do 3.º ciclo dos alunos com medidas adicionais
Ano de
escolaridade
7.º

PORT

MAT

ING

HIST

CN

EV

ET

FRC

GEOG

FQ

EF

TIC

EMRC

AA

CID

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

8.º
9.º
3.º Ciclo

100,0%
66,7%
92,9%

100,0%
66,7,0%
92,9%

100,0%
66,7,0%
92,9%

100,0%
66,7,0%
91,7%

100,0%
50,0%
88,9%

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

100,0%

100,0%
50,0%
91,7%

100,0%

100,0%
50,0%
87,5%

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

100,0%

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

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

CCL

100,0%
100,0%

Da análise da tabela, dá-se nota que a maioria das disciplinas regista uma taxa de sucesso de 100,0%. Em sentido oposto, com uma
percentagem de sucesso de 87,5%, destaca-se a disciplina de Físico-Química (FQ).

A tabela 2.1.6.2 apresenta as taxas de sucesso das diferentes disciplinas do 3.º ciclo dos alunos com medidas seletivas.
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TABELA 2.1.6.2. Taxas de sucesso das disciplinas do 3.º ciclo com medidas seletivas
Ano de
escolaridade
7.º
8.º
9.º
3.º Ciclo

PORT

MAT

ING

71,4%
66,7%
85,7%
72,7%

71,4%
41,7%
85,7%
63,6%

92,9%
83,3%
100,0%
90,9%

ESP

100,0%
100,0%

HIST

CN

EV

ET

FRC

GEOG

FQ

EF

TIC

EMRC

AA

CID

92,9%
83,3%
57,1%
81,8%

85,7%
100,0%
100,0%
93,9%

92,9%
100,0%
100,0%
97,0%

100,0%
100,0%

78,6%
81,8%
100,0%
84,4%

92,9%
100,0%
100,0%
97,0%

85,7%
100,0%
100,0%
93,9%

92,9%
100,0%
100,0%
97,0%

100,0%
90,0%

100;0%
100,0%
100,0%
100,0%

92,9%
100,0%

92,9%
91,7%

96,0%

92,3%

100,0%

95,8%

CCL

100,0%
100,0%

Observada a tabela, dá-se conta que, no conjunto dos três anos, as disciplinas de Educação Moral Religiosa (EMRC), Espanhol (ESP), Educação
Tecnológica (ET) e Cidadania e Cultura Local (CCL), todas com 100,0%, são as que apresentam taxas de sucesso mais elevadas. No lado oposto,
destaca-se a disciplina de Matemática (MAT), com 63,6%. O ano de escolaridade com taxas de sucesso mais elevadas é o 9.º ano, sendo que o
7.º ano é aquele que apresenta taxas de sucesso mais baixas.

A tabela 2.1.6.3 apresenta as taxas de sucesso das diferentes disciplinas do 3.º ciclo dos alunos com medidas universais.
TABELA 2.1.6.3. Taxas de sucesso das disciplinas do 3.º ciclo dos alunos com medidas universais
Ano de
escolaridade
7.º

PORT

MAT

ING

ESP

HIST

CN

EV

ET

FRC

GEOG

FQ

EF

TIC

EMRC

8.º
9.º
3.º Ciclo

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

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

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

100,0%

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

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

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

100,0%

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

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

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

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

100,0%

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

100,0%

100,0%

100,0%

AA

CID

CCL

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

Após a observação da tabela, verifica-se que todas as disciplinas registam uma taxa de sucesso de 100,0%.

2.1.7 - 3.º ciclo: médias
Na tabela 2.1.7.1, pode observar-se a distribuição das médias das disciplinas dos anos de escolaridade que integram alunos do 3.º ciclo do ensino básico
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com medidas adicionais.

TABELA 2.1.7.1. Médias das disciplinas do 3.º ciclo dos alunos com medidas adicionais
Ano de
escolaridade
7.º
8.º
9.º
3.º Ciclo

PORT

MAT

ING

3,1
3,0
3,3
3,1

3,2
3,0
3,0
3,1

3,0
3,3
3,0
3,1

ESP

HIST

CN

EV

ET

FRC

GEOG

FQ

EF

TIC

EMRC

AA

CID

3,0
3,0
2,7
2,9

3,3
3,0
2,5
3,0

3,6
3,0
3,0
3,3

3,0
3,3

3,3
3,0
2,5
3,1

3,0
3,3

3,0
3,5
2,5
3,1

3,2
3,3
3,3
3,3

3,2
3,0

4,6
4,0
4,0
4,3

3,6
3,0

3,0
3,3

3,4

3,1

3,1

3,1

3,1

CCL

4,0
4,0

Analisada a tabela, pode concluir-se que é a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) que, no conjunto dos três anos de escolaridade,
apresenta a média mais elevada, com 4,3, seguindo-se a disciplina de Cidadania e Cultura Local (CCL), com 4,0. No lado oposto, posiciona-se a disciplina de
História (HIST), com 2,9.

Na tabela 2.1.7.2, pode observar-se a distribuição das médias das disciplinas dos anos de escolaridade que integram alunos do 3.º ciclo do ensino básico
com medidas seletivas.
TABELA 2.1.7.1. Médias das disciplinas do 3.º ciclo dos alunos com medidas seletivas
Ano de
escolaridade
7.º
8.º
9.º
3.º Ciclo

PORT

MAT

ING

2,7
2,7
2,9
2,7

2,7
2,4
2,9
2,6

3,0
2,9
3,0
3,0

ESP

3,0
3,0

HIST

CN

EV

ET

FRC

GEOG

FQ

EF

TIC

EMRC

AA

CID

2,9
2,9
2,6
2,8

2,9
3,1
3,6
3,1

3,3
3,5
3,7
3,5

3,2
3,7

3,1
2,9
3,1
3,0

2,9
3,0
3,3
3,0

3,0
3,1
3,3
3,1

3,6
3,8
3,7
3,7

3,3
3,5

4,2
4,5
4,7
4,4

3,4
3,2

3,1
3,8

3,3

3,4

3,5

3,4

CCL

4,3
4,3
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Através da leitura da tabela, pode concluir-se que são as disciplinas de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), Cidadania e Cultura Local (CCL) e
Educação Física que, no conjunto dos três anos de escolaridade, apresentam as médias mais elevadas. No lado oposto, todas com médias inferiores a 3,
destacam-se as disciplinas de Matemática (MAT), Português (PORT) e História (HIST).
Com médias inferiores a 3, destacam-se, no 7.º ano, a disciplinas de Matemática (MAT), Português (PORT) História (HIST), Ciências Naturais (CN), Geografia
(GEOG); no 8.º ano, as disciplinas de Matemática (MAT), Português (PORT), Inglês (ING), História (HIST) e Francês (FRC); no 9.º ano, as disciplinas de Português
(PORT), Matemática (MAT) e História (HIST).

Na tabela 2.1.7.2, pode observar-se a distribuição das médias das disciplinas dos anos de escolaridade que integram alunos do 3.º ciclo do ensino básico
com medidas universais.
TABELA 2.1.7.2. Médias das disciplinas do 3.º ciclo dos alunos com medidas universais
Ano de
escolaridade
7.º
8.º
9.º
3.º Ciclo

PORT

MAT

ING

ESP

HIST

CN

EV

ET

FRC

GEOG

FQ

EF

TIC

EMRC

CID

3,0
3,5
3,3

3,0
3,0
3,0

3,0
4,0
3,5

3,0

3,0
3,5
3,3

3,5
3,5
3,5

3,0
4,0
3,5

5,0
5,0
5,0

3,0
4,5
4,0

3,0
4,0
3,5

3,0
4,0
3,5

3,5
4,5
4,0

5,0

4,0
5,0
4,5

3,5

3,0

5,0

3,5

CCL

4,0
4,0

Da leitura da tabela, dá-se nota que são as disciplinas de Educação Tecnológica (ET), Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), Educação Moral e
Religiosa Católica (EMRC), Educação Física (EF) e Cidadania e Cultura Local (CCL) que, no conjunto dos três anos de escolaridade, apresentam as médias mais
elevadas. Em sentido contrário, destaca-se a disciplina de Matemática (MAT), ainda que com uma média positiva.
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3. Taxas de transição e ou aprovação
Na tabela 3.1, pode observar-se as taxas de transição e ou aprovação dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico com mobilização de medidas adicionais.
Tabela 3.1. Taxas de transição/aprovação dos alunos com medidas adicionais

Ciclos de
ensino
1.ºciclo
2.ºciclo
3.ºciclo
Total

Alunos com medidas adicionais
Alunos
Alunos não
Taxa de
transitados/aprovados transitados/Não transição/aprovação
aprovados
10
2
83,3%
6
0
100,0%
17
2
89,5%
33
4
89,2%

Dos 4 alunos não transitados ou que não obtiveram aprovação, 3 são portadores de multideficiência, considerando-se mais benéfica a sua manutenção no
mesmo ano de escolaridade para desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social; o outro aluno, por questões de saúde, não frequentou as
atividades letivas durante os 2.º e 3.º períodos letivos, pelo que se optou pela sua manutenção no 9.º ano para o desenvolvimento das adaptações curriculares
significativas pré-estabelecidas no seu RTP.

Na tabela 3.2, dá-se nota das taxas de transição e ou aprovação dos alunos do ensino básico com mobilização de medidas seletivas.
Tabela 3.2. Taxas de transição/aprovação dos alunos com medidas seletivas

Ciclos de
ensino
1.ºciclo
2.ºciclo

Alunos com medidas seletivas
Alunos
Alunos não
Taxa de
transitados/aprovados transitados/Não transição/aprovação
aprovados
38
1
97,4%
23
2
92,0%
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3.ºciclo
Total

32
93

1
4

97,0%
95,9%

Na tabela 3.3, dá-se nota das taxas de transição e ou aprovação dos alunos do ensino básico com mobilização de medidas universais.
Tabela 3.3. Taxas de transição/aprovação dos alunos com medidas universais

Ciclos de
ensino
1.ºciclo
2.ºciclo
3.ºciclo
Total

Alunos com medidas universais
Alunos
Alunos não
Taxa de
transitados/aprovados transitados/Não transição/aprovação
aprovados
2
0
100,0%
11
0
100,0%
4
0
100,0%
17
0
100,0%

21

Conclusão
Atendendo aos dados recolhidos, é possível não só apontar alguns pontos fortes bem como
pontos onde é desejável melhorar nos resultados escolares. Algumas recomendações são,
também, apresentadas.

Pontos fortes
- As elevadas taxas de sucesso obtidas pelos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
com medidas adicionais.
- As elevadas taxas de sucesso obtidas pelos alunos do 1.º ciclo com medidas seletivas.
- As elevadas taxas de sucesso obtidas pelos alunos do 2.º ciclo com medidas seletivas e com
medidas universais.

Pontos a melhorar
- No 2.º ciclo, as baixas médias obtidas pelos alunos com medidas seletivas nas disciplinas de
Português (PORT), Matemática (MAT) e Inglês (ING), todas com valores inferiores a 3 no
conjunto dos dois anos.
- No 2.º ciclo, as baixas médias obtidas pelos alunos com medidas universais na disciplina de
Matemática (MAT): 5.º ano – 2,7; 6.º ano – 2,8.
- No 3.º ciclo, nomeadamente no 8.º ano, a baixa taxa de sucesso obtida pelos alunos com
medidas seletivas na disciplina de Matemática (MAT): 41,7%
- No 3 ciclo, as médias inferiores a 3 obtidas pelos alunos com medidas seletivas nas disciplinas
de Português (PORT), Matemática (MAT) e História (HIST), todas com valores inferiores a 3 nos
três anos de escolaridade.

Recomendações
Tendo em conta que há alunos com medidas seletivas, nomeadamente em determinadas
disciplinas do 3.º ciclo do ensino básico, que continuam a observar baixas taxas de sucesso e ou
médias, a Equipa recomenda às estruturas de orientação educativa e supervisão pedagógica
uma análise atenta às possíveis razões desta situação e as formas de as ultrapassar.
Uma outra recomendação passa pela apresentação deste relatório aos docentes, através
das coordenações dos departamentos curriculares.
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Relatório do 2.º Semestre 2019-20
Coordenação do Plano Anual de Atividades (PAA)
Introdução
Em conformidade com o determinado na alínea c) do artigo 70.º do Regulamento Interno do
Agrupamento de Escolas de Vila Verde, serve o presente para apresentar “um relatório sucinto sobre o
trabalho desenvolvido” durante o segundo semestre deste ano letivo, em termos de atividades
desenvolvidas. A avaliação do PAA propriamente dita é relativa ao ano todo, assim como a definição de
pontos fortes e menos fortes, sugestões de melhoria e considerações finais.
É importante referir que entre os dias quatro e vinte e sete de março todas as atividades do PAA
foram suspensas como consequência do Plano de Contingência para a epidemia SARS-COVID-2, doença
COVID-19, e que, logo de seguida, foram suspensas as atividades letivas e não letivas, de acordo com o
artigo nono do Decreto-Lei número 10-A/2020, de 13 de março, e das normas de contingência para a doença
elencada, tendo sido elaborado um Plano de Aprendizagens Não Presenciais - Ensino a Distância (E@D).
Deste modo, quase a totalidade das atividades previstas para o final do 2.º período assim como para o 3.º
período não se concretizaram.

Atividades Desenvolvidas pela Equipa
Fruto da situação supracitada, no decurso do segundo semestre a equipa reuniu em subgrupos e em
sessões plenárias, maioritariamente por videoconferência.
Continuámos a participar em todas as reuniões do Conselho Pedagógico, contribuindo na
elaboração/correção/ajustamento dos diversos documentos analisados e respetivas atas; colaborámos na
introdução, verificação e avaliação de atividades no módulo GARE (Gestão de Atividades e Recursos
Educativos) da plataforma Moodle da Escola Básica de Vila Verde e na realização de diversas atividades;
e divulgámos as várias atividades no calendário do PAA associado à plataforma de comunicação do
Agrupamento, atualizando-o regularmente.
As quatro atividades da responsabilidade das Comissões de Atividades da Escola Básica de Vila
Verde (EBVV) e da Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo (EBMEA) previstas para este segundo
semestre tiveram sortes distintas. A “Páscoa/Festa da Primavera EBMEA” e o “Baile de Finalistas EBVV
e EBMEA” foram cancelados. Já o “Sarau Poesia e Música”, como decorreu em fevereiro, foi realizado,
assim como o “Dia do Aluno EBVV”, embora transformado noutra atividade mais globalizante “Encerramento do Ano Letivo (AEVV)”- e com outra data, uma vez que o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de
13 de abril, adiou o termo do 3.º período para 26 de junho.
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Foi redigido um pequeno relatório de cada uma destas atividades (transcrito abaixo), para além da
habitual notícia para publicitação na página do Agrupamento.
<<No

dia 7 de fevereiro, teve lugar o Sarau Poesia e Música, no Centro de Artes e Cultura de Vila
Verde, numa organização conjunta do Agrupamento de Escolas de Vila Verde e da Academia de Música
de Vila Verde. Houve momentos de música, poesia, drama, protagonizados por alunos, antigos alunos, pais,
professores, pela vereadora da Educação, Cultura e Ação Social da Câmara Municipal que encantaram os
presentes. Quem assistiu e avaliou a atividade referiu que se deveria: "Pensar numa solução para que as
crianças da Educação Pré-escolar e respetivos Encarregados assistam até ao final do espetáculo"; "Faltaram
as tradicionais flores para oferecer"; "Notei pouca adesão das turmas"; "A atividade deve ser mais
divulgada,
talvez
reforçar
a
sua
importância
em
reuniões
de
departamento";
"Adorei a atividade e gostava de repetir"; "Adorei a atividade"; "Pode ser um pouco mais cedo e os que
estão em espera para atuar devem assistir às outras atuações"; "A hora podia ser mais cedo".>>
Analisando os comentários acima transcritos, assumimos o quão difícil é estabelecer um horário
que agrade a todos. Obviamente que para as crianças do pré-escolar o horário noturno não é adequado, mas
há que congregar diversas performances, idades e anos de escolaridade. Para permitir que toda a
comunidade educativa assistisse, foi agendado para as 21h00 duma sexta-feira, tendo finalizado quase 2
horas depois. Como tal, não nos parece que tenha havido pouca adesão das turmas. O “Sarau Poesia e
Música” registou a seguinte publicação no Jornal Vilaverdense: https://ovilaverdense.pt/criancas-e-jovensdo-agrupamento-de-escolas-e-academia-de-musica-de-vila-verde-brilharam-em-sarau-de-poesia-emusica/?fbclid=IwAR0PWyxOu-4a4UHtALrv6yzVpZ8N6K9LJ9Vxnxl4KaKumkTQB9VpzXrPSZY.
<<Esta

atividade, Encerramento do Ano Letivo (adaptação do Dia do Aluno à situação de E@D,
alargada a todo o Agrupamento) decorreu nos dois últimos dias de aulas deste ano letivo, 25 e 26 de junho.
Para os 2.º e 3.º ciclos, foi agendada, de meia em meia hora, uma reunião nas plataformas Zoom ou Google
Meet entre cada conselho de turma e respetivos alunos (e pais) de forma a marcar o encerramento do ano
letivo. O pré-escolar e o 1.º ciclo também participaram, ao critério dos educadores/ professores titulares de
turma.
A duração das videoconferências poderia ter sido superior, mas seria mais complexo para quem tem
muitas turmas.
Idealmente um documento por turma do que foi produzido ou apresentado será publicitado num
mural digital na página do Agrupamento, que ainda está a ser finalizado, como memória futura deste ano
tão atípico.>>
Este mural pode ser consultado aqui: https://padlet.com/comunicacao_aevv/43og14gx9j05j8ld.
Nas 307 avaliações pelo público-alvo do “Encerramento do Ano Letivo (AEVV)” registaram-se os
seguintes comentários, globalmente positivos (tendo sido omitidos os que não se relacionavam
minimamente com a atividade em si): <<Uma ótima forma de encerrar o ano letivo, dadas as
circunstâncias>>; <<Permitiu o envolvimento de todos num ambiente de boa disposição tão importante nesta
fase atípica; nas turmas do 4.º ano permitiu colmatar, de alguma forma, a ausência, da tão esperada "Festa
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de Finalistas">>; <<A atividade não foi desenvolvida conforme programado devido à situação pandémica
em que nos encontramos, sendo realizada apenas com o grupo de crianças que frequentou o JI - jardim de
infância - após o dia 1 de junho. Contudo, foi um dia feliz, sendo que nesta festinha houve a apresentação
de uma dança dramatizada, canto e mímica da canção de finalistas, poesias e ainda a entrega das cartolas e
diplomas aos finalistas ao som da canção “A caixinha das surpresas”. Houve ainda tempo para um almoço
/ convívio com todos os presentes. Em suma, dentro do possível, conseguiu-se manter a tradição do convívio
de final de ano letivo, embora a falta das famílias e do resto do grupo se tenha feito sentir>>; <<Os pais não
participaram, em 6 turmas apenas dois EE>> (encarregados de educação); <<A atividade podia ter uma maior
duração>>; <<Dentro do que era possível fazer, concluímos o ano letivo com momentos de atividades
presenciais colocando fotos num Powerpoint. Um aluno cantou a canção "Conquistador" e duas alunas
cantaram "Sou a escola". Os docentes do Conselho de Turma deixaram a sua mensagem assim como os
pais e Encarregados de Educação que estavam presentes (10 num universo de 12)>>; <<A atividade teve a
duração de 60 minutos>>; <<Na minha turma, 30 minutos foi pouco>>; <<Faltou uma comunicação da
Direção ou do Diretor aos alunos e Encarregados de Educação>>; <<Parabéns pelo trabalho realizado>>;
<<Devido à impossibilidade de estabelecer contacto via videochamada com os EE (o JI não dispõe de acesso
à internet), procedeu-se antes a uma chamada de voz individual (com cada EE cujos educandos não se
encontravam presentes)>>; <<Deixo aqui o meu agradecimento a todos os professores que de uma forma
diferente do normal colaboraram com todos os pais que tiverem que ser professores a todos muito
obrigada>>; <<Foi uma boa iniciativa e correu muito bem mesmo sendo à distancia>>; <<Achei a atividade
de encerramento de ano letivo bastante divertida pois fiquei a conhecer os meus colegas quando bebés, foi
uma atividade muito fofa e divertida! :) >>.
Refira-se que a comunicação do Senhor Diretor, mencionada por alguém, surge logo no início do
mural.

Avaliação do PAA 2019-20
Relativamente às atividades programadas para este ano letivo constata-se o seguinte (dados
retirados a 6 de julho de 2020 do módulo GARE):
1) Pouco mais de metade das atividades aprovadas (131 em 237) foi concretizada.
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2) As razões apontadas para a não realização de 107 atividades foram, maioritariamente, outras - devido à
interrupção das atividades letivas presenciais anteriormente descrita, com o consequente encerramento de
algumas escolas - embora também tenham sido referidos os princípios da escola inclusiva, a
indisponibilidade da entidade dinamizadora, para além de razões temporais, recursos materiais e espaço
físico.

3) Pela primeira vez desde que elaborámos este relatório, os proponentes efetuaram a autoavaliação da
totalidade das atividades realizadas.

4) Apesar disso foram avaliadas pelo público-alvo menos atividades do que no ano letivo anterior (83% em
vez de 86%).
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5) As formas de divulgação utilizadas foram: a comunicação oral (33%), o material impresso (28%), a Web
(22%), outros meios (12%) e, por último, a comunicação social (5%).

6) A EBMEA, único estabelecimento do AEVV que integra todas as suas valências, desde o pré-escolar até
ao 3.º ciclo, continuou a ser a escola para a qual foram planeadas mais atividades (83).
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7) Como habitualmente, o departamento do 1.º Ciclo superou os restantes no número de atividades
propostas e efetivamente realizadas (112 vs 60). Por sua vez, o departamento de Educação Especial foi o
que propôs menos atividades (12) embora tenha sido o de Línguas o que conseguiu concretizar menos (6).

Relatório do 2.º Semestre 2019-20

Coordenação do Plano Anual de Atividades (PAA)

6

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE

8) As comemorações surgem como o tipo de atividades mais proposto (61), logo seguido das visitas de
estudo (56).

9) Se analisarmos a quem se destinaram as atividades podemos constatar que 136 se direcionaram
para o 1.º ciclo e 122 para o pré-escolar. De realçar que há muitas atividades com vários destinatários.
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12) O 2.º período destacou-se como o trimestre com mais atividades previstas (82), seguido do 1.º (68).

Foram registadas no módulo GARE 3057 respostas do público-alvo (mais 452 do que no ano
letivo anterior, para menos 52 atividades realizadas) a sete questões pré-definidas: pertinência da
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atividade, conhecimentos adquiridos, localização no período, recursos utilizados, duração da
atividade, espaço onde decorreu a atividade e grau de satisfação, de acordo com os gráficos seguintes.
Destaca-se a predominância da seleção dos fatores de ponderação mais elevados (4 e 5), que
correspondem ao “Bom” e ao “Excelente” (92%, 84%, 88%, 89%, 85%, 83% e 91%, respetivamente).
Realce para o incremento dessa valoração nas primeira e última questões, quicá as de maior
relevância.
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Nos resultados da autoavaliação, da responsabilidade do proponente da atividade, também
predomina a seleção dos fatores de ponderação mais elevados (as escolhas 4 e 5 são iguais ou
superiores a 94%).
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Pontos Fortes
1.º - O elevado grau de satisfação do público-alvo com a globalidade das atividades.
2.º - O maior rácio avaliação/atividade por parte do público-alvo, assim como a avaliação de todas
as atividades pelos seus proponentes.
3.º - O terceiro período ter deixado de agregar o maior número de propostas de atividades.

Pontos Menos Fortes
1.º - Excesso de algum tipo de atividades (por exemplo, comemorativas).
2.º - Diminuição percentual da avaliação de atividades pelo público-alvo.
3.º - Falta de computadores e de acesso à internet em todos os estabelecimentos do 1.º ciclo e préescolar, dificultando a operacionalização dos procedimentos previstos na introdução e avaliação de
atividades no GARE.

Sugestões de Melhoria
É imperioso que os proponentes de atividade não prescindam de permitir ao público-alvo, em todas
as atividades, que se pronunciem sobre as mesmas, através da sua avaliação.
O apetrechamento, urgente, de todos os estabelecimentos do 1.º ciclo e do pré-escolar com as
condições tecnológicas necessárias para garantir o cumprimento do Regimento do PAA, entre outros.
O PAA deverá conter apenas as atividades mais representativas e agregadoras do Agrupamento, que
envolvam um grande número de grupos/turmas, assim como atividades que impliquem saídas em
transporte, com indicação do respetivo orçamento/cabimentação.

Considerações Finais
Como referido no relatório do 1.º semestre, é necessária uma maior interdisciplinaridade enquanto
base de sustentação de atividades: menos, mas mais ricas em termos de áreas de competências do Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória a desenvolver.

Vila Verde, 10 de julho de 2020
A Coordenadora,

M.ª Manuel Fortunas
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- Organização
O Departamento é constituído por um grupo de vinte e quatro docentes, com
formação académica e experiência profissional muito diversas. Esta diversidade gera
perspetivas pedagógicas muito diferentes o que representa um grande desafio para
quem coordena, mas também um enriquecimento e um contributo para a melhoria
das práticas do grupo.
Este reúne uma vez por mês, primeira quinta-feira do mês com a duração de duas
horas, podendo, no entanto, reunir extraordinariamente, sempre que seja convocado
pelo Diretor do Agrupamento, pela Coordenadora respetiva, ou a pedido de um terço
dos educadores (as) que o constituem, conforme está consagrado no Regulamento
Interno deste Agrupamento. Durante o terceiro período e até ao dia 31 de maio,
reuniu quinzenalmente no sentido de elaborar/planificar sugestões de atividades para
enviar aos encarregados de educação, bem como, para dar o feedback da receção
destas.
- Orientação e supervisão
Não havendo equipas de supervisão entre pares, devido à maioria dos Jardins de
Infância serem lugares únicos, a promoção do diálogo aberto e flexível, a procura de
consensos e o reajustar estratégias foi a forma positiva de articulação com o grupo que
também permitiu encontrar soluções para os problemas que surgiram e que
solicitaram a participação ativa de todos.
- Coordenação
Enquanto Coordenadora/responsável pelo Departamento da Educação Pré-Escolar
orientarei a minha ação no sentido da consecução dos objetivos e do projeto que
delineei quando assumi este cargo e decidi tomar para mim a responsabilização de
todos os docentes pela melhoria da qualidade da ação educativa e a promoção de um
ambiente colaborativo de relações interpessoais positivas e participativas.
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II - Articulação com outras estruturas ou serviços do
agrupamento, com vista ao desenvolvimento de estratégias de
diferenciação pedagógica;
- Serviço de Psicologia e Orientação
Articulamos com este serviço no sentido de avaliar o Projeto “A ler
Vamos...Matiga/Matemática Amiga”, embora este não tendo sido concluído.

Relativamente à avaliação das crianças condicionais, pelo SPO, com vista ao ingresso
no primeiro ciclo, a fim de averiguar se reúnem as competências necessárias para a
entrada na escolaridade obrigatória, este ano a mesma não se realizou, devido à
interrupção das atividades letivas presenciais.
- Projeto de Educação para a Saúde
O departamento da educação Pré-escolar participou nos projetos:
Escola +Verde - dentro deste projeto foram realizadas as seguintes atividades:
Recolha de tampinhas; Atividades de expressão plástica com recurso a materiais de
desperdício – Reutilização; Elaboração de um cartaz alusivo ao Dia Mundial do
Ambiente; Confeção de sacos de tecido para os lanches.
As crianças foram constantemente sensibilizadas sobre a importância da poupança de
água e alertadas para o facto de esta ser um bem essencial.
Deu-se continuidade aos projetos “A horta” e “Nino e Nina”.
- Biblioteca Escolar
Todos os JI articularam de forma direta ou indireta com as bibliotecas, do
Agrupamento, existentes na sua área geográfica ou com a biblioteca da Câmara
Municipal de Vila Verde.
A partir de 13 de março as atividades da biblioteca escolar foram canceladas devido à
pandemia Covid 19.
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- Equipa das Tecnologias de Informação e Comunicação
A colaboração/apoio equipa TIC foi fundamental para o sucesso do E@D, visto ter
proporcionado ferramentas e formação essenciais para preparar os docentes para este
novo desafio.

III - Desenvolvimento de componentes curriculares locais e a
adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens
dos alunos
- Componente local do currículo
O desenvolvimento curricular decorre de três áreas de conteúdo (Área de Formação
Pessoal e Social, Área de Expressão e Comunicação e Área de Conhecimento do
Mundo) consideradas como âmbitos de saber que incluem diferentes tipos de
aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também atitudes, disposições e saberfazer.
Todas as atividades realizadas no Jardim de Infância foram planeadas tendo em conta
as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) bem como os
interesses das crianças.
O departamento de educação pré-escolar, atendendo à conjuntura vivenciada,
durante o terceiro período até ao dia um de junho, e para que os pais/encarregados de
educação assegurassem rotinas diárias às crianças, operacionalizou planificações
/sugestões de atividades para este período adaptadas ao contexto casa/família. Estas
atividades com base nas orientações curriculares para a educação pré-escolar,
contribuíram não só para o seu bem-estar, como criaram oportunidades de
aprendizagem, dando assim continuidade às atividades desenvolvidas no jardim de
infância. Deste modo, foram enviadas semanalmente, sugestões/atividades,
diversificadas e que contemplaram as três grandes áreas de conteúdo para a educação
pré-escolar.
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- Inovação e práticas educativas de sucesso
No âmbito da inovação e práticas educativas de sucesso dinamizou-se o projeto “A ler
Vamos...Matiga/Matemática Amiga”. Este projeto foi desenvolvido fundamentalmente
com as crianças de 5 anos, embora a apresentação das histórias fosse a todo o grupo.
No que se refere, à finalização das atividades deste projeto, estas não foram
concretizadas como planeado, devido á pandemia da doença Covid - 19 que obrigou à
interrupção das atividades letivas presenciais. Por este motivo só foi possível realizar o
Pré-teste.
A maioria das educadoras referiu que as atividades exploradas, tiveram uma
participação ativa das crianças e que a maioria dos grupos mostrou interesse na
apresentação e exploração das histórias. Este projeto constituiu oportunidades de
aprendizagens.
Relativamente ao projeto “No Pico da Ciência” onde estavam incluídas as atividades da
ciência andarilha, foi realizada a primeira experiência que chegou a todos os JI de uma
forma inovadora, dando a todas as crianças a oportunidade de explorar a mesma
experiência com os mesmos materiais.
Dentro do projeto de articulação entre o CEMEA e o JI de Pico de Regalados foram
desenvolvidas atividades do projeto “Matemática Divertida”, estas atividades também
foram realizadas no JI de Esqueiros e no JI de Gême. Após avaliação, decidiu-se alargar
estas atividades a todos os JI do agrupamento, no mesmo modelo da ciência andarilha.
Esta divulgação seria feita em reunião de departamento, mas a situação pandémica
obrigou ao seu cancelamento

- Medidas de promoção do sucesso educativo
Todas as atividades acima referidas, bem como situações de reflexões sobre as
orientações que levam ao sucesso educativo ou a atividades com bons resultados,
foram partilhadas entre os elementos do departamento. Nesta partilha/ponderação
surgiram muitas vezes sugestões de melhoria para a sua aplicação.
- Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação e Ferramentas web
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Os jardins de infância que dispõem de material tecnológico costuma usar o mesmo
para a apresentação de histórias, pesquisas, jogos e exploração do programa Paint.
Durante o terceiro período e até ao dia 31 de maio foram utilizadas várias plataformas
de comunicação nas sessões síncronas.

IV - Articulação curricular entre as disciplinas e ciclos que
compõem o departamento
Este é o nível educativo em que o currículo se desenvolve com articulação plena das
aprendizagens, em que os espaços são geridos de forma flexível, em que as crianças
são chamadas a participar ativamente na planificação das suas aprendizagens, em que
o método de projeto e outras metodologias ativas são usados rotineiramente, em que
se pode circular no espaço de aprendizagem livremente.
As crianças, neste contexto, planificam o dia, circulam entre atividades, gerem
projetos, experimentam, integram as suas vivências na aprendizagem, são chamadas a
desenvolver competências de nível mais elevado, comunicando e criando.
De igual modo, há uma preocupação acrescida com a transição para o primeiro ciclo,
assumindo-se claramente que uma educação pré-escolar de qualidade é um preditor
de sucesso na escolaridade e na qualidade de vida dos jovens e dos adultos.
- Domínios de Autonomia Curricular
O desenvolvimento do currículo na Educação Pré-escolar tem como referência as
Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar que se constituem como um
conjunto de princípios gerais pedagógicos e organizativos de apoio ao educador de
infância na condução do processo educativo a desenvolver com as crianças.
A educadora de infância é a responsável, a construtora e a gestora do currículo, de
acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas, atendendo às
necessidades, aos interesses e aos saberes das crianças
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V - Interdisciplinaridade, relacionando a atividade do seu
departamento com a de outros departamentos
O tratamento das diferentes áreas de conteúdo baseia-se nos fundamentos e
princípios comuns a toda a pedagogia para a educação de infância, pressupondo o
desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes indissociáveis do processo
educativo e uma construção articulada do saber em que as diferentes áreas serão
abordadas de forma integrada e globalizante.
- Partilha e criação conjunta de recursos e instrumentos inovadores
O departamento criou atividades inovadoras tais como a ciência andarilha, a história
andante e a matemática divertida. Estas atividades, em algumas escolas, foram
partilhadas com o 1.º ciclo.
- Atividades em articulação
O departamento da educação pré-escolar articula com o departamento do 1.º ciclo no
início do ano letivo de forma a que o PAA destes departamentos, permita que haja
atividades de articulação entre os mesmos ao longo do ano letivo.
Têm vindo a decorrer algumas atividades entre as quais se destaca:
A articulação entre o pré-escolar e o 1.º ano tendo como objetivo minimizar as
dificuldades de transição;
A articulação com o departamento das ciências no projeto “No Pico da Ciência” dentro
deste “A Ciência Andarilha” que chegou a todos os JI de uma forma inovadora, dando a
todas as crianças a oportunidade de explorar a mesma experiência com os mesmos
materiais. Ainda dentro deste projeto foi elaborada uma história “Andante” pelas
diferentes turmas da EB/2 e J.I do CEMEA e do Jardim de Infância de Pico de Regalados,
no entanto devido à situação pandémica esta não foi concluída.

VI - Ações de integração dos docentes menos experientes no
exercício das suas funções ou recentemente chegados ao
agrupamento
Embora todas as docentes deste departamento façam já parte do quadro do
Agrupamento de Escolas de Vila Verde
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Agrupamento é de referir, que sempre por algum motivo entra um novo elemento há
uma atenção cuidada no sentido de o integrar.

VII - Cooperação na elaboração, desenvolvimento e avaliação
dos instrumentos de autonomia
(Regulamento Interno; Projeto Educativo; Planificações e Critérios de Avaliação; Plano
Anual de Atividades, outros)
O departamento colaborou na elaboração de todos os documentos orientadores do
Agrupamento.
A metodologia de trabalho passou pelo trabalho de equipa, uma vez que são muitos
elementos. O Trabalho foi distribuído por equipas que apresentaram, em reunião, o
trabalho final e cada elemento deu o seu parecer.

VIII - Realização de atividades formativas, de investigação, de
reflexão e de estudo
No sentido de adquire novos conhecimentos para melhorar a sua prática pedagógica, a
maioria das docentes que compõem este departamento, frequentam ou frequentaram
ações de formação, participaram em seminários, congressos ou Workshops e fazem
pesquisas pontuais.
Há ainda duas docentes a participar no projeto com Serralves “Nicrodemocracia”, e
uma docente que colaborou e participou no Projeto de Investigação "Inclusão no préescolar: Atitudes de crianças Portuguesas e Brasileiras", aprovada e autorizada pelo
Diretor Geral da Direção - Geral da Educação a 23/10/2017 com o número
0612900002.
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Funcionamento das reuniões do departamento curricular
Este departamento reuniu duas vezes por período letivo para discutir e preparar as atividades
e/ou outras questões pedagógicas. As reuniões sucederam, quase sempre, à quarta-feira, com
a duração de duas horas, tendo sido secretariadas por um docente conforme ordenação na lista.

Organização, orientação e coordenação do departamento curricular

- Organização
Este departamento é constituído, atualmente, por 14 docentes especializados; destes, porém,
dois lecionam turmas, mo âmbito da sua formação de base, e ou desempenham outras ações
educativas, nomeadamente apoio tutorial.
No nosso Agrupamento, os docentes deste departamento exercem a sua ação educativa junto
de crianças que frequentam a educação pré-escolar e dos alunos que integram os 1.º, 2.º e 3.º
ciclos do ensino básico, designadamente aqueles que usufruem de medidas seletivas ou
adicionais.
Neste contexto, procedeu-se, no início do ano letivo, à distribuição dos docentes pelos
diferentes estabelecimentos de ensino que compõem este Agrupamento, observando-se para
tal os critérios pré-estabelecidos no Regimento do Departamento da Educação Especial.
Na tabela 1, dá-se conta das escolas atribuídas a cada docente e do número de alunos que apoia.

Tabela 1. Distribuição dos docentes pelas escolas e número de alunos apoiados por cada um

Nome do docente
Maria de Jesus Martins de Sá

Escola

Número de
alunos
apoiados
10

Maria Helena Barbosa Costa Simões

- Escola Básica de Vila Verde
- Escola Básica de Geme
- Escola Básica n.º 2 de Vila Verde

Maria Judite Rocha Pereira

- Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo

10

Maria Clara Soares Faria

9

Zita Neto Miranda

- Escola Básica n.º 2 de Vila Verde
- Escola Básica de Soutelo
- Jardim de Infância da Loureira
- Escola Básica de Vila Verde

Maria Goretti Costa Lopes

- Escola Básica de Vila Verde

7

José Carlos Oliveira Lopes

- Escola Básica de Vila Verde
- Escola Básica n.º 2 Vila Verde
- Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo
- Escola Básica n.º 2 de Vila Verde
- Escola Básica de Atães
- Escola Básica n.º 2 de Vila Verde
- Escola Básica de Barbudo
- Escola Básica de Esqueiros

9

Paula Conceição Pinheiro Fernandes

Helena Azevedo

8

7

12

8

4

Maria Catarina Pimenta Caridade
Matos Vieira

- Escola Básica de Sande
- Escola Básica n.º 2 de Vila Verde
- Escola Básica de Oriz

10

Maria Luísa Sousa Barbosa

- Escola Básica de Vila Verde

8

Maria da Glória Martins da Silva

- Escola Básica n.º 2 de Vila Verde
- Escola Básica de Turiz
- Escola Básica de Vila verde

5

- Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo
- Escola Básica de Aboim

9

Maria Laurinda Fortunas
Marta Maria Chambel Santos Teixeira
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Orientação e supervisão
Sustentado num clima de cooperação entre todos os docentes do departamento, o processo de
orientação e supervisão visou a divulgação de informação junto dos docentes do departamento
e o acompanhamento das questões de natureza científica e pedagógica.
No que diz respeito às informações, destacam-se as relativas aos Centros de Recursos de
Tecnologias de Informação e Comunicação (CRTIC), centros que constituem a rede nacional de
centros prescritores de produtos de apoio do Ministério da Educação; aos Centros de Recursos
para a Inclusão (CRI), serviços especializados que têm como missão apoiar as escolas na
promoção do sucesso educativo dos alunos; ao Plano Anual de Atividades (PAA),
designadamente as que foram propostas pelo departamento; às informações emanadas do
Conselho Pedagógico e de outras estruturas de supervisão pedagógica e orientação educativa
(Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), conselho de diretores de turma,
conselho de turma, conselho de escola); às ações de formação.
Quanto às questões de natureza científica e pedagógica, estas prenderam-se, de um modo mais
particular, com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com mobilização de medidas
seletivas ou adicionais. Para os alunos com medidas seletivas, o processo de supervisão centrouse, sobretudo, na seleção de metodologias de ensino, na recomendação de diferentes tarefas
para o desenvolvimentos das áreas deficitárias, na definição de diversas estratégias e materiais
adequados e na utilização de diversos instrumentos de avaliação. Para os alunos com medidas
adicionais, a supervisão compreendeu, tendo em conta as implicações que o ensino à distância
impôs, o respetivo ajustamento das adaptações curriculares significativas e o desenvolvimento
da autonomia pessoal e social, de acordo com o Plano de Apoio e Acompanhamento a Alunos e
Famílias. No que diz respeita às primeiras, indicaram-se, em articulação com os docentes do
conselho de turma, atividades e definiram-se estratégias e materiais de apoio, tendo em conta
o perfil do aluno. No que respeita ao desenvolvimento da autonomia pessoal e social, resolvidos
os constrangimentos de acesso aos meios digitais, a supervisão consubstanciou-se no
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apuramento do bem-estar do aluno e da sua família, no estabelecimento de algumas rotinas,
com vista à manutenção de relações, emoções e comportamentos, e na fixação de alguns
objetivos, tendo em vista o desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia.

- Coordenação
Neste segundo trimestre, o Departamento da Educação Especial reuniu, ordinariamente, 5
vezes. Estas sessões foram previamente planeadas pelo coordenador e contaram com o
contributo dos demais docentes, mais concretamente na seleção da ordem de trabalhos, na
elaboração de documentos para análise e discussão e na construção de um guião com uma
síntese sobre os assuntos principais. As reuniões foram previamente agendadas no programa
Utilatas.
De entre os assuntos tratados nas diversas assembleias, destacam-se os seguintes: análise e
avaliação das atividades desenvolvidas pelo departamento no quadro do Plano Anual de
Atividades (PAA); análise do guia para aplicação de condições especiais na realização de provas
e exames – JNE/2020; indicação dos alunos com condições especiais na realização de provas e
exames; dinamização do Projeto Espaço – Casa, na Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo;
análise do documento Plano de Aprendizagens Não Presenciais – Ensino à Distância; modo de
operacionalização do processo de ensino à distância; modo de operacionalização das
adaptações curriculares significativas para os alunos com medidas adicionais; no âmbito dos
Centros de Recursos para a Inclusão (CRI), elaboração do plano de ação para o ano letivo
2020/2021, com a seleção dos alunos e a indicação das respetivas terapias; indicação de alunos
para avaliação dos Centros de Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação (CRTIC);
análise do documento Monitorização dos Apoios Educativos; análise do Relatório da Avaliação
Externa da Inspeção-Geral da Educação; análise do processo de aprendizagem dos alunos com
Plano Integrado de Apoio e Acompanhamento a Alunos e Famílias; indicação das necessidades
de formação (“Ensino à distância: planificação, operacionalização e avaliação do processo de
ensino e aprendizagem”; “Metodologias e recursos educativos para a era digital móvel”; “As
apps na educação”; “Educação Inclusiva: Desenho Universal Para a Aprendizagem (DUA)”;
Dificuldades de aprendizagem específicas – avaliar para intervir”); monitorização das
aprendizagens das crianças da educação pré-escolar e dos resultados escolares dos alunos dos
1.º, 2.º e 3.ºciclos do ensino básico; monitorização/avaliação do ensino à distância.
Sobre estes dois últimos assuntos, apresentam-se abaixo algumas informações.
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I - Monitorização das aprendizagens das crianças do pré-escolar e dos resultados escolares dos
alunos do ensino básico com mobilização de medidas de suporte: 3.º período letivo
Número de crianças e alunos identificados para a necessidade de mobilização de medidas de
suporte à aprendizagem e à inclusão.
A tabela 2 apresenta os dados correspondentes às crianças do pré-escolar que usufruem de
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.
TABELA 2. Número de crianças do pré-escolar com medidas de suporte à aprendizagem
Medidas
Medidas
Medidas
seletivas
universais
adicionais
Pré-escolar

1

5

1

TOTAL

1

5

1

Das 7 crianças que frequentam a educação pré-escolar, 2 passarão, no próximo ano letivo, a
integrar o 1.º ciclo do ensino básico.
A tabela 3 apresenta os dados correspondentes aos alunos do 1.º ciclo que beneficiam de
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.
TABELA 3. Número de alunos do 1.º ciclo com medidas de suporte à aprendizagem
Medidas
Medidas
Medidas
seletivas
universais
adicionais
1.º ano
2.º ano
3.º ano
4.º ano

0
1
1
0

2
12
12
13

2
4
2
4

TOTAL

2

39

12

A tabela 4 apresenta os dados correspondentes aos alunos do 2.º ciclo que usufruem de medidas
de suporte à aprendizagem e à inclusão.
TABELA 4. Número de alunos do 2.º ciclo com medidas de suporte à aprendizagem
Medidas
Medidas
Medidas
seletivas
universais
adicionais
5.º ano
6.º ano

7
4

14
11

2
4

TOTAL

11

25

6

7

A tabela 5 apresenta os dados correspondentes aos alunos do 3.º ciclo beneficiam de medidas
de suporte à aprendizagem e à inclusão.
TABELA 5. Número de alunos do 3.º ciclo com medidas de suporte à aprendizagem
Medidas
Medidas
Medidas
seletivas
universais
adicionais
7.º ano
8.º ano
9.º ano

0
2
2

14
12
7

9
6
4

TOTAL

4

33

19

Taxas de transição e ou aprovação
Na tabela 6, pode observar-se as taxas de transição e ou aprovação dos alunos do 1.º ciclo
do ensino básico com mobilização de medidas adicionais.
Tabela 6. Taxas de transição/aprovação dos alunos com medidas adicionais

Ciclos
de
ensino
1.ºciclo
2.ºciclo
3.ºciclo
Total

Alunos com medidas adicionais
Alunos
Alunos não
Taxa de
transitados/aprovados transitados/Não transição/aprovação
aprovados
10
2
83,3%
6
0
100,0%
17
2
89,5%
33
4
89,2%

Dos 4 alunos não transitados ou que não obtiveram aprovação, 3 são portadores de
multideficiência, considerando-se mais benéfica a sua manutenção no mesmo ano de
escolaridade para desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social; o outro
aluno, por questões de saúde, não frequentou as atividades letivas durante os 2.º e 3.º períodos
letivos, pelo que se optou pela sua manutenção no 9.º ano para o desenvolvimento das
adaptações curriculares significativas pré-estabelecidas no seu RTP.

Na tabela 7, dá-se nota das taxas de transição e ou aprovação dos alunos do ensino básico com
mobilização de medidas seletivas.
Tabela 7. Taxas de transição/aprovação dos alunos com medidas seletivas

Ciclos
de
ensino
1.ºciclo
2.ºciclo
3.ºciclo

Alunos com medidas seletivas
Alunos
Alunos não
Taxa de
transitados/aprovados transitados/Não transição/aprovação
aprovados
38
1
97,4%
23
2
92,0%
32
1
97,0%
8

Total

93

4

95,9%

Na tabela 8, dá-se nota das taxas de transição e ou aprovação dos alunos do ensino básico com
mobilização de medidas universais.
Tabela 8. Taxas de transição/aprovação dos alunos com medidas universais

Ciclos
de
ensino
1.ºciclo
2.ºciclo
3.ºciclo
Total

Alunos com medidas universais
Alunos
Alunos não
Taxa de
transitados/aprovados transitados/Não transição/aprovação
aprovados
2
0
100,0%
11
0
100,0%
4
0
100,0%
17
0
100,0%

Pontos fortes
- As elevadas taxas de sucesso obtidas pelos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
com medidas adicionais.
- As elevadas taxas de sucesso obtidas pelos alunos do 1.º ciclo com medidas seletivas.
- As elevadas taxas de sucesso obtidas pelos alunos do 2.º ciclo com medidas seletivas e com
medidas universais.

Pontos a melhorar
- No 2.º ciclo, as baixas médias obtidas pelos alunos com medidas seletivas nas disciplinas de
Português (PORT), Matemática (MAT) e Inglês (ING), todas com valores inferiores a 3 no
conjunto dos dois anos.
- No 2.º ciclo, as baixas médias obtidas pelos alunos com medidas universais na disciplina de
Matemática (MAT): 5.º ano – 2,7; 6.º ano – 2,8.
- No 3.º ciclo, nomeadamente no 8.º ano, a baixa taxa de sucesso obtida pelos alunos com
medidas seletivas na disciplina de Matemática (MAT): 41,7%
- Nos 3 ciclo, as médias inferiores a 3 obtidas pelos alunos com medidas seletivas nas disciplinas
de Português (PORT), Matemática (MAT), Inglês (ING) e História (HIST), todas com valores
inferiores a 3 nos três anos de escolaridade.
Monitorização/avaliação do ensino à distância
Abaixo, apresentam-se os resultados de um pequeno questionário preenchido pelos docentes
no Google Forms. Responderam ao questionário 14 docentes, sendo que o seu preenchimento
ocorreu no final do 3.º período letivo.
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II - Monitorização e avaliação do ensino à distância
1. Dificuldades encontradas com o ensino à distância.

Gráfico n.º 1. Dificuldades encontradas com o ensino à distância

2. Perceção do desempenho com o ensino à distância.
a) Conforto

Gráfico n.º 2. Conforto

b) Receio
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Gráfico n.º 3. Receio

C) Stresse

Gráfico n.º 4. Stresse

d) Cansaço
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Gráfico n.º 5. Cansaço

e) Modo como lidou com a situação do ensino à distância

Gráfico n.º 6. Modo como lidou com o ensino à distância

f) Motivação
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Gráfico n.º 7. Motivação

g) Competências necessárias para realizar o ensino à distância

Gráfico n.º 8. Suficiência de formação

h) Suficiência da formação disponibilizada
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Gráfico n.º 9. Suficiência da formação disponibilizada

j) Experiência anterior de ensino à distância

Gráfico n.º 10. Experiência de ensino à distância

k) Acesso aos recursos necessários para o ensino à distância
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Gráfico n.º 11. Acesso aos recursos para o ensino à distância

l) Há mais obstáculos do que ajuda na presente situação

Gráfico n.º 12. Obstáculos do regime de ensino à distância

3) Recursos para ativar o ensino e avaliação à distância
a) E-mail
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Gráfico n.º 13. e-mail

b) Telemóvel

Gráfico n.º 14. Telemóvel

c) Smartphone (WhatsApp, Messenger…)
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Gráfico n.º 15. Smartphone (WhatsApp, Messenger…)

d) Redes sociais (Instagram, Facebook)

Gráfico n.º 16. Redes sociais (Instagram, Facebook)

e) Site da escola
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Gráfico n.º 17. Site da escola

f) Fóruns e chats

Gráfico n.º 18. Fóruns e chats

g) Plataformas online (Zoom, Google Classroom, Moodle…)
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Gráfico n.º 19. Plataformas online (Zoom, Google Classroom, Moodle…)

h) Materiais impressos (fotocópias, fichas, manuais…)

Gráfico n.º 20. Materiais impressos (fotocópias, fichas, manuais…)
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4. Avaliação do grau de mudança das práticas de ensino à distância em comparação com o
ensino o ensino presencial

5. Aspetos que mudaram nas práticas de ensino com o ensino à distância
- Aumento da articulação entre o professor e o encarregado de educação na implementação
do ensino à distância;
- Utilização mais frequente das plataformas digitais;
- Incremento do feedback dado aos alunos aquando da consecução e avaliação das tarefas;
- Fomento do uso das ferramentas presentes na Web;
- Maior diversificação da tipologia das tarefas propostas aos alunos;
- Aumento do número de pesquisas para elaboração de material pedagógico (Internet,
plataformas de aprendizagem, obras de referência, manuais, sites…);
- Apresentação de propostas de tarefas mais diretas, com objetivos instrucionais;
- Aumento do reforço positivo.

6. Avaliação do grau de importância atribuída às modalidades de avaliação (diagnóstica,
formativa, sumativa) em regime à distância
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Articulação com outras estruturas ou serviços do agrupamento, com vista ao
desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica.
- Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)
Neste segundo semestre, entre os docentes de Educação Especial e o SPO Orientação, o trabalho
de articulação prendeu-se com a disponibilização de informação para a realização de avaliação
psicológica a alguns alunos.
No quadro das competências da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI),
também se estabeleceu um trabalho colaborativo entre o Departamento da Educação Especial,
nomeadamente através do docente que integra aquela equipa, e a psicóloga na proposta de
mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.

- Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)
Os Técnicos do CRI e os docentes de Educação Especial, numa lógica de trabalho de parceria
pedagógica, prestaram serviços especializados a crianças e jovens com mobilização, sobretudo,
de medidas adicionais. A intervenção dos profissionais do CRI (fisioterapeuta e terapeuta da
fala) assumiu uma função eminentemente colaborativa, mediante a prestação de apoio de
retaguarda aos professores, pais e outros profissionais, transversal às diferentes fases de
intervenção educativa (avaliação, planeamento e intervenção) e visando a capacitação da
equipa.

- Gabinete de Apoio ao Aluno
Nada a registar.
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- Projeto de Educação para a Saúde
Em articulação com estruturas do Ministério da Saúde, nomeadamente com uma enfermeira
especialista em saúde comunitária/saúde escolar, Anabela Teixeira Antunes, os docentes que
prestam apoio a alunos com multideficiência da Escola Básica de Vila Verde e os responsáveis
pelo desenvolvimento do Projeto de Educação para a Saúde (PES) intervieram junto de um aluno
e do seu contexto familiar para tratamento de questões de higiene. Neste sentido, aquela
enfermeira também se disponibilizou para contactar diretamente com este agregado familiar
para prestar as devidas informações quanto aos cuidados a ter na manutenção dos cuidados
básicos de saúde e higiene.
Os docentes que ministram apoio aos alunos que frequentam o Centro de Apoio à Aprendizagem
da Escola Básica nº 2 de Vila Verde articularam/colaboraram com aquela enfermeira sobre
aspetos relacionados com a saúde física dos seus alunos. Neste âmbito, foi dada
informação/formação sobre os procedimentos a tomar e o modo de atuação em situações de
crises epiléticas. Esta informação/formação abrangeu todo o pessoal docente e não docente e
os encarregados de educação dos seis alunos que apresentam esta problemática. Foi ainda
transmitida informação detalhada em termos de higiene e alimentação a ter em conta com um
aluno com PEG (sonda gástrica).
Atendendo à situação provocada pela pandemia COVID-19, aquela especialista disponibilizou
em suporte informático diversa documentação sobre o coronavírus, correspondendo aos
docentes desta estrutura divulgá-la junto do aluno e da sua família.

- Biblioteca Escolar
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido no primeiro semestre, alguns alunos com
adaptações curriculares significativas ou medidas seletivas recorreram à biblioteca para
levantamento de obras literárias. Estas, sugeridas pelos docentes da Educação Especial ou pelos
professores das disciplinas, destinavam-se a ser trabalhadas quer em contexto de sala de apoio
à aprendizagem, quer em contexto de trabalho de casa.

- Equipa das Tecnologias de Informação e Comunicação
No âmbito da monitorização dos apoios educativos, um elemento da equipa TIC mantém uma
estreita articulação com a equipa responsável pelo desenvolvimento deste processo, cabendo
àquele professor a conceção de inquéritos e o tratamento estatístico dos dados apurados.
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Em resultado da frequência por alguns professores da EE de uma oficina de formação proposta
pelo Centro de Formação Alto Cávado – “Metodologias e recursos educativos para a era digital
móvel” -, estabeleceu-se uma estreita colaboração entre este departamento e um elemento que
faz parte integrante da equipa TIC. Neste contexto, várias foram as vezes em que este elemento
foi solicitado não só para tirar algumas dúvidas sobre o funcionamento das ferramentas digitais
como também esclareceu os docentes sobre o potencial do uso dos dispositivos móveis nas
práticas educativas.
Com a implementação do ensino à distância, os docentes deste departamento também não
deixaram de assistir às sessões de esclarecimento desenvolvidas pela equipa TIC sobre o modo
de funcionamento das plataformas de aprendizagem e ou as potencialidades das ferramentas
digitais – Classroom, Escola Virtual, ClassDojo, Drive/Classroom, Google Formulário, kahoot e
quadro branco nas aulas síncronas.

- Conselho de Diretores de Turma
Tendo em conta o novo cenário de ensino à distância, entre o Departamento da Educação
Especial e aquela estrutura de orientação educativa emergiu um trabalho de articulação
relacionado com o processo de avaliação dos alunos com mobilização de medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão, designadamente daqueles que usufruem de medidas adicionais.
Neste âmbito, reorganizou-se não só a carga letiva destes alunos, tendo em conta o seu nível de
compreensão e as suas competências, bem como se determinou que a avaliação, nas disciplinas
curriculares ou áreas, deveria assumir um pendor essencialmente formativo.
Noutro plano, o departamento da Educação Especial também articulou com o Conselho de
Diretores de Turma os diferentes documentos para formalização do processo de avaliação dos
alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.

- Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva
Cumprindo à EMAEI propor medidas de suporte à aprendizagem, os docentes de Educação
Especial, neste segundo semestre, continuaram a articular com esta estrutura na elaboração do
Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e, quando aplicável, do Programa Educativo Individual (PEI);
no aconselhamento aos docentes na implementação de práticas inclusivas; e no
acompanhamento do funcionamento do centro de apoio à aprendizagem.
Neste 3.º período, com vista a supervisionar o processo de ensino e aprendizagem de crianças
e jovens com mobilização de medidas de suporte à inclusão, realizou-se uma articulação muita
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estreita entre estas duas estruturas, designadamente na elaboração do Plano de Atuação da
EMAEI no âmbito da Implementação da Modalidade de E@D e na Elaboração do Plano Integrado
de Apoio a Alunos e Famílias. Neste contexto, dá-se nota que coube aos docentes de Educação
Especial o papel de pessoa de referência para acompanhamento a alunos com medidas
adicionais, designadamente para, entre outros aspetos, colaborar na identificação e eliminação
de constrangimentos, de ordem diversa, que se colocavam à participação destes alunos e das
famílias na modalidade de E@D e articular com os profissionais do CRI para assegurar a
continuidade de atividades previstas nos planos de trabalho definidos nos RTP, por parte dos
profissionais dos CRI e/ou de outros técnicos, designadamente ao nível das terapias.

Centro de Apoio à Aprendizagem
Com enfoque no currículo e na aprendizagem, o trabalho dos professores deste departamento
fundamentou-se em dois eixos: (i) no suporte aos docentes responsáveis pelos grupos ou
turmas; (ii) complementaridade, com caráter subsidiário, ao trabalho desenvolvido em sala de
aula ou noutros contextos educativos.
Quanto ao primeiro, o trabalho colaborativo compreendeu alguma planificação conjunta de
atividades, a definição das adaptações curriculares significativas, a seleção de competências de
autonomia pessoal e social e a definição de estratégias e materiais adequados, entre outros, que
promoviam a aprendizagem e a participação no contexto da turma.
Quanto ao segundo eixo, compreendendo alunos que necessitam de um apoio mais direto, a
ação educativa dos docentes deste departamento visou, por um lado, complementar o trabalho
realizado em contexto de sala de aula e, por outro lado, o desenvolvimento de competências
específicas e a organização do processo de transição para a vida pós-escolar.

Desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção de medidas
destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos
- Componente local do currículo
A frequência da escolaridade com adaptações curriculares significativas exige que três anos
antes da idade limite da escolaridade obrigatória seja delineado um Plano Individual de
Transição (PIT), documento que complementa o PEI e visa preparar atempada e faseadamente
a transição do aluno para a vida pós-escolar.
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Tendo sempre em conta os interesses, potencialidades e competências do aluno, o
Agrupamento de Escolas de Vila Verde estabeleceu, ao abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º
54/2018, de 6 de julho, protocolos com diferentes instituições para desenvolvimento de tal
modalidade educativa.
Assim, apresentam-se na tabela número 2 os alunos que, nas diferentes instituições de
acolhimento e respetivas valências, se encontram a desenvolver o PIT.

TABELA n.º 2. Lista de alunos com PIT, nas valências das respetivas instituições

Nome do aluno

Escola

Beatriz Danaia
Martins

Escola Básica de Vila
Verde

Eva Beatriz Saraiva
Lima

Escola Básica de Vila
Verde

João Paulo Pires Sá

Escola Básica
Monsenhor Elísio
Araújo

João Barbosa Araújo
Fernandes

Escola Básica
Monsenhor Elísio
Araújo

Valência
Centro de
Atividades
Ocupacionais
Copa

Auxílio nas
diversas valências
que a instituição
agrega
Espaço - Casa

Instituição onde
desenvolve o PIT
Centro Social da
Paróquia de Souto
(Terras de Bouro)
Santa Casa da
Misericórdia de Vila
Verde
Casa do Povo do Pico
dos Regalados

Escola Básica
Monsenhor Elísio
Araújo

A inserção destes alunos em PIT centrou-se, entre outros, nos seguintes objetivos: proporcionar
a adaptação a novos contextos; conhecer outras pessoas (responsáveis /interlocutores das
entidades envolvidas e outros agentes); realizar atividades que desenvolvam a autonomia
pessoal; desenvolver o comportamento social tão adequado quanto possível; atuar de modo tão
independente e eficiente quanto possível, na execução de atividades laborais; respeitar as
regras de segurança e higiene no trabalho.
Os apoios especializados prestados pelos Centros do Recursos para a Inclusão (CRI) em contexto
escolar tiveram como finalidade a melhoria da funcionalidade dos alunos e a redução ou
eliminação de barreiras que se colocam à aprendizagem e à participação nos diferentes
contextos.

- Inovação e práticas educativas de sucesso
No quadro de um projeto de articulação interdisciplinar – Direitos da Criança em Cidadania e
Igualdade –, os alunos com adaptações curriculares significativas da Escola Básica de Vila Verde
e a turma trinta e um, do quarto ano de escolaridade, da Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo,
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deram corpo ao desenvolvimento de diversas atividades na construção de postais Pop-Up. As
atividades decorreram no Espaço – Casa, recurso localizado na Escola Básica Monsenhor Elísio
Araújo, sendo que as sessões de trabalho sucederam às terças-feiras, no período da tarde. Todas
as tarefas foram supervisionadas por quatro docentes: um docente do grupo 110 (Primeiro
Ciclo); um docente do grupo 240 (Educação Visual e Tecnológica); dois docentes do grupo 910
(Educação Especial).
O grande objetivo deste projeto era o de alertar para o cumprimento da Declaração dos Direitos
da Criança e a consciencialização sobre a pertinência dos mesmos. O trabalho a desenvolver,
certamente com maior incidência nas áreas e disciplinas das artes, tecnologias e português, mas
nunca limitada a estas, visava a realização criativa e a construção de uma coleção de 10 postais
em formato Pop-Up (construções que "saltam" do papel) em que cada um deles representa e
ilustra cada um dos 10 princípios enunciados na Declaração dos Direitos das Crianças.
Este projeto, ainda que já se encontrasse numa fase muita adiantada, não foi concluído devido
à interrupção das atividades letivas.
Tendo em vista a minimização de barreiras no que respeita ao acesso ao currículo e à
participação na vida escolar, solicitou-se aos Centros de Recursos de Tecnologias de Informação
e Comunicação (CRTIC) a avaliação de 6 alunos neste segundo semestre. Para identificar os
produtos de apoio necessários a cada aluno, a avaliação foi realizada por videoconferência,
contando com a participação do professor de Educação Especial, pais, professor do aluno e
técnicos do CRI. Destas avaliações, resultou a prescrição de ferramentas específicas,
designadamente de computador portátil e GRID3, que, suportadas por estratégias pedagógicas
adequadas, contribuirão para potenciar a comunicação dos alunos.
A sala snoezelen, espaço destinado a desenvolver a estimulação sensorial, funcionou como um
tratamento complementar à intervenção clínica. Promotora de relaxamento e lazer numa
vertente preventiva e de alívio, serviu não só para descoberta de emoções e reações, muito em
especial em alunos com multideficiência, como também facilitou a aquisição de aprendizagens.
Para os alunos que evidenciam dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da comunicação,
interação, cognição ou aprendizagem, isto é, alunos que usufruem de adaptações curriculares
significativas, os docentes da Educação Especial, de acordo com o pré-estabelecido no RTP e PEI,
organizaram trabalho personalizado centrado no aluno, de acordo com as suas necessidades,
potencialidades, interesses e preferências. Neste contexto, salientam-se as tarefas com um
pendor mais prático, mais próximas das disciplinas das artes e tecnologias. Estas, não implicando
um dispêndio cognitivo tão acentuado, ajustam-se mais ao perfil de funcionalidade destes
alunos, conduzindo-os também a uma participação mais efetiva no contexto educativo. As
tarefas da área de linguagens e textos permitiram, através da utilização de diversos produtos
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linguísticos, musicais e tecnológicos, o reconhecimento de significados, gerando novos sentidos.
Na aprendizagem da leitura e da escrita, salienta-se a implementação do método distema,
metodologia de ensino e reeducação da leitura e da escrita, multissensorial, fonomímico,
estruturado e cumulativo. Para o desenvolvimento da linguagem, comunicação e leitura,
destaca-se, também, a utilização de um sistema aumentativo da comunicação – os símbolos
arasaac. Na área do raciocínio matemático, a definição de objetivos instrucionais e a análise das
(sub)tarefas permitem que o aluno compreenda o que se pretende com a execução de
operações aritméticas ou matemáticas. Paralelamente, a utilização recorrente a jogos e outros
materiais concretos, o recurso a ferramentas digitais, o uso da calculadora, a consulta da
tabuada e a elaboração de exercícios com questões claras e diretas também constituem um
importante auxílio ao aluno na realização da tarefa. No quadro do trabalho colaborativo com os
diferentes intervenientes no processo educativo dos alunos, a inserção destes em
projetos/clubes/ateliês tem-se afirmado como uma eficaz prática educativa, uma vez que
contribui para a adoção de comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, para o
conhecimento de diferentes manifestações culturais e para a aquisição de competências
associadas ao desenvolvimento da autonomia pessoal e interpessoal.

- Medidas de promoção do sucesso educativo
Destinado a todos os alunos do Agrupamento, o Projeto Pratico e Aprendo com Competências
Transversais, desenvolvido no Espaço-Casa, recurso localizado na Escola Básica Monsenhor
Elísio Araújo, visa proporcionar a toda a comunidade educativa uma aprendizagem estruturada
e significativa. Uma vez que se tem associado as tarefas teóricas à prática, este projeto tem
funcionado, por um lado, como um laboratório de preparação para alguém que ainda se
encontra em fase de aprendizagem. Por outro lado, a implicação de diferentes disciplinas neste
projeto, como, por exemplo, no desenvolvimento de atividades letivas, na realização de
diferentes experiências, na preparação de pequenas refeições e no desenvolvimento de
projetos interdisciplinares, tem desenvolvido nos alunos o próprio sentimento de participação,
de pertença à comunidade escolar, uma vez que o seu envolvimento em projetos significativos
valoriza as suas ações e projeta-os como autores, potenciando a sua inclusão na escola.
No âmbito do trabalho eminentemente colaborativo prestado pelos docentes de Educação
Especial, dá-se conta do apoio dado aos alunos com medidas seletivas e ou adicionais, quer em
contexto de sala de aula quer em contexto de Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA).
Independentemente das situações, a ação educativa dos docentes visou a melhoria da qualidade
das aprendizagens dos alunos e da sua participação nos contextos onde sucede a ação educativa.
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No quadro da autoavaliação do Agrupamento, alguns docentes de Educação Especial estão
integrados nas equipas de monitorização dos resultados escolares dos alunos com mobilização
de medidas de apoio à aprendizagem e dos apoios educativos. Nesta dinâmica de trabalho, são
avaliados os resultados das aprendizagens, assinalam-se os pontos fortes e os aspetos a
melhorar e sugerem-se metodologias e estratégias ajustadas à aprendizagem e à inclusão dos
alunos.

- Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação e Ferramentas web
Tendo em conta a situação provocada pelo pandemia COVID-19, o professor e o aluno, na parte
final do 2.º período e durante todo o 3.º período, foram constantemente convocados a interagir
com as tecnologias de informação e comunicação (TIC). Neste contexto, o computador, o tablet
e o telemóvel foram ferramentas tecnológicas absolutamente indispensáveis para ativação das
tarefas de natureza síncrona e assíncrona, sendo que os principais aplicativos de software para
videoconferência foram o zoom, o Google meet, o telemóvel, o whatsApp e o facebook.
Quanto às ferramentas da web usadas para desenvolver as diferentes competências específicas
da Educação Especial, assinalam-se, entre outras, as seguintes: mindmaps; descodificador do
código QR; descodificador do código morse; descodificador do texto criptografado;
descodificador do texto invertido, mentimeter, Kahoot, questionário Google Forms, quizizz e The
Newspaper Clipping Generator (aplicação de jornal para a narrativa).
Com vista ao desenvolvimento das aprendizagens, os professores também fizeram uso de
deferentes plataformas de aprendizagem, a saber: Escola Virtual, Aula Digital e khanacademy.

Articulação curricular entre os docentes que compõem o departamento
Entre as atividades em que os professores da EE despendem mais tempo, destaca-se a
articulação curricular sobre as diferentes competências específicas trabalhadas em contexto de
CAA. Neste sentido, muitas são as situações em que se planificam atividades entre professores
que têm a seu cargo alunos com diferentes níveis de compreensão e competências. Porém, a
adoção de várias abordagens de ensino e a seleção de tarefas que têm em atenção o estilo de
aprendizagem do aluno têm permitido a otimização das suas aprendizagens e elevação da sua
autonomia.
Para realização de tal trabalho observaram-se determinadas características ou condições
específicas: caráter investigativo – recurso a modelos fiáveis, disponibilizados por diversas áreas
(leitura, escrita, cálculo, percetiva, psicomotricidade, etc.); caráter interativo – articulação de
várias frentes decisivas (ação de formação, investigação); cunho exploratório – possibilidade de
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cruzamento de variáveis diversas (ao nível do aluno, dos professores) e de ajustamento e
complexificação progressivos.

- Partilha e criação conjunta de recursos e instrumentos inovadores
Com o encerramento das escolas e, por conseguinte, da suspensão das atividades letivas
presenciais, a criação conjunta de recursos durante o 3.º período foi residual. No entanto, houve
uma continuada e sistemática partilha de recursos e instrumentos inovadores. Sobre este
propósito, foi criado um padlet para arquivo dos diferentes materiais didáticos
https://padlet.com/josecarlos_lopes/ip77lbfbuurk3ga7
Neste contexto, destacam-se os seguintes: criação de questionários dinâmicos (quizizz) sobre as
diferentes áreas (leitura, escrita, raciocínio e resolução de problemas, orientação temporal,
etc.);

visionamento

de

vídeos

acompanhados

de

questionário

(quizizz)

de

interpretação/compreensão; audição de enunciados gravados acompanhados de questionário
interpretativo; elaboração de questionários no Google Forms; uso do mentimeter para resolver
questões através do dispositivo móvel; criação de kahoots sobre as áreas da linguagem e do
raciocínio matemático); elaboração de exercícios relacionados com a coesão e coerência textual;
deteção de absurdos frásicos; correção de frases agramaticais; seleção do grupo sintático
adequado em frases incompletas; ordenação das frases do texto; organização dos parágrafos do
texto; resolução de situações problemáticas com a apresentação de objetivos instrucionais e a
análise de sub(tarefas); Jogos interativos (estimulação visual e auditiva, com associação de som
à imagem/figura e associação do som da palavra ao objeto); gravação de vídeos com música
instrumental (violoncelo) tocada por músicos ao vivo.

- Domínios de Autonomia Curricular
Nada a registar.

- Atividades em articulação
Nada a registar.

Interdisciplinaridade, relacionando a atividade do seu departamento com a de outros
departamentos

- Partilha e criação conjunta de recursos e instrumentos inovadores
Entre os docentes da EE e os de outros departamentos, destaca-se o suporte aos docentes
responsáveis pelo grupo/turma, designadamente na seleção de estratégias e materiais
adequados e na definição de adaptações curriculares significativas. No apoio aos alunos com
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medidas seletivas ou adicionais dado em contexto de sala de aula, o trabalho interdisciplinar
centra-se na leitura orientada de enunciados, na descodificação e ou explicitação vocabular, no
auxílio da resolução de questionários interpretativos, na ajuda à resolução de situações
problemáticas, no desenvolvimento de competências sociais e emocionais e na produção e
disponibilização de materiais didáticos específicos para trabalho em sala de aula. No contexto
do CAA, a ação educativa do docente de Educação Especial, complementarmente ao trabalho
realizado em contexto de sala de aula, prende-se com o desenvolvimento de competências
específicas a serem generalizadas para os contextos de vida dos alunos.
De acordo com o já referido no capítulo da inovação e práticas educativas de sucesso, relembrase a articulação interdisciplinar estabelecida entre os docentes do Departamento da Educação
Especial (grupo 910), um docente do 1.º ciclo (grupo 110) e outro de Educação Visual e
Tecnológica (grupo 240) no desenvolvimento do projeto “Direitos da Criança em Cidadania e
Igualdade”.

- Domínios de Autonomia Curricular
Nada a registar.

- Atividades em articulação
Nada a registar.

Ações de integração dos docentes menos experientes no exercício das suas funções
ou recentemente chegados ao agrupamento
Dado que um docente se encontra em situação de baixa médica, houve a chegada de um novo
elemento a esta estrutura durante o segundo período letivo.
Assim que este se apresentou ao serviço, deu-se a conhecer o Projeto Educativo do
Agrupamento, o Regimento do Departamento da Educação Especial, o plano de ação do
Departamento e os diversos documentos relativos à educação inclusiva – RTP, PEI, Registo de
Avaliação dos Alunos com Medidas Adicionais e Avaliação da Eficácia das Medidas de Suporte à
Aprendizagem e à Inclusão. De seguida, indicaram-se as escolas onde iria desenvolver a sua ação
educativa, bem como os alunos que iria apoiar. No mais, lembra-se que, ao longo deste
semestre, o coordenador de departamento sempre partilhou materiais pedagógicos com este
novo elemento e sempre o manteve informado e atualizado quanto às ações a desenvolver,
como, por exemplo, ao modo de preenchimento dos diferentes documentos, processo de
avaliação dos alunos com mobilização de medidas de suporte à aprendizagem, elaboração de
informação para inserção na ata de avaliação do 3.º período e atualização do RTP e do PEI.
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Cooperação na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de
autonomia (Regulamento Interno; Projeto Educativo, Projeto Curricular de
Agrupamento; Planificações e Critérios de Avaliação; Plano Anual de Atividades,
outros).
No que concerne ao Projeto Educativo e ao Regulamento Interno, o Departamento da Educação
Especial deu o seu contributo aquando da sua reformulação, designadamente nos princípios e
normas que garantem a inclusão.
No que diz respeito ao cumprimento das planificações, no âmbito da implementação das
adaptações curriculares não significativas e das adaptações curriculares significativas, informase que as diferentes competências pré-estabelecidas no RTP e no PEI (para alunos com
adaptações curriculares significativas) foram objeto de abordagem; contudo, não com o mesmo
grau de intensidade e de profundidade, designadamente neste último período letivo.
No quadro do Plano Anual de Atividades (PAA),o Departamento da Educação Especial
apresentou as seguintes propostas de atividades: “Ida à Festa das Colheitas”; “GRID3” (ação de
formação de curta duração); “Concerto Inclusivo”; “Comemoração do Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência”; “Práticas pedagógicas inclusivas: contributos do Desenho Universal
para a Aprendizagem” (ação de formação de curta duração); “Direitos da Criança em Cidadania
e Igualdade”; “Batismo de Voo: viagem de avião Porto – Lisboa”; “Ida à Praia”.
Destas, quatro realizaram-se durante o primeiro semestre (“Ida à Festa das Colheitas”,
“Concerto inclusivo”, “Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”, “Práticas
Pedagógicas Inclusivas” (ação de curta duração). No segundo semestre, desenvolveu-se uma
parte significativa da atividade relacionada com o projeto “Direitos da Criança em Cidadania e
Igualdade”. Os restantes projetos não se realizaram devido à interrupção das atividades letivas.
Todas estas situações foram devidamente registadas no módulo GARE – MOODLE.
Um elemento da EE faz parte integrante da equipa do PAA e, neste semestre, colaborou na
apresentação de uma proposta de atividade para encerramento do ano letivo – realização de
uma sessão síncrona entre alunos, professores e encarregados de educação/pais.

Realização de atividades formativas, de investigação, de reflexão e de estudo
- Processos colaborativos e de supervisão pelos pares
Relativamente a este aspeto, dá-se ênfase da intensa partilha de materiais pedagógicos entre
os docentes da EE, nomeadamente no decurso do 3.º período letivo.
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Quanto à supervisão pelos pares, este é um processo que não se ajusta à ação educativa do
docente de Educação Especial, uma vez que, de acordo com o estabelecido no atual quadro
legal, cumpre, especialmente, a este recurso específico o desempenho das competências de
análise crítica, intervenção e consultoria.

- Formação centrada na escola
Para efeitos de avaliação e de progressão, os docentes de Educação Especial frequentaram,
sobretudo, ações que se inserem na dimensão científica e pedagógica (artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 22/2014, de 11 de fevereiro), sendo que as outras se integram, de acordo com o estabelecido
no artigo 8.º do supracitado decreto legal, no plano da formação contínua considerada para os
efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores do Ensino
Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 139 -A/90, de 28 de abril.
No âmbito da dimensão científica e pedagógica, salienta-se o seguinte: 5 professores
frequentaram a ação de formação “Capacitar os docentes a desenvolver competências de
reflexão e de intervenção facilitadoras de uma escola inclusiva” (13 horas presenciais e 13 horas
de trabalho autónomo); 2 docentes, a ação “Para o desenvolvimento de uma escola inclusiva”
(25 horas presenciais); 3 docentes, a ação “Metodologias e recursos educativos para a era digital
móvel” (25 horas presenciais e 25 de trabalho autónomo); 1 docente, a ação “Ferramentas da
Web 2.0 ao serviço da qualidade das aprendizagens”(25 horas presenciais); 1 docente, a ação
Diferenciação pedagógica: uma resposta para a diversidade na sala de aula” (25 horas
presenciais); 1 docente, a ação “Avaliação nos Ensinos Básico e Secundário: Como Avaliar para
o Sucesso Educativo?” (25 horas presenciais e 25 horas de trabalho autónomo).
Quanto às ações de curta duração (artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro,
apresentam-se as seguintes: 9 docentes frequentaram a ação de formação “Práticas
pedagógicas inclusivas: contributos do Desenho Universal para a Aprendizagem”(3 horas); 1
docente, a ação “Entender o Autismo”(2 horas); 4 docentes, a ação “O Projeto Monitorização,
Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica (MAIA) para uma melhoria das
Práticas de Avaliação das Aprendizagens”(3 horas); 1 docente, a ação “A importância da
Apicultura no Território do Cávado”, numa visão da biodiversidade e sustentabilidade do planeta
(3 horas).

- Formação Internacional
Nada a registar.
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- Participação em Projetos de Investigação
No âmbito do processo de monitorização da estratégia educativa adotada pelo Agrupamento de
Escolas de Vila Verde, uma Equipa, constituída por duas educadoras e uma docente de Educação
Especial, elaborou, neste último semestre, um inquérito para perceber a opinião dos alunos

sobre a aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, sendo que os
resultados apurados, nos diferentes parâmetros em avaliação, mereceram um elevado grau de
satisfação por parte dos inquiridos.
Durante este segundo semestre, um elemento deste departamento viu aprovado, por parte do
Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, uma ação de formação para professores
do 1.º ciclo. Esta oficina de formação – O papel da escrita na construção das aprendizagens –
insere-se na área da prática pedagógica e didática e visa dotar os docentes de conhecimentos e
competências sobre o processo de escrita.

- Participação em Seminários, conferências, palestras e workshops
Nada a registar.

- Propostas de Colóquios e Tertúlias no Departamento e no Agrupamento de Escolas
Nada a registar.

- Reflexões e estudos em Departamento Curricular
Nada a registar.

- Formação Pós-graduada frequentada ou a frequentar
Nada a registar.

- Planos de Melhoria
Nada a registar.
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Funcionamento das reuniões do departamento curricular
Organização, orientação e coordenação do departamento
curricular
- O funcionamento e organização do departamento obedecem, no essencial, ao
estabelecido nos artigos 34.º e 39.º do regulamento interno (RI) do Agrupamento de
Escolas de Vila Verde.
- Na orientação do departamento, é tido em conta o disposto no artigo 33.º do RI,
assim como o Regimento Interno do departamento elaborado na primeira reunião do
ano letivo. A supervisão pedagógica é assegurada de acordo com o n.º 2 do artigo 30.º
do RI.
- A coordenação do departamento rege-se pelas competências definidas no artigo 36.º
do RI, para o coordenador do departamento, e no artigo 40.º do RI para os
subcoordenadores do departamento.

Articulação com outras estruturas ou serviços do agrupamento,
com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação
pedagógica;
- Serviço de Psicologia e Orientação
O Departamento manteve estreita e profícua articulação com o Serviço de Psicologia
e Orientação (SPO) quer no âmbito do Programa de Promoção de Competências, quer
em diversas outras vertentes:
✓ Através do Coordenador do Departamento e da Coordenadora do SPO,
nomeadamente na partilha de informação e troca de impressões em diversos
campos de ação:
✓ Através do Coordenador do Departamento e os outros profissionais do SPO:
✓ Através dos Subcoordenadores de ano:
✓ Através dos Coordenadores/responsáveis de escola:
✓ Através dos Docentes Titulares de Turma.

- Gabinete de Apoio ao Aluno
Não se verificou.
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- Projeto de Educação para a Saúde
O quadro legislativo atual, torna obrigatória a inclusão da Promoção e Educação para
a Saúde, como área de formação global do indivíduo, que faz parte do plano curricular
e das atividades de enriquecimento curricular.
A equipa PES integra um elemento do departamento (Fátima Cação) que
acompanha a concretização/desenvolvimento do plano de ação do PES, fazendo a
ponte comunicativa e interativa entre a equipa PES, o coordenador do departamento
e o departamento.
Nesse sentido foram apresentadas aos docentes, orientações, nomeadamente quanto
às temáticas a desenvolver e tempos de atividade mínima a cumprir no âmbito da
Educação Sexual.
Neste âmbito, têm sido realizadas algumas atividades inter-ciclos, direcionadas para
a promoção da saúde em idade escolar, nomeadamente, no que respeita à
alimentação saudável, importância do sono e higiene oral, contando também com a
colaboração dos enfermeiros afetos à Saúde Escolar, que vão circulando pelas escolas,
fazendo o acompanhamento.

- Biblioteca Escolar
O plano de atividades do departamento prevê a colaboração/articulação com a
Biblioteca Escolar. Dada a dispersão territorial dos estabelecimentos escolares com
valência de 1.º ciclo, o grau de envolvimento em atividades com a biblioteca escolar é
diferente de escola para escola, consoante a facilidade em deslocar-se ao espaço
Biblioteca ou em os bibliotecários, se deslocarem às escolas. Muitas vezes a solução
passa por os docentes requisitarem obras para trabalhar nas aulas e/ou participar
com as turmas nas atividades que a biblioteca vai disponibilizando/propondo à
comunidade.
Assim, de acordo com o “Projeto A LER +”, a equipa da BE tem promovido e orientado
diversas atividades no âmbito da promoção da leitura, nomeadamente a participação
em concursos literários, Semana da Leitura, convites a escritores, Feira do Livro,
sempre em articulação com as dinâmicas específicas das turmas e das escolas.
Durante o E@D, a equipa da Biblioteca Escolar promoveu um Clube de Leitura por
ciclos de ensino e todas as informações relativas a atividades foram divulgadas no
âmbito do Departamento e à comunidade.

- Equipa das Tecnologias de Informação e Comunicação
A Equipa TIC, tem desempenhado um papel importante quer na divulgação de
práticas/instrumentos inovadores no âmbito das TIC, quer na atualização de dados
nas plataformas relativos aos docentes que vão passando pelo departamento,
mantendo estreita colaboração com o coordenador do departamento.
No âmbito da implementação do Plano E@D, a Equipa TIC foi muito importante, no
apoio aos professores, alunos e pais e encarregados de educação, na promoção de
ações de formação, na elaboração da página de apoio E@D do agrupamento de escolas
e nas propostas de ferramentas digitais.
No entanto, foram evidentes as dificuldades no arranque do E@D no seio do
departamento. É unanimemente reconhecida a necessidade de formação e a definição
de uma plataforma única de comunicação.
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- Conselho de Docentes
Compõem o Departamento Curricular do Primeiro Ciclo doze estabelecimentos de
ensino, pelos quais estão distribuídas quarenta e seis turmas, perfazendo um total
de setecentos e setenta e dois alunos e setenta e um docentes (titulares de turma,
inglês 120, professores do apoio educativo, professores ao abrigo do artigo 79º do
ECDC e em substituição temporária). Está organizado em quatro conselhos de
docentes de ano. O Departamento reúne, de acordo com o ponto dois do artigo 34.º do
Regulamento Interno do Agrupamento, pelo menos uma vez por período. No entanto,
realizaram-se catorze reuniões ao longo do ano. Nestas reuniões são transmitidas as
informações gerais seguidas de reunião de Conselho de Docentes de Ano, se oportuno,
onde são abordadas as temáticas inerentes ao respetivo conselho, sendo também um
momento de reflexão e supervisão pedagógica.
Após a suspensão das atividades presencias com alunos, devido à pandemia de
COVID 19, todas as reuniões se realizaram com recurso a plataformas online: Gmail
JitsiMeet, Google Meet e Zoom Meeting.
Foram realizados, sempre que necessário, encontros com os Subcoordenadores de
Ano para planificar o trabalho a desenvolver nos respetivos Conselhos de Ano tendo
em atenção as orientações emanadas do Conselho Pedagógico. Nestes encontros,
físicos ou através das plataformas de comunicação disponíveis, são apresentadas as
propostas para a ordem de trabalhos, elaborados memorandos para as reuniões,
elaboradas/reformuladas propostas de documentos estruturantes, planeadas formas
de atuação…
No âmbito do Plano de E@D, encetamos esforços com vista a garantir o apoio
necessário à implementação, organização e orientação das atividades do
Departamento e supervisionar a implementação do Plano. Nesse sentido, o objetivo
foi facilitar a articulação com as outras estruturas ou serviços do agrupamento, com
vista ao desenvolvimento e à partilha de boas práticas e de estratégias de inovação
e de diferenciação pedagógica.

Desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção
de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos
- Componente local do currículo
Quando se propõe aos professores temas relevantes que possam integrar a oferta da
Escola ao nível de uma disciplina ou com carácter transversal, está a propor-se-lhes
que culturalizem ou socializem as suas disciplinas.
A existência de componentes locais do currículo vem sendo incluída, paulatinamente,
no projeto educativo e no plano anual de atividades, na sua maior parte por
influência do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do
Cávado. Este plano constitui-se como instrumento de aprofundamento estratégico e
operacional da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial e do Pacto de
Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIM Cávado, no domínio educativo, e
pretende ser um importante reforço à estratégia das políticas públicas educativas na
sub-região do Cávado.
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Lugar privilegiado da diferenciação curricular, as CCRL (componentes curriculares
regionais e locais) supõem uma lógica de intervenção social, subjacente ao currículo.
Este Plano tem como objetivo definir uma estratégia de política educativa subregional, demonstrador de medidas de promoção do sucesso escolar que sirvam de
complemento à política educativa pública do Ministério de Educação e apresentar
um conjunto de projetos de combate ao insucesso escolar elaborados com o
envolvimento da comunidade educativa.
Destaca-se o desenvolvimento dos seguintes projetos:
- Projeto de Educação Financeira “No Poupar Está o Ganho”, de educação financeira
e que tem como objetivo principal informar e capacitar os alunos sobre conceitos
sólidos de educação financeira, e quanto ao adequado uso do dinheiro,
nomeadamente sobre a necessidade de controlarem os seus recursos e de respeitarem
um determinado orçamento.
- Projeto “Mais Cidadania: Plataforma de Colaboração e Partilha na NUT II Cávado”
que visa desenvolver competências, atitudes e valores que ajudem as crianças a
desempenhar um papel ativo na comunidade. Trata-se uma plataforma digital que
visa proporcionar um ambiente de aprendizagem rico em tecnologia e facilitador da
aprendizagem, do trabalho colaborativo e da partilha de ideias.
- “Equipa de Promoção do Sucesso Educativo – PIICIE” – projeto que pretende criar
e dinamizar um espaço psicoeducativo/pedagógico em contexto comunitário de apoio
às necessidades e dificuldades de aprendizagem curriculares dos alunos.
- O Projeto Eco Escolas que 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.
O programa é coordenado a nível internacional, nacional, regional e de escola. Esta
coordenação multinível permite a confluência para objetivos, metodologias e critérios
comuns que respeitam a especificidade de cada escola relativamente aos seus alunos
e caraterísticas do meio envolvente.
- O projeto “Escola+Verde” abrange todos os estabelecimentos do Ensino Básico e
Jardins de Infância não só do nosso Agrupamento, mas de todo o Concelho,
constituindo um valioso contributo para a melhoria da gestão ambiental dentro do
espaço escolar, bem como para a mudança de atitudes relativamente ao ambiente
familiar e restante comunidade, na busca de soluções mais sustentáveis.
- Projeto “No Pico da Ciência” que promove a cocriação de bem-estar na promoção da
literacia científica de crianças, alunos do 1º ao 9º ano e adultos, que agem
colaborativamente para identificar e resolver problemas sócio científicos do seu
quotidiano.
Assim, “No pico da Ciência” organiza-se como um contexto em que a cocriação de
soluções e materiais para resolver problemas envolve alunos, comunidade escolar,
cidadãos locais e instituições parceiras da comunidade escolar interessadas na
promoção do bem-estar da comunidade com a aplicação e aprofundamento da
literacia científica.
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Com base nestas propostas, cada estabelecimento elaborou o seu PAA de acordo com
a sua realidade/intencionalidade, tendo como referência os objetivos / prioridades do
Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas, a Autonomia e Flexibilidade
Curricular, dos quais se destacam: Incentivar uma cultura de saber, fomentando o
gosto pela escola e pelas aprendizagens; Proporcionar aos alunos experiências que
permitam o seu desenvolvimento pleno; Potenciar a Escola como o garante de um
serviço educativo de qualidade para todos.

- Inovação e práticas educativas de sucesso
Há ainda trabalho a fazer para que os professores se apropriem da sua função de
construtores de currículo: é consciencializá-los desse seu poder.
Ser construtor de currículo também não é fácil, porque há muitos outros
construtores, com quem é preciso partilhar os planos, as ideias e as práticas. Os
projetos mencionados no ponto anterior, contribuem muito para a disseminação no
seio do departamento, não só de práticas inovadoras, mas também da necessidade de
construção de um currículo com identidade e adaptado ao meio e aos alunos.
O Programa Escolas Bilingue (PEBI) – Content and Language Integrated Learning
(CLIL) – iniciou no 1.º ciclo com a turma 33 do 1.º ano.
Pretendemos promover a abordagem ao Desenho Universal para Aprendizagem
(DUA) que procura minimizar as barreiras metodológicas de aprendizagem,
tornando o currículo acessível para todos os alunos, pois possibilita a utilização de
diversos meios de representação do conteúdo, de execução e de envolvimento na
tarefa.
No contexto de E@D foi grande o esforço e empenho dos professores do Departamento
em garantir a melhor resposta, no imediato, face à situação. Primeiramente em
estabelecer a comunicação e a inclusão e depois na implementação das atividades a
distância. As atividades foram promovidas numa multiplicidade de soluções e
utilizando as plataformas disponíveis e sobre as quais professores e alunos foram
ganhando domínio.

- Medidas de promoção do sucesso educativo
Apoio Educativo – desenvolve-se em várias modalidades (individual, grupos de
homogeneidade…) numa lógica dinâmica e pelo tempo necessário de recuperação do
aluno;
Programa de Promoção de Competências Sociais e Emocionais, "Crescendo" – 1.º e/ou
4.º anos (SPO);
Programa de promoção de competências de escrita e da leitura – 2.º ano (SPO);
Programa de Promoção do Comportamento Autorregulado – 3.º ano (SPO);
”VilArte - Doce Som do Sucesso” – projeto de promoção do sucesso educativo através
do Ensino da Música destinado a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico;
Plano E@D desenvolvido no terceiro período.
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- Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação e Ferramentas web
ClassDojo - Esta app está ligada à gestão de comportamento em sala de aula em
tempo real e incentiva a valorizar as competências dos alunos. É uma ferramenta
muito motivadora para as crianças uma vez que veem reconhecido todo o seu
trabalho e empenho, quer pelos professores, quer pelos pais, que têm conhecimento
através da app. Durante o período de E@D foi muito importante, na medida em que
permitiu, no imediato, a comunicação essencial com os EE e os alunos. Em
complemento, foram posteriormente utilizadas outras plataformas de comunicação
como o Zoom Meeting, Google Meet, Jitsi Meet e Teams, usadas para vídeo
conferência e desenvolvimento de aulas síncronas.

Kahoot - é uma aplicação gratuita disponível online, que faz uso da sua simplicidade
de utilização e do fator competição para cativar os alunos. É utilizada em diversas
situações:
- Para introduzir um novo tópico de discussão na sala de aula;
- Como revisão de conteúdos;
- Realizar uma avaliação formativa, uma vez que é possível exportar os resultados
para uma folha de cálculo facilmente editável;
- Inquéritos, etc…
Plickers - é uma aplicação inovadora para aplicação de testes aos alunos. Além de
aplicar utilizar um dispositivo móvel (somente o do professor), é possível saber quem
e quantos acertaram e/ ou erraram a questão, qual questão obteve mais correção e
erros, tudo em tempo real.
Quadros interativos e projetores multimédia – em que é possível projetar para toda
a turma, desde o manual virtual a aplicações, por exemplo de matemática, como o
sketchometry. Permite desenhar com o dedo num ecrã de smartphone ou tablet. O
sketchometry converte os esboços em construções geométricas, que podem ser
arrastadas e manipuladas.
Kits de robótica Lego We Do 2.0 (1.º Ciclo) tem programação por Bluetooth, uma
Ferramenta para Documentação das experiências e uma Biblioteca de Ideias
inspiradoras para criar projetos. Através do currículo proposto, são dadas tarefas aos
estudantes para encontrarem e criarem as suas próprias soluções – avançando com
confiança passo a passo. Há um documento oficial que propõe a articulação dos
objetivos curriculares com as várias atividades e projetos do “Kit”.

Articulação curricular entre as disciplinas e ciclos que compõem o
departamento
- Partilha e criação conjunta de recursos e instrumentos inovadores
O trabalho neste âmbito, realiza-se mais ao nível dos conselhos de docentes de ano,
sendo uma prática comum também à disciplina de Inglês, nos 3.º e 4º anos. É lá que,
em maior proximidade, dado que é um contexto mais pequeno, se desenvolve este
trabalho colaborativo, de articulação e partilha entre os docentes.
No âmbito do E@D foram sincronizadas orientações e modelos de atuação comuns,
quanto às estratégias e conceção do Plano de Trabalho Semanal (PTS). No PTS, eram
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agregadas todas as atividades síncronas e assíncronas propostas pelos docentes em
todas as disciplinas, incluindo as Atividades de Enriquecimento Curricular, a
desenvolver durante a semana. O PTS era disponibilizado a pais a alunos com a
antecedência necessária para que cada família/aluno pudesse organizar-se no
cumprimento das tarefas por semana.

- Domínios de Autonomia Curricular
Nas reuniões iniciais, de preparação do ano letivo, foi definido um tema agregador
das aprendizagens, que se constitui também como um Domínio de Autonomia
Curricular (DAC) a trabalhar ao longo do ano, por todas as turmas. A planificação
deste DAC foi objeto de trabalho em sede de conselho de ano e, embora o seu caráter
transversal e interdisciplinar, tem expressão de trabalho e ponto de partida no tempo
semanal de Oferta Complementar. Tem ainda uma ligação muito forte com o projeto
educativo ESCOLA IN - INOVAÇÃO, INCLUSÃO, INTEGRIDADE, INTERDISCIPLINARIDADE e os
temas de Cidadania e Desenvolvimento a abordar neste ciclo de ensino. Assim o
tema “A Sustentabilidade do meio ambiente” foi subdividido em três subtemas um
por período: 1.º período - “Atividades humanas: impacto ambiental”; 2.º período “Preservar! Porquê? Para quê?”; 3.º período - “A gestão dos resíduos”. Cada conselho
de ano reuniu e planificou um conjunto de atividades para cada um dos subtemas. É
feita a ponte, numa perspetiva transversal, com a Cidadania e Desenvolvimento. Na
disciplina de Inglês, 3º e 4ºanos, também se teve em conta estes subtemas na
planificação/organização das suas atividades, quer previstas no PAA (Halloween) ou
na planificação anual (sobretudo no 4ºano- tema do Ambiente).

- Atividades em articulação
Todo o trabalho planificado e desenvolvido é articulado em sede de departamento,
conselho de docentes de ano e escolas. Nesse trabalho articulado é também levada
em conta a articulação com outros departamentos e a comunidade, nomeadamente a
associação de pais e autarquia.
De salientar a articulação com a disciplina de inglês (3º e 4º anos), no que se refere
ao desenvolvimento de temas transversais ao currículo, sobretudo aqueles que estão
ligados ao tema integrador. Para além disso, a articulação com esta disciplina é cada
vez mais integrada e globalizada, sobretudo ao nível das comemorações e tradições
oriundas dos países anglo-saxónicos.
A articulação com as AEC desenvolve-se ao nível do Departamento, mas também, e
de forma mais específica e personalizada, no âmbito de cada turma, principalmente
através do plano de atividades de cada estabelecimento.
Por outro lado, a oferta de AEC procura, em cada estabelecimento, dar resposta às
expetativas manifestadas pela comunidade. No âmbito do E@D foram
disponibilizadas/integradas atividades assíncronas no PTS, sempre que possível,
articulando os conteúdos curriculares.
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Interdisciplinaridade, relacionando a atividade
departamento com a de outros departamentos

do

seu

- Partilha e criação conjunta de recursos e instrumentos inovadores
A cooperação e partilha entre os departamentos tem-se verificado no sentido de
procurar articular a adequação do currículo aos interesses e necessidades específicas
dos alunos, tendo em vista o sucesso educativo.
A partilha no seio do Departamento está aberta, não apenas a todos os elementos
que o compõem, mas também a elementos externos e da comunidade, seja de forma
formal ou informal.

- Domínios de Autonomia Curricular
O DAC criado para o departamento, articula com os temas de cidadania selecionados
para o presente ano letivo, mas também com outras disciplinas como português,
matemática, ciências, etc…

- Atividades em articulação
Em setembro realizou-se uma reunião inicial de coordenadores da componente
curricular de Cidadania e Desenvolvimento para articular e definir objetivos gerais,
as temáticas a desenvolver e a operacionalização no currículo escolar, as parcerias a
estabelecer, as metodologias de trabalho a desenvolver e os critérios de avaliação a
observar no âmbito estratégia para a Cidadania do Agrupamento. No dia 13 de
novembro de 2019, teve início a oficina “MICRORREDE CFAC-CIDADANIA:
reflexão e partilha de práticas interescolas” com sessões calendarizadas ao longo do
ano letivo, na qual tem participação o coordenador do Departamento. Esta ação tem
contribuído, não apenas para a articulação vertical, mas também para a troca de
experiências com outras escolas/realidades educativas.
O PAA é outro ponto de articulação. No início do ano letivo ocorre uma reunião em
que estão presentes os coordenadores/responsáveis de cada escola e a coordenadora
do PAA. A Equipa do PAA integra ainda um elemento do departamento em sua
representação (Adelaide Cruz).
No final de cada período letivo, faz-se a nível de escola, uma reunião de articulação
entre os docentes do pré-escolar, do 1º ciclo e das AEC, a fim de se fazer o balanço
das atividades realizadas, assim como troca e ideias e experiências de aprendizagem.
São ainda definidas e planificadas atividades comuns ou em articulação/integração
para os dois níveis de ensino.
A reunião da equipa de avaliação, que integra os coordenadores dos diretores de
turma, coordenador do departamento do 1.º ciclo, coordenadora do departamento do
pré-escolar e um membro da Direção, ocorre uma vez por período, perto do final, para
criar, articular e definir os guiões das reuniões de avaliação de alunos e outros
instrumentos que sejam necessários. Todos os documentos propostos são analisados
em sede de Conselho Pedagógico.
A Celebração do Dia Mundial da Terra/ Earth Day, a 22 de abril, foi pensada em
articulação com todos os departamentos. Há um documento de registo com o
contributo de cada departamento para esta comemoração.
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A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) integra um
elemento do departamento (Anita Melo) que facilita a interação com o Departamento.
A Equipa criada para o E@D, integrou quatro elementos do Departamento – o
Coordenador do Departamento e responsável pelo 1.º ciclo e os docentes; Álvaro
Ribeiro, Adelaide Cruz e Alexandrina Sousa. Esta equipa trabalhou no sentido de
garantir o apoio necessário à implementação do Plano E@D, assim como a
organização e orientação das atividades do Departamento.
Ao Coordenador do Departamento e Subcoordenadores de ano, coube ainda a
supervisão dos Planos de Trabalho Semanal de cada turma.

Ações de integração dos docentes menos experientes no exercício
das suas funções ou recentemente chegados ao agrupamento
A integração de docentes ocorre por um lado através do Coordenador do
Departamento mediante a disponibilização de documentação e orientações para a
ação
e
por
outro
lado
através
dos
Subcoordenadores
de
ano,
Coordenadores/responsáveis de escola e entre pares.

Cooperação na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos
instrumentos de autonomia
(Regulamento Interno; Projeto Educativo, Projeto Curricular de Agrupamento;
Planificações e Critérios de Avaliação; Plano Anual de Atividades, outros)
O Coordenador do Departamento participa ativamente na elaboração,
desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia. Essa participação é
direta, por um lado, mas também através dos representantes do Departamento que
integram cada equipa de trabalho. A generalidade das ações é previamente
concertada e discutida no seio do Departamento, dando origem á tomada de posições
sobre variados assuntos.

Realização de atividades formativas, de investigação, de reflexão
e de estudo
- Processos colaborativos e de supervisão pelos pares
A supervisão é entendida como um processo em que o trabalho realizado dentro da
Escola, é encarado como um sistema onde todos os intervenientes no processo
educativo cooperam e estão em sintonia, de modo a apoiar o desenvolvimento dos
professores em todas as suas vertentes.
Como complemento das reuniões de departamento, as reuniões de conselho de
docentes de ano e de cada estabelecimento são exemplo de uma maior proximidade
na discussão, no planeamento e na partilha entre os docentes. Por outro lado, as
plataformas de comunicação são utilizadas com muita frequência, permitindo o
diálogo instantâneo e a partilha.
Na prática letiva diária, os docentes interagem diretamente em contexto de sala de
aula, seja com o professor de apoio educativo, ensino especial ou bibliotecário,
consomando um momento de intervisão e partilha.
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MICRORREDE CFAC-CIDADANIA

- Formação centrada na escola
Toda a formação promovida pela Equipa TIC, especialmente no período E@D,
visando plataformas, teve representatividade de elementos do Departamento. A
Sessão de formação sobre avaliação pedagógica, da responsabilidade da formadora
Dr.ª Sandra Cardoso, teve forte adesão de elemento do departamento do 1.º ciclo.

- Formação Internacional
Não se verificou.

- Participação em Projetos de Investigação
Não se verificou.

- Participação em Seminários, conferências, palestras e workshops
O Departamento teve representatividade em todas as ações levadas a cabo/propostas
pelo Agrupamento ou no âmbito do plano de formação.

- Propostas de Colóquios e Tertúlias no Departamento e o Agrupamento de
Escolas
Não se verificou.

- Reflexões e estudos em Departamento Curricular
Todas as reuniões realizadas, são pensadas e planeadas com o intuito de promover a
reflexão entre e interpares. Toda esta intencionalidade está expressa na redação das
atas e engloba desde a Autonomia e Flexibilidade Curricular à análise de relatórios,
planos de melhoria, projetos, legislação, etc.

- Formação Pós-graduada frequentada ou a frequentar
Não se verificou.

- Planos de Melhoria
O Departamento está empenhado no Plano de Melhoria das Aprendizagens do
Agrupamento.
Sobre o projeto apresentado, “Atuação no Ensino, nas Aprendizagens e na Avaliação
da Matemática”, o departamento refletiu e considerou o projeto muito interessante
porque nasce na Escola e para a Escola e porque será mais uma forma de estimular
e reforçar o Ensino da Matemática. No entanto, o mesmo carece de reformulação e
da participação mais articulada, dos departamentos e ciclos a envolver. Há
disponibilidade para colaborar na sua reformulação.

Vila Verde, julho de 2020.
Assinado digitalmente por Paulo Jorge
Gonçalves Pimenta
DN: C=PT, OU=Agrupamento de Escolas de
Vila Verde, O=Coordenador do Departamento,
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E=paulo.pimenta@agvv.edu.pt
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020-07-13 18:33:35
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I - Introdução:
Com o presente relatório pretende-se apresentar o trabalho relativo ao ano letivo 2019/2020, refletindo
e avaliado o trabalho desenvolvido com o intuito de melhorarmos a nossa ação e decisões futuras.
Em relação ao funcionamento das reuniões do departamento curricular, nas vertentes de organização,
orientação e coordenação do departamento curricular, tenho como objetivo principal que as atividades
de coordenação se desenvolvam de uma forma organizada, dentro dos parâmetros estipulados em
Regimento, que possam refletir de uma forma crítica sobre o trabalho realizado, quer no Departamento
quer na própria escola, privilegiando a assembleia de Departamento como o centro dos nossos debates e
ideias. Valorizou-se sempre a preparação conveniente das reuniões de trabalho, quer ao nível da
coordenação quer a nível individual da participação nas mesmas.
O trabalho do Departamento desenvolveu-se em torno dos princípios e valores orientadores da ação
educativa, consagrados nos vários documentos estruturantes do Agrupamento: Projeto Educativo do
Agrupamento, Regulamento Interno, Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, Aprendizagens
Essenciais.
O Departamento reúne ordinariamente uma vez por período, e sempre que necessário, dentro dos prazos
legais. A intenção de criar um modelo de organização interno departamental que fosse funcional, eficaz,
mas sempre com o objetivo de dar resposta às necessidades, foram aspetos focados e desenvolvidos ao
longo deste período de coordenação.

II - Inovação e práticas educativas de sucesso:
Este departamento preocupa-se com a temática da inovação que neste momento tem merecido uma
reflexão profunda e a implementação de novos desafios no processo ensino-aprendizagem.
Inovar as práticas educativas são desafios que se colocam quer aos professores quer às escolas.
A valorização docente, quer através da formação específica, participação em seminários, conferências,
palestras e workshops, permite aos docentes deste departamento criar na sua prática pedagógica,
mecanismos que possibilitam uma melhoria na qualidade do ensino.
Neste ano letivo de atividade pedagógica, além de todas as responsabilidades docentes, da
operacionalização do currículo, além de todas as responsabilidades com o funcionamento dos cargos que
desempenham, os professores empenharam-se na sua valorização participando em ações que
possibilitam a aquisição de processos de apoio ao seu desenvolvimento profissional.
Estes processos permitem uma atualização de conceitos, conhecimentos, competências e estimula os
docentes a participar na inovação educacional e na melhoria da qualidade da educação e do ensino;
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Os docentes deste departamento participaram nas seguintes ações neste ano letivo:
- "Formação Básica de Socorrismo";
- “11.º Congresso Nacional de Educação Física”, tendo recebido o Agrupamento o "Manual Ultimate e
Desportos de Disco nas Escolas" assim com 10 Frisbees pela participação no Workshop “Ultimate Frisbee:
por onde começar?”;
- “Partilha de Boas Práticas para a Promoção da Atividade Física e Desportiva nas Comunidades Locais”;
- “Oficina “Metodologias ativas e Inovadoras na promoção da qualidade das aprendizagens”;
- "Boas Práticas na Educação Física e no Desporto para Crianças e Jovens";
- “Ação Sport at Scholl – metodologia de aplicação e disseminação nas escolas”;
- Projeto “Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica (MAIA) para uma
melhoria das práticas de avaliação das aprendizagens";
- "Práticas Pedagógicas Inclusivas: Contributos do Desenho Universal para a Aprendizagem";
- "Visões da Arte Contemporânea";
- “Educar pela Arte”;
- “Diferenciação pedagógica: uma resposta para a diversidade na sala de aula";
- "Avaliação nos ensinos básico e secundário: como avaliar para o sucesso educativo";
- “Mentor: Tutorias Autorregulatórias”;
- 43.º Congresso Técnico-científico da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação (APTN), realizado
num modelo de formação e-learning utilizando a Plataforma MOQI;
- "Avaliação nos ensinos básico e secundário: como avaliar para o sucesso educativo?";
- “Visões de Arte Contemporânea”, promovida pelo Centro de Formação do Alto Cávado;
- DGE, FITescola - Desenvolvimento da aptidão muscular - força em contexto escolar;
- “Como Avaliar para o Sucesso Educativo?”;
- "Visões de Arte Contemporânea";
- "Diferenciação Pedagógica: uma resposta para a diversidade na sala de aula.";
- “FITescola®.-M3 = Mais exercício, Maior sucesso, Melhor futuro: desenvolvimento da aptidão muscular
flexibilidade em contexto escolar”;
- Webinares promovidos pela Equipa TIC do Agrupamento;
- Webinares promovidos pela Escola Virtual;
- Webinares promovidos pelo Conselho Nacional de Educação;
- Webinares promovidos pelo Instituto Ânima;
- Webinares promovidos pela Leya Educação.
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Os docentes deste departamento realizam atividades formativas, de investigação, de reflexão e de estudo
em parceria com várias escolas europeias no âmbito dos projetos internacionais que este Agrupamento
desenvolve.

III - Medidas de promoção do sucesso educativo:
O Departamento utiliza algumas práticas educativas, que permitem aos discentes obterem no seu
percurso escolar um considerável sucesso académico, como se pode verificar pelos resultados alcançados
através da monitorização relativa aos primeiro e segundo períodos.
Os processos colaborativos e de supervisão pelos pares que os docentes utilizam, podemos referir o grupo
de Educação Visual, que assume um modelo de desenvolvimento reflexivo, partindo do pressuposto que
a prática profissional tem origem na capacidade de o professor aprender a partir da própria experiência,
refletindo criticamente sobre as suas próprias ações. Assim, adotou o modelo Artístico de Eisner (1982),
cuja abordagem se baseia na sensibilidade pessoal, na capacidade de perceção e no conhecimento do
supervisor(es), em valorizar a experiência e as pequenas subtilezas significativas de cada docente,
procurando enfatizar o estilo próprio de cada um.
Um dos pontos favoráveis que poderá fortalecer este modelo é a formação diversificada dos docentes
que integram este grupo disciplinar. Este modelo está centrado nas qualidades das relações humanas,
entre supervisor e professor, sobretudo na dimensão emocional e em que o grupo de professores trabalha
em conjunto para melhorar a sua prática. Neste domínio está em prática o desenvolvimento coletivo de
um itinerário de formação para o estudo da perspetiva no terceiro ciclo do ensino básico, bem como a
construção coletiva de um referencial para a avaliação dos alunos com base no método de referenciação
de Figari (1994). Para a observação das práticas letivas, o grupo está a implementar um modelo em que
cada docente prepara uma aula de determinado tema para lecionar numa turma de outro colega do
grupo. Com esta prática valoriza-se o processo colaborativo de desenvolvimento e de aprendizagem
orientado para o aperfeiçoamento da prática pedagógica.
A supervisão artística promove o desenvolvimento profissional cooperativo na medida em que esta se
baseia no facto de que cada professor é único, devendo, portando, potenciar-se as características
individuais e o estilo próprio de cada um, não impondo um “modelo” de como ser professor ou como
explorar uma aula. Nesse sentido, o papel do supervisor é o de alguém que ajuda o professor a explorar
as suas potencialidades individuais, incentivando-o a um trabalho o mais personalizado possível de forma
a atingir a plenitude da sua individualidade enquanto professor.
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Com este modelo, também denominado como “humanístico-artístico”, a criatividade do professor não
deve ser cortada, pelo que ele é “livre para aceitar ou rejeitar as sugestões do supervisor”.
Na disciplina de Educação Física, na Escola Básica de Vila Verde, aproveita-se o facto de haver aulas ao
mesmo tempo entre dois ou três colegas no pavilhão (por vezes com horários desfasados em função dos
tempos letivos serem consecutivos ou não), partilhando-se recursos, trocando ideias sobre as estratégias
que se observam antes de iniciar as aulas ou ao finalizar, analisando as suas vantagens para outros grupos
de alunos.

IV - Articulação curricular entre as disciplinas e ciclos que compõem o departamento:
A articulação vertical do currículo é da responsabilidade do departamento e tem por objetivo garantir a
sequência e coerência nas várias etapas de aprendizagem que se traduzem na progressão gradual do
conhecimento disciplinar ao longo dos ciclos de ensino.
Esta articulação, dinamizada e organizada, expressa-se nas aprendizagens essenciais de cada área
disciplinar através das propostas de conteúdos, de objetivos e de avaliação, de forma integrada e
sequencial, pelo que o primeiro passo é garantir o cumprimento dessas orientações e atingir as metas
preconizadas para cada nível.
Para o efeito, no início do ano letivo são construídas pelos grupos disciplinares, os documentos
curriculares, que asseguram uma continuidade educativa, tendo sempre como referência os documentos
emanados pelo Ministério de Educação, documentos aprovados em Conselho Pedagógico.
Neste caso o documento de “O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” e o documento do
currículo do ensino básico “Aprendizagens Essenciais”, são a base para a realização de todos os
documentos curriculares, assegurando a articulação curricular já descrita e também um desenvolvimento
sustentando do currículo, a definição de estratégias e metodologias a utilizar no processo ensinoaprendizagem.
As planificações encontram-se nos respetivos Processos de Departamento Curricular, em suporte digital,
no âmbito de cada ano/ disciplina, onde podem ser acedidos e consultados por todos os Intervenientes
da comunidade.
As planificações por disciplina incluem os vários Domínios, as Aprendizagens Essenciais (Conhecimentos,
Capacidades e Atitudes), as Estratégias de Ensino, as Técnicas e Instrumentos de Avaliação, e os
Descritores do Perfil dos Alunos.
O Departamento utiliza algumas estratégias de articulação, a saber:
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- Planificação conjunta pelas Áreas Disciplinares;
- Análise dos resultados académicos e (re)definição de estratégias de sucesso;
- Realização de atividades do Plano Anual de Atividades (PAA);
- Atividades de expressão artística / Dinamização de clubes;
- Promoção de atividades de Desporto escolar, intra e interescolas.
V - Adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos:
No início do ano letivo, o Conselho Pedagógico aprova os critérios de avaliação a aplicar às aprendizagens,
apresentando as especificidades requeridas aos anos de escolaridade e às áreas disciplinares,
pretendendo garantir a harmonização na sua aplicação por todos os docentes de cada nível.
Posteriormente o aluno e o seu Encarregado de Educação são informados sobre as técnicas

e os

instrumentos que serão usados na sua avaliação. Estes devem ser diversificados, pelo menos quatro por
período, adequados ao contexto em que ocorrem e estar de acordo com o que se pretende avaliar.
O Departamento reúne para analisar e refletir sobre os resultados alcançados e definir estratégias e
metodologias para se for caso disso, melhorar as aprendizagens dos alunos.
Os referentes internos que sustentam o nosso referencial, assumem-se no Projeto Educativo do
Agrupamento, assim como o Regulamento Interno.

ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

CRITÉRIOS

EFICÁCIA
Avaliação Interna

QUALIDADE

CUMPRIMENTO

INDICADORES
- As taxas de sucesso das
diferentes disciplinas são
superiores à média dos
últimos três anos.
As médias das classificações
das diferentes disciplinas
são superiores à média dos
últimos três anos.
- As taxas de
transição/conclusão por
ano de escolaridade estão
em consonância com as
metas definidas.
A diferença do número de
alunos avaliados e inscritos
é inferior à registada no
ano letivo anterior.

PISTAS A
INVESTIGAR

PAUTAS DE
AVALIAÇÃO
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Neste ponto, e fazendo um resumo das aprendizagens dos alunos no primeiro período, refiro que os vários
grupos disciplinares na monitorização efetuada, constatam que os resultados escolares se encontram
dentro de um percentil Excelente, como parte dos quadros do Relatório da Monitorização do resultados
Escolares do 1.º período 2019-20, elaborado pela Equipa de Autoavaliação - Monitorização dos Resultados
Escolares, assim o comprovam:
“Na tabela 3.3 observa-se a distribuição da taxa de sucesso e da média das diferentes disciplinas dos 5.º
e 6.º anos de escolaridade. Destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90%.”:

DISCIPLINA
EDUCAÇÃO VISUAL

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

EDUCAÇÃO MUSICAL

EDUCAÇÃO FÍSICA

5.º ANO

6.º ANO

%

99,6

99,1

MÉDIA

3,7

3,5

%

100

98,9

MÉDIA

3,3

3,5

%

98,3

96,7

MÉDIA

3,4

3,7

%

95,0

96,3

MÉDIA

3,5

3,4

“Na tabela 3.4 observa-se a distribuição da taxa de sucesso e da média das diferentes disciplinas dos 7.º,
8.º e 9.º anos de escolaridade. Destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90%.”.

8

DISCIPLINA

7.º ANO

8.º ANO

9.º ANO

%

94,1

98,6

98,4

MÉDIA

3,5

3,6

3,6

%

99,6

100

99,5

MÉDIA

3,7

3,6

3,9

EDUCAÇÃO VISUAL

EDUCAÇÃO FÍSICA

Analisando e fazendo um resumo das aprendizagens dos alunos no segundo período, refiro que os vários
grupos disciplinares na monitorização efetuada, constatam que os resultados escolares se encontram
dentro de um percentil Excelente, como parte dos quadros do Relatório da Monitorização do resultados
Escolares do 2.º período 2019-20, elaborado pela Equipa de Autoavaliação - Monitorização dos Resultados
Escolares, assim o comprovam:
“Na tabela 3.3 observa-se a distribuição da taxa de sucesso e da média das diferentes disciplinas dos 5.º
e 6.º anos de escolaridade. Destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90% assim como e as
médias superiores a 4”:

DISCIPLINA
EDUCAÇÃO VISUAL

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

EDUCAÇÃO MUSICAL

EDUCAÇÃO FÍSICA

5º ANO

6ºANO

%

100

100

MÉDIA

4

3,8

%

100

99,5

MÉDIA

3,5

3,8

%

100

100

MÉDIA

3,7

3,8

%

100

100

MÉDIA

3,7

3,5
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“Da análise da tabela 3.3 pode observar-se que as taxas de sucesso melhoraram do primeiro para o
segundo período;”
“Na tabela 3.4 observa-se a distribuição da taxa de sucesso e da média das diferentes disciplinas dos 7.º,
8.º e 9.º anos de escolaridade. Destacou-se a verde as taxas de sucesso superiores a 90%. e as médias
superiores a 4.”.

DISCIPLINA
EDUCAÇÃO VISUAL

EDUCAÇÃO FÍSICA

%

7.º ANO
100

8.º ANO
100

9.º ANO
100

MÉDIA

3,7

3,8

3,9

%

99,6

100

99,5

MÉDIA

3,8

3,8

4,1

“Da análise da tabela 3.4 pode inferir-se que, também neste ciclo, todas as taxas de sucesso registaram
incrementos do 1.º para o 2.º período.”
No terceiro período, o grupo disciplinar de Educação referiu na sua análise aos resultados escolares: “Os
resultados alcançados são idênticos aos valores de referência adotados para a monitorização dos
resultados escolares, à exceção da média do sexto ano, que se situa abaixo 0,3 (sendo de 3,7 em vez dos
4,0 desejados).
Esta discrepância foi ligeiramente atenuada relativamente ao período transato.
O grupo de Educação Física considera que em face da especificidade da disciplina, o tipo de ensino
utilizado neste período, não permitiu introduzir, exercitar e consolidar as aprendizagens essenciais,
mormente no domínio das Atividades Físicas.
As aprendizagens essenciais abordadas no terceiro período versaram a consolidação das aprendizagens
na Área dos Conhecimentos e a exercitação e desenvolvimento da área da Aptidão Física através de
circuitos de trabalho enviados aos alunos.
As estratégias surtiram efeito embora alguns alunos ainda revelem dificuldades ao nível da
atenção/concentração, autonomia, responsabilidade, cumprimento de regras, relação com os pares,
empenho e pontualidade.”
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O grupo de Educação Musical analisou e constatou:”. No terceiro período letivo, a taxa de sucesso nos 5.º
e 6º anos de escolaridades foi de 100%. A média dos últimos 3 anos, no 5.º ano, foi de 98,8%, senda a
diferença atual de 1,2. No 6.º ano, a média dos últimos 3 anos foi 99,4%, sendo a diferença atual de 0,6.
Em ambos os casos, a diferença á positiva.
No que diz respeito às médias no terceiro período letivo, a de 5.º ano foi 3,7 e nos últimos 3 anos foi de
3,8, ou seja, - 0,1.
Relativamente ao 6.º ano, a média foi 3,9, ou seja, semelhante aos últimos 3 anos (3,9).
O desvio a considerar no 5.º ano de escolaridade está em consonância com o previsto (-0,3).
A justificação dos valores analisados e das percentagens apresentadas prende-se, essencialmente, com
as seguintes razões:
- A flexibilização do currículo e a introdução de fatores de motivação por parte dos docentes;
- A implementação e valorização da avaliação para as aprendizagens, em vez da avaliação das
aprendizagens;
- A diversificação de materiais e recursos pedagógicos;
- A aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, nomeadamente a diferenciação
pedagógica - adequação às necessidades e potencialidades de cada aluno.
De acordo com os dados observados, os resultados alcançados no terceiro período letivo foram muito
bons.”
O grupo de Educação Visual, do segundo ciclo referiu: “No que ao 5º ano diz respeito, a taxa de sucesso é
100%, nos últimos três anos foi de 99,5%. Relativamente à média constata-se que foi de 4,1 e nos últimos
três anos foi de 3,8. Havendo uma diferença de 3 décimas.
No que concerne ao 6ºano, a taxa de sucesso foi de 100%, nos últimos três anos foi de 99,7%.
Presentemente a média alcançada foi de 3,9, nos últimos três foi de 3,8
Os resultados positivos alcançados devem-se essencialmente ao reforço positivo concedido aos alunos,
apoio mais individualizado em contexto de sala de aula, localização na sala de aula dos alunos com maiores
dificuldades e próximos das docentes de forma a potenciar as aprendizagens, afastamento de fatores que
pudessem distrair os alunos propensos a este facto, verificação regular da compreensão das instruções,
disponibilização de tempo extra, caso fosse necessário para a concretização de tarefas, reforço e
consolidação de conteúdos e oportunidades de trabalho em grupo ou pares, com escolha criteriosa dos
colegas com quem trabalhar, incentivo e valorização dos hábitos e métodos de trabalho.
Relativamente ao ensino @ distância, as docentes continuaram a apoiar os alunos na prossecução das
tarefas que eram propostas semanalmente. As mesmas eram enviadas por correio eletrónico ou
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colocadas na classroom, permitindo o desenvolvimento e consolidação da maioria das aprendizagens
essenciais previstas para esta disciplina.
O grupo disciplinar no próximo ano letivo irá continuar a adotar as estratégias acima mencionadas, uma
vez que as mesmas surtiram um efeito bastante positivo.
No entanto, as docentes com intuito de granjearem ainda melhores resultados académicos, e,
colmatarem algumas dificuldades por parte de alguns alunos, prepõem trabalhos de casa com
envolvimento da família, reforço e consolidação de alguns conteúdos e frequência do clube de expressões
caso funcionem.
Este grupo propõe ainda que a distribuição de serviço seja de 2 tempos semanais consecutivos, com
intervalo de 5/10 minutos, uma vez que são aulas essencialmente práticas e que, aquando da utilização
de tintas em 50 minutos, distribuição de material, arrumar, deixar a sala limpa em tão pouco tempo, é
quase impensável.”
O Grupo de Educação Tecnológica, segundo ciclo, na sua análise constatou: “No 5º ano a taxa de sucesso
é 100%, nos últimos três anos foi de 99,4%. Relativamente à média, neste 3ºperíodo é de 3,7, mantendose a média registada nos últimos três anos.
No 6ºano, a taxa de sucesso foi de 100%, nos últimos três anos foi de 99,1%. Em relação à média, neste
período é de 3,9 e nos últimos três anos foi de 3,8.
Estes resultados devem-se essencialmente ao reforço positivo concedido aos alunos, apoio mais
individualizado em contexto de sala de aula, verificação regular da compreensão das instruções,
compensação de tempo extra para a conclusão de tarefas, reforço e consolidação de conteúdos e
oportunidades de trabalho em grupo ou pares e incentivo e valorização dos hábitos e métodos de
trabalho.
Face aos resultados obtidos, no próximo ano letivo, o grupo disciplinar irá continuar a adotar as
estratégias acima mencionadas, uma vez que as mesmas surtiram um efeito bastante positivo.”
No terceiro ciclo, Educação Visual referiu: “Em termos de eficácia e qualidade os valores podem
considerar-se idênticos, embora se tenha registado um ligeiro acréscimo de três décimas na média do
sétimo ano de escolaridade.
Estes resultados devem-se ao facto de, para além das estratégias implementada, grande parte dos
discentes terem retificado a sua postura em relação à disciplina, tornando-se mais autónomos,
responsáveis e empenhados. No E@D, salvo raras exceções, os alunos reuniram as condições necessárias
para participar nas sessões síncronas e para a realização das tarefas assíncronas. Nestas últimas, apostouse na diversidade, nomeadamente a visualização de vídeos, pesquisa, documentos de apoio e de
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consolidação das aprendizagens e, ainda, partilhados ficheiros online/recursos multimédia, sites,
divulgados por etapas. Em relação às sessões síncronas, o foco incidiu na orientação do trabalho
autónomo dos alunos e no esclarecimento de dúvidas e questões suscitadas, foram analisados os vídeos
e documentos previamente disponibilizadas no google classroom, observamos o desenvolvimento dos
trabalhos de cada discente e debateu-se sobre os mesmo para que os alunos se envolvessem na
construção das suas aprendizagens. No que se refere ao empenho e ao desempenho dos discentes, os
alunos, salvo situações pontuais, realizaram as tarefas/atividades propostas para as sessões assíncronas,
foram assíduos e pontuais.
Apenas um pequeno grupo de alunos revelou alguma falta de autonomia e uma postura pouco
responsável face à disciplina.
Encorajar a participação de todos os alunos de modo a que haja atitudes de maior autonomia e
responsabilidade.
As estratégias organizacionais para o próximo ano letivo são:
- Dar oportunidade aos alunos para reformularem o trabalho.
- Dar oportunidade ao aluno de rever e repassar conteúdos já trabalhados e experiências vividas.
- Promover a utilização de plataformas inovadoras e motivadoras.
- Maior envolvimento dos Encarregados de Educação.”
O grupo de Educação Tecnológica referiu: “Da análise dos resultados obtidos à disciplina de Educação
Tecnológica conclui-se que os mesmos são globalmente positivos. Assenta essa conclusão no facto da taxa
de sucesso ter sido de 99,5% no 7º ano e de 100% no oitavo.
No que concerne à qualidade interna, as metas foram ultrapassadas no 7º ano (0,3) e no oitavo ano (0,2).
A docente considera que estes resultados são a consequência das estratégias pedagógicas implementadas
como a conceção/aplicação de materiais didáticos, a diversificação de estratégias em contexto de sala de
aula e ensino à distância onde se praticaram exercícios de atenção/concentração, bem como a utilização
de vocabulário, técnicas e materiais específicos da disciplina.”
Relativamente ao ensino @ distância, as docentes continuaram a apoiar os alunos na prossecução das
tarefas que eram propostas semanalmente. As mesmas eram enviadas por e-mail ou colocadas na
classroom, permitindo o desenvolvimento e consolidação da maioria das aprendizagens essenciais
previstas para esta disciplina.
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VI - Interdisciplinaridade entre Departamentos / Atividades em articulação no Plano Anual de
Atividades (PAA):
O Regulamento Interno no seu artigo 33.º, na atribuição de competências aos Departamentos
Curriculares, na sua alínea d), refere que lhes compete, “fomentar a flexibilidade curricular, contribuindo
para a promoção de competências sociais e emocionais, envolvendo os alunos ativamente na construção
da sua aprendizagem promovendo o desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos
alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;” e na sua alínea h, “Elaborar e avaliar o plano anual de
atividades do departamento, contribuindo para a proposta do plano de atividades do Agrupamento,
tendo em vista a concretização do projeto educativo;.”
As atividades constantes no PAA têm como objetivo primordial o sucesso do trabalho curricular, podendo
operacionalizar-se nas visitas de estudo, concursos, debates ou conferências. Possibilitam através de
atividades extracurriculares, um complemento físico, interativo e visual, das aprendizagens essenciais.
Aglutinar as atividades do PAA em torno do lema definido no Projeto Educativo do Agrupamento, são uma
prioridade e uma referência essencial na elaboração do mesmo.
Neste ano letivo, o Departamento, através dos seus grupos disciplinares, organizou, dinamizou e
participou em diversas atividades:
- Corta-Mato Escolar (EBMEA - Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo);
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- Corta-Mato Escolar (EBVV - Escola Básica de Vila Verde);

- Decoração dos espaços físicos da Escola (EBVV e EBMEA);
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- Corta-Mato da Coordenação Local do Desporto Escolar de Braga CLDE (EBVV);

- Torneio Uni-Hóquei (2.º ciclo - EBMEA);
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- Torneio de Atletismo (1.ª, 2.ª e 3ª fases);

- Festa de Natal.
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Como competência inserida no Regulamento Interno, estas atividades foram monitorizadas, avaliadas e
elaborados os respetivos relatórios.
Fazendo uma avaliação em face dos relatórios e avaliação efetuada, podemos concluir que todas as
atividades propostas por esta estrutura intermédia tiveram um grau de satisfação elevada o que nos
permite afirmar que devem ser objeto de continuidade nos próximos anos letivos.
Este departamento, os seus grupos disciplinares, os seus docentes, esforçam-se para proporcionar aos
nossos alunos, a construção de uma escola que vá mais além das competências dentro da sala de aula e
possibilitar novas experiências pedagógicas que envolvam atividades distintas fora da realidade que os
nossos discentes vivem.
Nesta dinâmica planeamos com o Departamento de Ciências Sociais e Humanas, a realização das
atividades “Batismo de Surf” e o “Dia Radical”. Estas atividades e face da conjuntura atual, pandemia
Covid 19, não se realizaram.
VII - Ações de integração dos docentes menos experientes no exercício das suas funções ou
recentemente chegados ao Agrupamento:
Para possibilitar uma rápida integração dos docentes colocados no Agrupamento e ao mesmo tempo
permitir uma maior integração e organização de trabalho, envio e apresento os documentos elaborados
em sede de departamento e em grupo disciplinar.
Também possibilito a interação e apresentação entre o grupo disciplinar e o professor colocado.
A criação de momentos de integração é um aspeto importante para a dinâmica do departamento/grupo
disciplinar/ professor contratado. É possível criar e estabelecer situações que possam construir relações
profissionais/pessoais significativas, que têm impacto no processo ensino-aprendizagem.

VIII - Atividades de enriquecimento curricular do departamento/ complemento curricular:
Os clubes e projetos existentes no departamento, têm um caráter facultativo, mas de oferta para todos
os alunos de um ano, ciclo ou da escola. São desenvolvidas atividades de natureza lúdica, cultural e
desportivas, tendo, porém, o intuito de enriquecer as aprendizagens essenciais das várias disciplinas.
O Clube de Desporto Escolar complementa o trabalho realizado na disciplina de Educação Física. O
respeito pelas normas do espírito desportivo e o “fair play” devem ser uma constante entre todos os
participantes. As regras gerais de higiene e segurança devem ser sempre rigorosamente cumpridas. O
projeto garante aos alunos um leque de atividades que vá ao encontro das suas motivações,
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proporcionando-lhe experiências desportivas diversificada: Boccia; Corfebol; Natação; Badminton; Ténis
de Mesa; Atletismo; Futsal; Canoagem.
Em contrato de colaboração com o Clube Náutico de Prado, o Agrupamento coordena um Centro de
Formação Desportiva em Canoagem.
No que diz respeito a Educação Musical, além das atividades previstas no Plano Anual, na Escola Básica
de Vila Verde, os docentes colaboraram no Corta Mato Escolar - montagem do som e animação musical,
na Festa de Natal.
Na Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo a docente Laura Gomes, Educação Musical, participou nas
seguintes atividades: na semana da leitura com dois momentos musicais e no Sarau de Poesia e Música
também com dois momentos musicais.
No início do mês de maio, as docentes das disciplinas de História e Geografia de Portugal e de Educação
Musical, respetivamente Maria da Conceição Soares e Maria Laurinda Fortunas, abordaram, em conjunto,
o Tema "Europa / União Europeia", com as turmas D e G do sexto ano de escolaridade (EBVV). Em
Educação Musical, foi focado o papel cultural e social da Música. E a importância da "Ode à Alegria" ou
“Hino à Alegria” (excerto da nona Sinfonia), do Compositor Ludwig van Beethoven, melodia adotada como
Hino da Europa.
Foi preparada uma atividade comemorativa do Dia da Europa (nove de maio). No dia nove de maio,
domingo, os alunos dedicaram uns minutos à audição e interpretação do "Hino da Europa", em contexto
familiar. E no último dia de atividades letivas, vinte e seis de junho, o "Hino da Europa" foi apresentado,
publicamente, pela turma sexto G, em modo online (Convívio na Plataforma Meet Classroom, entre os
docentes da turma, os discentes e respetivos Encarregados de Educação). A atividade iniciou com uma
introdução sobre a pertinência da data. Este ano, devido à epidemia SARS COVID-19, a União entre os
Povos Europeus afigura-se necessária e desejável. Acresce o facto de este ano, se comemorar o
ducentésimo quinquagésimo aniversário do nascimento do Compositor Ludwig van Beethoven. Após a
contextualização, seguiu-se um momento musical, proporcionado por quatro alunas da turma: a
interpretação instrumental, com flauta de bisel, da "Ode à Alegria".
O grupo de Educação Visual, terceiro ciclo, em colaboração com a disciplina de Físico-Química, participou
com os alunos do nono ano nos preparativos para a atividade “150 Anos da Tabela Periódica”, inserida
nas comemorações do “Ano Internacional da Tabela dos Elementos Químicos.”, que culminou no dia
quatro de dezembro com a construção de uma Tabela Periódica Humana, no campo de jogos, e na
construção de uma Tabela Periódica em azulejo; Visita de estudo à cidade invicta, com a quase totalidade
dos alunos do nono ano de escolaridade da Escola Básica de Vila Verde, no dia seis de fevereiro do
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corrente ano, fruto de uma parceria entre os departamentos de Línguas (Português), Expressões
(Educação Visual) e Ciências Sociais e Humanas (História), conduziu discentes e docentes a um périplo por
alguns dos mais emblemáticos monumentos do centro histórico do Porto, durante a manhã, e a uma peça
de teatro (“Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente), à tarde.
Em articulação com o grupo de Matemática do terceiro ciclo, promoveu o concurso para a criação do
logótipo para o “Laboratório de Matemática”. O concurso teve como objetivo a seleção de um logótipo
que servirá para a identificação deste espaço e dos documentos usados no âmbito deste centro de
recursos. O concurso esteve aberto a todos os alunos do terceiro ciclo de escolaridade do Agrupamento
de Escolas de Vila Verde.
A professora Lisete Dias participou na atividade "Abraçar a nossa terra", com a turma E do sétimo da
EBMEA. A docente acompanhou a turma a desenhar junto da igreja do Pico de Regalados (São Paio). Todos
os alunos participaram com entusiasmo.
O grupo de Educação Visual e Educação Tecnológica, segundo ciclo, colaborou com a Equipa Projeto de
Educação para a Saúde (PES), na semana dedicada à alimentação e bem-estar, contribuindo com a
realização de cartazes sobre alimentação saudável e equilibrada, os quais foram expostos no átrio e
cantina da escola, para toda a comunidade escolar visionar.
No que diz respeito a Educação Visual, os docentes colaboraram no Corta Mato Escolar e na decoração
natalícia dos espaços escolares.

IX – Propostas e Sugestões:
O Departamento enumerou algumas sugestões relacionadas com a distribuição de serviço e condições de
trabalho:
- Dever-se-á manter a continuidade do professor na turma, desde que não haja motivos que aconselhem
a sua substituição.
- Dever-se-á evitar a atribuição de 2 direções de turma ao mesmo docente.
- Desporto Escolar
- A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento deve ser atribuída ao Diretor de Turma;
- Dever-se-á evitar a atribuição de turmas com disciplinas sujeitas a prova final a professores para os quais
haja previsibilidade de ausência prolongada.
- A distribuição de níveis pelos vários professores do grupo/disciplina deverá ser equilibrada e, sempre
que possível, não superior a três.
- Sempre que possível, os Diretores de Turma, em cada ciclo, devem manter-se nas mesmas turmas.
20

- A graduação deve ser tida em conta na atribuição dos horários.
- A disciplina de Educação Tecnológica, 3.º ciclo, deverá funcionar em regime semestral.
- O grupo de Educação Física da EBMEA, é de opinião unânime ser de importância relevante a nomeação
de um diretor de instalações para a escola referida.
- Os professores que lecionam Desporto Escolar não devem ser diretores de turma.
- O grupo de Educação Visual propõe que a distribuição de serviço seja de dois tempos semanais
consecutivos, com intervalo de cinco/dez minutos, uma vez que são aulas essencialmente práticas e que,
aquando da utilização de tintas em cinquenta minutos, distribuição de material, arrumar, deixar a sala
limpa em tão pouco tempo, é quase impensável.
- Aumento da área da sala de Música da EBMEA (unindo as salas M1 e M2) para trabalhar expressão
corporal, dança, instrumental Orff.
Os grupos de Educação Física e Educação Musical, consideram necessária a entrega de Manual Escolar
aos alunos. No processo E@D, houve alunos com sérias dificuldades nas competências digitais / nos
equipamentos informáticos / na conectividade, em todas as turmas. Assim, este processo foi limitativo
para muitos alunos, cujas aprendizagens foram prejudicadas por motivos que não lhe são imputáveis:
ausência de material de consulta e de estudo, em suporte papel (suporte real).
X – Balanço e monitorização do E@D no Departamento:
Na sequência da suspensão de atividades letivas e não letivas, de acordo com o artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 10-A/2020 e das normas de contingência para a epidemia SARS-COVID-2, doença COVID-19, as
reuniões de avaliação e de departamento, em finais do segundo período, começaram a ser efetuadas
através de meios telemáticos de comunicação síncrona, sendo garantido que todos os docentes teriam
acesso à documentação necessária e que estavam garantidas as condições que permitiram não só a
participação de todos os docentes, mas também a tomada de decisão colegial nos termos legais.
As reuniões realizaram-se através da plataforma Zoom.
Em face das deliberações emanadas pelo Ministério da Educação e documentos aprovados em Conselho
Pedagógico, o Departamento, através dos seus grupos disciplinares e com total autonomia, elaborou os
seus planos de trabalho e a intervenção pedagógica mais adequada, em face das especificidades de cada
disciplina.
Esta nova situação, poderia permitir a inovação das práticas pedagógicas, aproveitando as circunstâncias
excecionais como oportunidade. Este tipo de aprendizagem, desenvolvendo a autonomia, competências
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tecnológicas, abordagens didáticas e metodológicas diferentes, sugeria uma mudança efetiva de
paradigma para aprendizagem centrada no aluno.
Foi permitido e aconselhado que todos os recursos que os professores, no desempenho da sua autonomia
pedagógica, considerassem adequados os colocassem ao dispor dos seus alunos para o desenvolvimento
curricular.
A intervenção pedagógica centrou-se em dois momentos distintos: os tempos de trabalho síncrono e sua
duração (trinta minutos) e o trabalho assíncrono. No trabalho síncrono, momentos de curta duração, teve
como objetivo, alunos e professores, poderem clarificar, ouvir opiniões conjuntas sobre algum assunto,
aprovar ou acertar pormenores, dividir tarefas.
As sessões assíncronas consistiram em trabalhos/atividades que os alunos deviam desenvolver, na sala de
aula do Classroom, leitura de documentos, apresentação de propostas, análise e elaboração de tarefas,
ao longo da semana e com prazos de entrega determinados pelos professores da turma.
Os docentes enviaram trabalhos que permitiram o desenvolvimento e/ou consolidação das aprendizagens
essenciais previstas para cada disciplina e tiveram sempre o cuidado de não sobrecarregar os alunos com
tarefas que eles tivessem dificuldade em concretizar. Todos os docentes, sem exceção, colaboraram na
motivação dos alunos, na orientação no uso das plataformas, na realização das tarefas e na entrega dos
trabalhos.
Em face da observação direta, efetuada pelos docentes deste Departamento, concluo que o E@D, trouxe
dificuldades na prática pedagógica nas disciplinas deste Departamento.
A comunicação síncrona intermediada digitalmente traz dificuldades comunicativas acrescidas (ruído),
dificuldades técnicas, competências digitais, natureza da comunicação, ausência de expressão corporal,
atrasos de som.
O grupo de Educação Física considera que em face da especificidade da disciplina, este tipo de ensino não
permite introduzir, exercitar e consolidar as aprendizagens essenciais, mormente na Área das Atividades
Físicas.
Por este fato, houve a preocupação de criar um portefólio de trabalho uniforme para as duas escolas do
agrupamento, bem como, para o segundo ciclo, por um lado, e para o terceiro ciclo, por outro, com
algumas variantes em função das turmas.
As aprendizagens essenciais abordadas no terceiro período foram, nas aulas síncronas a consolidação das
aprendizagens na Área dos Conhecimentos na sua vertente teórica, através de vídeos, PowerPoint,
aplicação de formulários (Google Forms) e de um trabalho de pesquisa sobre uma modalidade desportiva.
Nas aulas assíncronas foram propostos circuitos para manter/desenvolver a área da Aptidão Física e
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avaliação do desempenho na execução da tarefa através de um questionário ou de um filme de execução
da tarefa.
No que respeita à intervenção dos alunos neste processo, o grupo considera que muitos alunos tiveram
um desempenho mediano nas atividades síncronas e assíncronas.
Vários alunos destacaram-se pelo incumprimento da entrega de tarefas, de prazos e pela escassa
participação nas aulas síncronas. No entanto, poderemos admitir que esta situação se deveu a
dificuldades de acesso às aulas síncronas e aos constrangimentos provocados pela qualidade dos
equipamentos e da internet.
Também devemos referir que existiram alunos que tiveram excelente empenho, responsabilidade e
participação, quer nas atividades síncronas, quer nas assíncronas, o que lhes permitiu melhorar ou
confirmar a sua avaliação.
O grupo é de opinião que este modelo de ensino não se adequa à especificidade da disciplina. Apenas a
aula presencial permite abordar todos os domínios/áreas, assim como todas as Aprendizagens Essenciais
previstas para esta disciplina.
Na disciplina de Educação Musical, nas aulas síncronas a maioria dos alunos foram assíduos, pontuais e a
participação, de acordo com as turmas, nuns casos foi participativa e noutros pouco participativa. Nestas
aulas os docentes consolidaram aprendizagens já realizadas como também introduziram novos
conceitos/conteúdos. A base principal de trabalho foi o livro adotado bem como o caderno de atividades.
Foram enviados PowerPoint, áudios, vídeos, fichas de trabalho, fez-se audição dos alunos- flauta, ritmos
e canto. Nos que diz respeito às aulas assíncronas a maioria dos alunos cumpriu com a totalidade ou parte
das atividades e alguns alunos não cumpriram nenhuma atividade, alguns por falta de meios digitais e
problemas de conetividade. Alguns alunos raramente fizeram as atividades, não por falta de meios
digitais, mas por falta de interesse/empenho e falta de acompanhamento por parte dos encarregados de
educação, apesar de todas as diligências no sentido de reverter esta situação por parte dos diretores de
turma. Houve alguns casos de alunos(as) que não marcaram presença nas aulas síncronas e assíncronas
por não possuírem condições nem meios eletrónicos, bem como internet. Nestes casos foram enviadas
atividades em papel para as Juntas de Freguesia, que fizeram chegar aos alunos nestas condições.
As constantes dificuldades sonoras, ao nível da velocidade e qualidade do som, condicionaram a audição
e a comunicação, sendo obstáculo ao pleno desenvolvimento das Aprendizagens Essenciais em todos os
domínios.
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Quanto ao Balanço e Monitorização do E@D referente ao grupo disciplinar de Educação Tecnológica do
segundo ciclo, concluiu-se que a maioria dos alunos realizou as diversas atividades propostas nas aulas
assíncronas, com a eficácia possível. No geral, os alunos participaram de forma razoável e foram assíduos.
Foram registados os sumários das aulas síncronas e as atividades assíncronas a realizar pelos alunos nos
respetivos Planos Semanais de trabalho, disponibilizados pelos diretores de turma. No final, as docentes
transmitiram aos alunos o feedback das tarefas que realizaram. As aprendizagens essenciais foram
cumpridas, bem como o cumprimento das planificações.
No que concerne ao Balanço e monitorização do E@D referente grupo disciplinar de Educação Visual do
segundo ciclo, concluiu-se que a maioria dos alunos correspondeu com a entrega das diversas atividades
propostas pelas docentes. Também a generalidade dos discentes participou de forma adequada e foram
assíduos.
Foram registados os sumários das aulas síncronas e as atividades assíncronas a realizar pelos alunos nos
respetivos Planos Semanais de trabalho, disponibilizados pelos diretores de turma. No final, as docentes
transmitiam aos alunos o feedback das tarefas que realizaram. As aprendizagens essenciais foram
cumpridas, bem como o cumprimento das planificações.
O grupo de Educação Visual terceiro ciclo, referiu que, salvo raras exceções, os alunos reuniram as
condições necessárias para participar nas sessões síncronas e para a realização das tarefas assíncronas.
Nestas últimas, apostamos na diversidade, nomeadamente a visualização de vídeos, pesquisa,
documentos de apoio e de consolidação das aprendizagens e, ainda, partilhados ficheiros online/recursos
multimédia, sites, divulgados por etapas. Em relação às sessões síncronas, o foco incidiu na orientação do
trabalho autónomo dos alunos e no esclarecimento de dúvidas e questões suscitadas, foram analisados
os vídeos e documentos previamente disponibilizadas no Google Classroom, observamos o
desenvolvimento dos trabalhos de cada discente e debateu-se sobre os mesmo para que os alunos se
envolvessem na construção das suas aprendizagens. No que se refere ao empenho e ao desempenho dos
discentes, os alunos, salvo situações pontuais, realizaram as tarefas/atividades propostas para as sessões
assíncronas, foram assíduos e pontuais. As aprendizagens essenciais foram cumpridas.
O balanço do ensino à distância na disciplina de Educação Tecnológica (terceiro ciclo), foi bastante
satisfatório. De uma forma geral os discentes participaram quer nas aulas síncronas quer nas assíncronas.
Nas aulas síncronas foram desenvolvidas novas aprendizagens e esclarecidas dúvidas aos alunos, nas
assíncronas realizaram tarefas de consolidação das novas aprendizagens. A planificação foi cumprida.

XI - Conclusão:
24

Defendo, na linha de pensamento de Alarcão (2000), que a vida na escola é complexa, heterogénea,
ambígua, porque nela se cruzam e interligam percursos, mundos e valores diferentes que criam muitas
vezes seres, estares e saberes fragmentados. Deste modo o apelo a lideranças fortes e eficazes visa a
identificação e a reflexão sobre este tipo de práticas, para que nesse processo que superintende a
mobilização de todos, se consiga criar uma cultura flexível, colegial ou colaborativa onde a mudança possa
acontecer de forma responsável e sustentada.
Investigações neste âmbito reconhecem que em escolas com uma cultura mais individualista ou
fragmentada (Hargreaves, 1994; Guerra, 2000; Fullan, 2003) o enclausuramento em que os profissionais
vivem, não lhes permite sentirem capacidade de abertura a novas ideias, nem são flexíveis à introdução
das mesmas. A reflexão terá de começar a partir de dentro, inventando uma cultura de escola em que a
supervisão coordene, sistematize, oriente e ampare os subsistemas nela existentes.
Tento que a minha intervenção no departamento tenha como consequência a partilha de ideias, criar um
ambiente em que os docentes se sintam integrados e realizados, promover uma reflexão crítica e
construtiva entre os professores, permitir que as decisões reflitam a vontade dos membros do
departamento e nunca permitir que a burocracia que a escola está mergulhada, dificulte o
desenvolvimento do trabalho realizado.
Neste ano letivo, o Departamento, assumiu-se como um órgão de decisão curricular desempenhando um
papel fundamental no trabalho dos professores e no sucesso dos nossos discentes.

O Coordenador do Departamento de Expressões

João Cândido Lima
(João Cândido Lima)
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Relatório de Subcoordenação de Educação Física – Ano letivo 2019/2020

O subcoordenador de Educação Física lecciona na Escola Básica de Vila Verde sendo que
o coordenador de Departamento é o Professor João Lima lecciona na Escola Básica
Monsenhor Elísio de Araújo.
Este relatório crítico é referente ao trabalho desenvolvido no ano letivo 2019/2020, em
que no terceiro período escolar devido à pandemia do Corona Vírus as aulas foram em
sistema não presencial.
No que diz respeito à formação contínua orientei e coordenei pedagogicamente os
professores da minha disciplina e tentei estimular a criação de condições que
favorecessem a sua formação.
Coordenei a planificação das atividades pedagógicas de Educação Física, a saber: o
Corta-Mato Escolar no dia 23 de outubro de 2019, a participação dos alunos
selecionados para o Corta-Mato Escolar da CLDE no dia 30 de janeiro de 2020, a 1.ª fase
do Torneio de Atletismo, realizado durante as aulas de Educação Física no 1.º período,
a 2.ª fase do Torneio de Atletismo realizada no dia 23 de janeiro e a participação dos
alunos selecionados para o Torneio de Atletismo de Pista Coberta da CLDE no dia 21 de
fevereiro de 2020, todas estas atividades promovendo a troca de experiências e
cooperação entre os docentes do grupo.
Coordenei as reuniões de grupo disciplinar de Educação Física da Escola Básica de Vila
Verde para a definição dos documentos oficiais, nomeadamente, planificações e
critérios de avaliação, planificação anual, grelhas de avaliação, aula de apresentação,
auto-avaliação, regulamento da disciplina.
Na disciplina de Educação Física, na Escola Básica de Vila Verde, aproveita-se o facto de
haver aulas ao mesmo tempo entre dois ou três colegas no pavilhão (por vezes com
horários desfasados em função dos tempos letivos serem consecutivos ou não),
partilhando-se recursos, trocando ideias sobre as estratégias que se observam antes de
iniciar as aulas ou ao finalizar, analisando as suas vantagens para outros grupos de
alunos.
O inventário do material de educação Física é sempre realizado no final de cada ano
letivo e no início deste ano 2019/2020 entreguei na Direção da Escola uma listagem de
material necessário a ser adquirido de forma a ser possível a contextualização dos
conteúdos programáticos da disciplina. Neste momento o pavilhão da Escola Básica de
Vila Verde está a ser intervencionado para melhoramento das condições pelo que não
é possível realizar o inventário, que será realizado assim que possível.
Durante todo o ano letivo, zelei pela conservação e armazenamento do material
específico, promovendo que todos os professores registassem numa folha de registo
própria todo o material avariado e/ou estragado para posterior auxílio na realização do
inventário. Também criei um documento de preenchimento obrigatório para o registo
da utilização de equipamentos desportivos para os Professores de Educação Física que
tinham saídas da Escola para a realização de atividades desportivas.
Em articulação com o Coordenador de Departamento avaliei as atividades propostas no
plano anual de atividades.
Vila Verde, julho de 2020
Miguel Machado
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Relatório de Atividade do Departamento de Línguas
2019-2020
I – INTRODUÇÃO
Com o presente relatório pretende-se fazer uma análise do trabalho desenvolvido pelo Departamento de
Línguas do Agrupamento de Escolas de Vila Verde – Escola Básica de Vila Verde e Escola Básica Monsenhor
Elísio Araújo – e da sua respetiva coordenação durante o ano letivo de 2019-2020, para dar cumprimento
ao disposto na alínea m do artigo 36.º do Regulamento Interno.
O documento integra o conteúdo de relatórios e análises de atividades apresentados pelos
subcoordenadores de Português (2º e 3º ciclos), Francês, Espanhol e Inglês (2º e 3º ciclos).
Pretende-se apresentar um resumo objetivo de trabalho desenvolvido pelo departamento, assente nos
seguintes aspetos:
I. Introdução
II. Organização e funcionamento
III. Avaliação e cumprimento das planificações iniciais
IV. Plano anual de atividades
V. Ensino a Distância
VI. Propostas

II – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
O departamento é constituído pelos elementos das disciplinas de Português, Inglês, Francês e Espanhol.

1- COMPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO
NOME
Português 3º CEB
Ana Cristina Teixeira S. Pereira
Eliseth Angelina F. Gonçalves
Filipa Cristina Pinto Silva

ANO/ Nível

7ºA, 7ºB, 7ºC,
9ºE
8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE
Equipa
da
biblioteca

OUTRAS FUNÇÕES

OBSERVAÇÕES

Apoio ao
estudo:7ºC,8ºC,8ºF,9ºC,9ºD,9ºE
Apoio ao Estudo 9ºA

EBVV-Português

Apoio PLNM (dois alunos do 6º e
um do 7º, Apoio a oito alunos do
Centro de Aprendizagem do 9ºano,
Apoio Individualizado (um aluno
do 6º, três alunos do 7º e um aluno
do 8º)

EBVV-Português

EBMEA -Português

2

Laurinda Maria dos S. Queirós
Maria Augusta Danaia
Maria de Fátima Moura Afonso
Maria Filipa Monteiro S. Braga

9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD
7ºB,7ºC,7ºD,7ºE

Apoio ao Estudo (2 turmas)
Equipa da Biblioteca
DT 7ºB; Apoio ao estudo 7ºB e 8ºC

7ºA

DT 7ºA

7ºD,7ºC,8ºA,
8ºB,8ºC

Subcoordenadora de Português 3º
ciclo
Coadjuvação-9ºE;
Biblioteca
Apoio com foco em pequeno
grupo(8ºF);
Apoio tutorial (um aluno7ºD);
Apoio individualizado ao
7ºF,8ºB,8ºE, 8ºD;
Apoio ao estudo 6ºD
Apoio Individual ( um aluno do 6ºB,
um aluno do 7ºF, um aluno do 6ºF);
Apoio ao Estudo (6ºB e 6ºE;
Tutoria Específica (um aluno 5ºD,
um aluno 5ºG, um aluno do 6ºB,
um aluno do 6ºG, dois alunos do
6ºF e dois alunos do 6ºD);
Gabinete do Aluno (um tempo)
DT 9ºB;
Apoio ao estudo ao 9º B, C e D

Maria Sofia S. M. Pinto

8ºE, 8ºF,9ºA

Regina da Silva Lopes

5ºD, 7ºG,

Rosa Maria Gomes de Barros

8ºD, 9ºB,
9ºC,9ºD, CCL

Português 2º CEB; Inglês 2º CEB ; Espanhol 3.º CEB
6ºC, 6ºD
Aurora do Céu Peixoto Ferreira

EBMEA-Português
EBMEA-Português
EBMEA-Português
EBVV-Português

EBVV- Português

EBVV-Português

EBVV-Português

EBMEA-Português
(integra depart. CSH)

Ermelinda Rodrigues da Silva

6ºC, 6ºD

Cristina Costa

6ºA

Fátima da Conceição Alpoim

5ºA, 5ºB, 5ºC,
6ºA, 6ºB

Márcia Sousa Soares

5ºA, 5ºB, 5ºC

Maria de Fátima Antunes

6ºB (P), 6ºC
(P/I), 6ºF (I), 6º
G(I)
5ºF (P/I),
5ºG(P/I), 6ºE(P)

EBMEA-Português
(integra depart. CSH)

Maria de Fátima Machado
Mónica Suárez

6ºD, 6ºE, 6ºF
8ºB (E)

DT 6ºA,Coordenadora do PAA –
Vila Verde Elemento da equipa do
projeto Eco-Escolas
Coordenadora do Secretariado de
exames da EBVV
Coordenadora de Departamento,
Subcoordenadora de Português 2º
ciclo, Apoio PLNM, Clube de
Ciências.
DT 5ºC
Subcoordenadora dos DT
Subcoordenadora de Português

EBVV-Português

Subcoordenadora de Inglês

EBVV-Português/ Inglês

Subcoordenadora de Espanhol

EBVV-Português/
Espanhol/ Inglês

EBMEA-Português

EBVV-Português
EBVV-Português/ Inglês
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Inglês
Albino Manuel Fonseca
Ana Cláudia Barros
Ana Cristina Marinheiro
Maria da Graça Pereira

5ºA, 5ºB, 6ºA,
6ºB, 6ºD
7ºE, 8ºB, 8ºD,
9ºB, 9ºC
----------------

DT 5ºB, Apoio PLNM

EBMEA-Inglês

DT 9ºC

EBMEA-Inglês

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

CLIL 8E
8º A, 8ºC, 8ºE

Coordenação Equipa
PEBI/CLIL
Coord. 2 projetos
Erasmus
DT 5ºC, Apoio ao Estudo (6º), Apoio
PLNM, coadjuvação
DT 6ºB

EBMEA-Inglês
EBMEA-Inglês

Maria Luísa Faria

5ºC, 6ºC

Ana Paula Covas

5ºC, 6ºA,
6ºB,6ºD, 6ºE
Cidadania e
Desenvolvimen
to 6ºD
7ºG, 8ºB

Florbela Alves

Elizabeth Ramos Cerqueira
Maria Beatriz Rodrigues

Maria Isabel Gonçalves
Maria Isabel Lezón
Maria José Soares

Diana Gonçalves
Francês
Isabel Maria Abreu de Carvalho
Florinda da Conceição Bastos
José André A.F. Melo
Maria Judite Henriques Jorge
Maria Fernanda M. Gonçalves
Maria de Lurdes Carvalho

EBMEA-Inglês
EBVV-Inglês

Adjunta

EBVV-Inglês

DT 9º A
Coordenadora: Erasmus+
"Robocode: Workshop of
Young Inventors is
Designing the Future”

EBVV-Inglês e Português

7ºC, 8ºB, 8ºF,
9ºB, 9ºC, 9ºD,
9ºE
8.º ano, CEI

9ºE

EBVV-Inglês

Coordenação de Departamento

Inglês:
5.º A, 5.ºB,
5.ºD e 5.º E;
Português:
5.ºE.
7º A, 7º B, 7º C,
7º D, 9º A, 9º
D.

Apoio ao Estudo 5ºE e 6ºG
Apoio Individual a aluna do 6.º F.
DT 5ºE

EBVV-Inglês
EBVV-Inglês

DT 9ºD, apoio individual de
Português.

EBMEA-Inglês

7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 7ºE, 8ºB
8ºA, 8ºC, 8ºD,
8ºE, 9ºA, 9ºB,
9ºC, 9ºD
7ºF, 7ºE

Coordenadora dos DT – EBMEA
DT 7ºC
DT 8ºA

EBMEA-Francês

DT 7ºE

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

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

EBVV-Francês/ Português
EBMEA-Português/ Francês
EBVV-Francês

8ºA, 8ºC, 8ºD,
8ºE
7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 7ºE e 9ºA

9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD
7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 8ºA, 8ºD
8ºE, 8ºF

Subcoordenadora de Francês
DT 8ºD

EBMEA-Francês

EBVV-Francês
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2- FUNCIONAMENTO
A) O Departamento de Línguas deste Agrupamento integra os professores do segundo e terceiro ciclos
que lecionam as disciplinas de Línguas Estrangeiras (Inglês, Espanhol e Francês) e os professores de
Português. A composição do Departamento Curricular de Línguas é a seguinte:
200 — Português e Estudos Sociais/História
210 — Português e Francês
220 — Português e Inglês
300 — Português
320 — Francês
330 — Inglês
350 — Espanhol
O Departamento curricular tem uma coordenadora (Maria Isabel Lezón), uma subcoordenadora de
Português para o 2º ciclo (Maria Fátima Antunes), uma subcoordenadora de Português para o 3º ciclo
(Maria Filipa Braga), uma subcoordenadora de Espanhol (Mónica Suarez) e uma subcoordenadora da
disciplina de Francês (Maria Lurdes Carvalho). A coordenadora desempenha o cargo de subcoordenadora
da disciplina de Inglês.
No dia 14 de abril, a docente Fátima Alpoim foi eleita para substituição da coordenadora, assumindo
também o cargo de Subcoordenadora de Português do 2º ciclo. Esta eleição deveu-se ao facto de a docente
Maria Isabel Lezón se encontrar de Licença Sem Vencimento. Por sua vez, no dia 17 de abril, foi eleita para
o cargo de Subcoordenadora de Inglês a docente Maria de Fátima Machado.
Os docentes dos 3º e 4º anos de Inglês (grupo 120) integram os departamentos do 1º ciclo também, no
entanto, em atividades comuns e específicas da disciplina, poderão estar presentes também na
subcoordenação de Inglês e Departamento de Línguas.
B)
De acordo com o Regimento Interno em vigor, prevê-se que o Departamento reúna, no mínimo,
uma vez antes do início do ano letivo para planeamento dos trabalhos a realizar ao longo do ano escolar.
Reúne ordinariamente, pelo menos uma vez por período, por convocatória da coordenadora, após cada
Conselho Pedagógico, sempre que haja informação relevante. O Departamento curricular reúne
extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador de Departamento, por sua
iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou sempre que um
pedido de parecer do CG, do Diretor ou do CP o justifique.
As reuniões têm lugar às quartas-feiras pelas 16.45 horas. Cada reunião tem a duração máxima de duas
horas. Sempre que possível, as reuniões plenárias são preparadas em conjunto, pela coordenadora e
subcoordenadoras, podendo tal ser presencialmente ou via mail. A ordem de trabalhos segue, em geral, as
orientações do Conselho Pedagógico. Os documentos de cada reunião encontram-se organizados e
arquivados em suporte digital no dossiê do Departamento.
Por uma questão prática de agilização dos trabalhos, regra geral no dia das reuniões plenárias, num
momento da reunião, os grupos reúnem para trabalhos específicos, sendo as deliberações tomadas
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conjuntamente, após essas reuniões lideradas por cada subcoordenação. Sempre que possível e relevante,
a ata será poderá ser conjunta e os assuntos são verificados conjuntamente.
Os subcoordenadores têm conhecimento dos assuntos a abordar em Conselho Pedagógico, sendo-lhes
sempre solicitada colaboração na apresentação de questões passíveis de debater naquele órgão. Os
elementos que integram o Departamento têm acesso às informações emanadas do Conselho Pedagógico
através da apresentação de súmulas, quer presencialmente em reunião, quer via correio eletrónico.

REUNIÕES DE GRUPO/DEPARTAMENTO REALIZADAS
DISCIPLINA
/CICLO
PORTUGUÊS

INGLÊS

FRANCÊS

ESPANHOL

DATAS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

03 de setembro de 2019
06 de setembro de 2019
29 de abril de 2020*
10 de julho de 2020*
03 de setembro de 2019
06 de setembro de 2019
17 de abril de 2020*
29 de abril de 2020*
10 de julho de 2020*
03 de setembro de 2019
06 de setembro de 2019
29 de abril de 2020*
10 de julho de 2020*
03 de setembro de 2019
06 de setembro de 2019
29 de abril de 2020*
10 de julho de 2020*

●
DEPARTAMENTO

03 de setembro de 2019
06 de setembro de 2019
06 de novembro de 2019
15 de janeiro de 2020
14 de abril de 2020*
29 de abril de 2020*
16 de junho de 2020*
10 de julho de 2020*

OBSERVAÇÕES: Aquando de
reunião de departamento /
plenário existem, regra geral,
reuniões de trabalho de grupo
disciplinar, sendo as deliberações
aprovadas conjuntamente.

* devido à suspensão das
atividades letivas e não letivas,
de acordo com o artigo 9.º do
DL n.º 10-A/2020 e das normas
de contingência para a
epidemia SARS-COVID-2,
doença COVID-19, as reuniões

decorreram através de meios
telemáticos de comunicação
síncrona, sendo garantido
que todos os docentes
tiveram acesso à
documentação necessária e
que estavam garantidas as
condições que permitiram
não só a participação de
todos os docentes, mas
também a tomada de decisão
colegial nos termos legais.

As atas foram realizadas, aprovadas pelos seus membros e colocadas no programa UtilAtas do
Agrupamento, tanto as de departamento curricular como as de grupos disciplinares. Os anexos referidos
nas atas, bem como as cópias das mesmas encontram-se no dossiê digital do departamento.
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As reuniões de departamento foram preparadas pela coordenadora e subcoordenadoras, em colaboração,
nomeadamente na elaboração das ordens de trabalhos, apresentações e materiais a utilizar na reunião ou
elaboração de documentos. O modo preferencial de troca de informação e colaboração foi o correio
eletrónico institucional, documentos colaborativos (Google Drive) ou, sempre que possível, através de
contacto pessoal ou telefónico.

Os materiais elaborados pelo departamento, grupos disciplinares e pelos professores de cada disciplina
encontram-se arquivados no dossiê digital, no Google Drive e estão partilhados com todos os elementos do
departamento curricular, assim como com os membros da Direção do Agrupamento. Nesse dossiê estão os
testes aplicados pelos docentes nas suas disciplinas, fichas de trabalho, critérios de avaliação para cada
ciclo e disciplina, planos curriculares, planificações para cada ano de escolaridade e disciplina, análises de
resultados, regimento do departamento, etc. Há o cuidado de manter atualizado o presente dossiê, assim
como de partilhar diversos documentos para elaboração conjunta, através das ferramentas digitais
disponibilizadas. Os professores revelaram ser cumpridores no envio atempado dos documentos.

3- Trabalho desenvolvido
Foram desenvolvidas as seguintes tarefas ao nível do departamento curricular:
✓ Elaboração do regimento interno de departamento e outros documentos orientadores;
✓ Análise da legislação e documentos orientadores de cada disciplina com destaque para Perfil do
Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, Decreto-Lei n.º 54/ 2018, Decreto-Lei n.º 55/ 2018,
Portaria 223-A/ 2018;
✓ Planificação conjunta e adaptada aos alunos de cada uma das escolas e aos materiais didáticos
existentes (manuais escolares diferentes em cada uma das escolas, em alguns anos de
escolaridade);
✓ Análise do cumprimento das planificações;
✓ Análise e adoção de grelhas de avaliação por ano de escolaridade (5.º, 7.º anos/ 6.º, 8.º, 9.º anos)
✓ Definição, implementação e avaliação de atividades pedagógicas do departamento curricular e / ou
grupos disciplinares no âmbito do Plano Anual de Atividades (PAA);
✓ Candidatura a projetos educativos de âmbito regional, nacional ou europeu (Concurso Nacional de
Leitura; Concursos de Escrita; Semana da Leitura; Projetos Europeus; Literacia 3Di);
✓ Elaboração de propostas de critérios de avaliação de cada disciplina, por ciclo e ano de
escolaridade;
✓ Elaboração dos planos curriculares para o 9.º ano;
✓ Elaboração de fichas de diagnóstico e ou estratégias de avaliação diagnóstica, em equipa conjunta
de professores;
✓ Reformulação de fichas de autoavaliação para os alunos, por ciclo e disciplina;
✓ Análise da avaliação de diagnóstico e definição conjunta de estratégias;
✓ Análise de resultados de provas de aferição (relatórios REPA) e provas de 9.º ano (avaliação
externa);
✓ Análise dos resultados de avaliação; elaboração, discussão sobre as causas de insucesso e
implementação de estratégias de promoção do sucesso educativo;
✓ Análise e reflexão sobre as práticas educativas mais adequadas aos contextos e alunos;
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✓ Articulação com o grupo 120 (1º ciclo) em termos de planificação e concretização de atividades do
âmbito do PAA;
✓ Elaboração, implementação e elaboração de planos, atividades e medidas de apoio educativo
(estratégias ao nível dos planos de turma, colaboração com educação inclusiva, apoio pedagógico,
coadjuvação);
✓ Acompanhamento e avaliação do trabalho no âmbito do Português Língua Não Materna;
✓ Apresentação de sugestões no que respeita às necessidades de formação;
✓ Elaboração das informações-prova e das provas de equivalência à frequência (Português, Francês,
Inglês, PLNM – A2, B1);
✓ Análise crítica das atividades do Departamento;
✓ Atividades relativas à avaliação de desempenho docente;
✓ Implementação do Plano de Aprendizagens Não Presenciais – Ensino a Distância (Plano de E@D)
(prestação do apoio necessário à implementação, organização e orientação das atividades do

Departamento).

4-

Análise crítica do trabalho de subcoordenação

Português 2º ceb

O trabalho inicial de subcoordenação consistiu na elaboração de planificações, fichas
de autoavaliação e procedimentos para avaliação diagnóstica e reformulação dos
critérios de avaliação para 5º e 6º anos bem como a definição de pesos para cada
domínio; elaboração da grelha-resumo com os critérios de avaliação para alunos e
encarregados de educação; elaboração da grelha de avaliação comum dando resposta
às orientações emanadas do conselho pedagógico; a discussão e definição de
atividades a incluir no PAA (Ida ao teatro para 6º ano - “O infinito de Sofia”; projeto
“10 minutos a ler”; Concursos literários; participação nos concursos dinamizados pela
biblioteca e pela autarquia; Dramatizações/ declamações na Academia de Música). O
trabalho de subcoordenação tem-se revelado adequado a este grupo de trabalho. As
tarefas são facilitadas pela cooperação entre todos os elementos. Durante o ano, e
sempre que se justificou pela chegada de alunos estrangeiros à escola, foram
aplicados testes de diagnóstico de Português Língua não materna pelas docentes de
português dos respetivos alunos.
Foi constituída uma equipa de trabalho para a elaboração das informações - prova de
equivalência à frequência de Português e PLNM e respetivas provas, composta pelas
docentes Fátima Alpoim (coordenadora), Mónica Oliveira e Maria de Fátima Antunes.
No âmbito do Ensino a Distância, foram ajustadas as atividades a este novo contexto
de ensino/aprendizagem e intensificou-se o trabalho colaborativo.
No final de cada período, procedeu-se a uma análise dos ficheiros PAASA, inicialmente
por grupo e depois em departamento, tendo-se analisado a eficácia e qualidade dos
resultados da avaliação e definido estratégias de promoção do sucesso educativo.
De salientar que a motivação e a disponibilidade demonstradas pelos docentes,
favoreceram a atuação da subcoordenadora.
Concluindo, o trabalho de subcoordenação permitiu a planificação de atividades
pedagógicas, a troca de experiências e o trabalho colaborativo entre os vários
elementos do grupo disciplinar.
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I

Português 3º Olá,
ceb O O trabalho de subcoordenação iniciou com a elaboração dos documentos orientadores
das atividades letivas, a saber: reformulação das planificações, dos planos
curriculares, dos critérios de avaliação, da ficha de autoavaliação mensal e trimestral;
grelha de avaliação. Definiu-se ainda a tipologia do teste diagnóstico a aplicar nos
diferentes anos de escolaridade, cujos resultados foram analisados e apresentados
num relatório. Definiu-se ainda a estrutura das fichas de avaliação bem como as
percentagens a atribuir a cada domínio.
Alguns professores do grupo que lecionaram o nono ano constituíram uma equipa de
trabalho e fizeram as informações-prova e as provas de equivalência à frequência para
o nono ano.
No final de cada período, o grupo de Português reuniu-se para analisar os resultados
da avaliação divulgados pela equipa PAASA e fez o respetivo relatório com foco na
eficácia e na qualidade do ensino, sugerindo ainda medidas para promover mais
sucesso e melhorar a qualidade.
Para integrar o PAA, os docentes do grupo acordaram realizar algumas visitas de
estudo com o intuito de levar os alunos a assistir à dramatização de textos dramáticos
estudados e participar, dentro do possível, em alguns concursos literários. No final do
segundo período e no terceiro, a realização das atividades programadas e constantes
no PAA ficou comprometida, dada a situação instalada pela pandemia por COVID-19.
Assim, não tiveram lugar algumas visitas de estudo e idas ao teatro, a Feira do Livro e
o Sarau Cultural.
Ao longo do terceiro período, os professores, oportunamente, desenvolveram mais as
suas competências digitais, para poderem utilizar todas as ferramentas digitais
disponíveis de forma bem sucedida no Ensino à Distância.
Concluindo, o trabalho deste grupo disciplinar foi concretizado com eficácia, rigor e
seriedade, graças à colaboração, à troca e partilha de materiais e de práticas entre os
seus membros, o que facilitou o trabalho da subcoordenadora.
Inglês
No início do ano letivo, o trabalho de subcoordenação visou a elaboração ou
reformulação de planificações, planos curriculares, fichas de autoavaliação e testes/
procedimentos de avaliação diagnóstica; a planificação de atividades de avaliação de
caráter diagnóstico formal ou informal; a reformulação dos critérios de avaliação para
todos os anos de escolaridade, com destaque para os 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos; a análise
e adoção de grelhas de avaliação, de acordo com as orientações do conselho
pedagógico; a discussão e definição de atividades a integrar o PAA (ida ao teatro,
comemoração do Dia do Inglês, este ano letivo dedicado à celebração do
Thanksgiving). Durante o semestre, foi necessário articular em particular com os
docentes de Inglês do 1º CEB, no sentido da planificação de atividades.
Assim, o trabalho de subcoordenação tem permitido a planificação de atividades
pedagógicas, tem potenciado a discussão aberta dos assuntos acima referidos, a troca
de experiências e o debate de ideias e o trabalho colaborativo entre os elementos do
grupo disciplinar no sentido de melhorar as práticas.
Francês
No decurso do primeiro período, o grupo reformulou os documentos relativos ao
nono ano, nomeadamente, a planificação trimestral, o plano curricular, a ficha de
autoavaliação trimestral, os critérios de avaliação e a grelha anual de avaliação.
No que diz respeito ao sétimo e oitavo anos, o grupo adotou uma ficha de
autoavaliação, definiu uma grelha-resumo dos critérios de avaliação para divulgar aos
Encarregados de Educação e criou uma grelha de avaliação anual, de acordo com as
planificações e os critérios de avaliação vigentes.
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Relativamente à avaliação diagnóstica, no oitavo e nono anos, aplicou-se uma ficha de
avaliação oral e/ ou escrita a incidir sobre os conteúdos nucleares abordados no
decurso do sétimo e oitavo anos de escolaridade. Após a aplicação do diagnóstico,
procedeu-se a uma análise minuciosa dos resultados obtidos, consubstanciada num
relatório.
No tocante às atividades a incluir no Plano anual de atividades, o grupo decidiu dar
continuidade à atividade les Francofolies, no âmbito da comemoração do dia
Internacional da Francofonia, no dia vinte de março. Esta atividade terá como públicoalvo os alunos do sexto ano, com o intuito de os sensibilizar para a aprendizagem da
língua francesa. O grupo tenciona fazer uma atividade lúdica ligada a uma ou mais
tipologias textuais (virelangues, proverbes, comptines, contos infantis, sketchs).
A subcoordenadora convidou duas formadoras para assegurarem formação aos
professores do grupo, uma sobre as aprendizagens essências de Francês língua
estrangeira e outra sobre inovação pedagógica com recurso às TIC. As duas formações
foram realizadas no decurso do primeiro período.

Espanhol

5-

A atividade “Les francofolies” prevista para o dia 20 de março não foi realizada devido
à suspensão das atividades letivas e não letivas, de acordo com o artigo 9.º do DL n.º
10-A/2020 e das normas de contingência para a epidemia SARS-COVID-2, doença
COVID-19.
No âmbito desta atividade, apenas foi possível realizar o trabalho de enriquecimento
curricular proposto aos alunos, incidindo sobre o dia internacional da Francofonia. A
maioria dos alunos fez um trabalho e o mesmo foi alvo de avaliação, no decurso do
segundo período. As atividades de cariz lúdico destinadas ao sexto ano, assim como o
almoço francês na cantina não foram realizadas pelo motivo atrás indicado.
No início do ano letivo, o trabalho de subcoordenação visou a elaboração de
planificações, planos curriculares, fichas de autoavaliação e testes de avaliação
diagnóstica nos vários domínios; a planificação de atividades de avaliação de caráter
diagnóstico formal ou informal; a reformulação dos critérios de avaliação para o 8º
ano de escolaridade; a análise e adoção de grelhas de avaliação, de acordo com as
orientações do conselho pedagógico. Apesar de não existir turma de 7ºano da
disciplina no corrente ano, todos os documentos foram reformulados, seguindo as
mesmas orientações.
O trabalho de subcoordenação tem potenciado a discussão aberta dos assuntos acima
referidos, a troca de experiências e o debate de ideias e o trabalho colaborativo entre
o único elemento do grupo disciplinar e os restantes membros das disciplinas do
departamento no sentido de melhorar as práticas.

Trabalho de coordenação de departamento (análise)

Tendo em conta o elevado número de elementos do departamento, o funcionamento revelou-se adequado
às caraterísticas do grupo, designadamente as reuniões em departamento para trabalho ou informações
gerais e subdivisão em grupos de trabalho, para assuntos mais específicos, sendo as análises e deliberações
tomadas conjuntamente.
Para além das tarefas referidas no ponto 3, foi levado a cabo o seguinte trabalho que visou coordenar e
potenciar o trabalho do Departamento, dos grupos disciplinares e das equipas de trabalho:
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✓ Representação do departamento curricular no conselho pedagógico (CP);
✓ Preparação, atualização em termos de informação/ legislação e função de presidir às reuniões de
departamento curricular e subcoordenação da disciplina de Inglês /Português;
✓ Promoção da articulação com outras estruturas do agrupamento, designadamente as Bibliotecas
Escolares das duas escolas e o grupo 120 do 1º ciclo;
✓ Divulgação aos elementos do departamento de toda a informação necessária para o
desenvolvimento do seu trabalho pedagógico;
✓ Promoção da articulação entre o Conselho Pedagógico, a Direção e o Departamento;
✓ Promoção da criação de equipas de trabalho e distribuição de tarefas pelos membros do
Departamento;
✓ Atualização do inventário de manuais e livros enviados pelas editoras;
✓ Organização e atualização do dossiê digital do Departamento, estruturado em diversas secções,
mantendo os materiais acessíveis para consulta;
✓ Desenvolvimento de tarefas de articulação curricular entre as disciplinas que compõem o
departamento, nomeadamente através das atividades propostas;
✓ Concretização dos procedimentos de avaliação no âmbito das atividades propostas pelo
departamento para o PAA;
✓ Articulação entre as atividades apresentadas com o Projeto Educativo do Agrupamento;
✓ Coordenação e planificação de atividades pedagógicas e promoção de troca de experiências entre
os elementos do grupo disciplinar, no âmbito das tarefas de subcoordenação;
✓ Promoção da reflexão e análise junto das subcoordenadoras de grupo, de modo a incluir as suas
análises no presente relatório e promover a melhoria de funcionamento desta estrutura curricular;
✓ Elaboração de um relatório crítico de atividade de departamento e de coordenação do mesmo.

Português Língua Não Materna (PLNM)
No nosso agrupamento estão inseridos vários alunos que frequentam PLNM. No início do ano, foram
elaborados e aprovados os respetivos critérios para estes alunos, para diferentes graus de proficiência
linguística.
Aos novos alunos foram aplicados os testes de diagnóstico para aferir o grau de proficiência e, assim,
preparar/ adequar os seus currículos específicos. Os relatórios destas avaliações foram entregues aos
respetivos diretores de turma para serem arquivados no processo individual dos alunos.

Base de dados dos alunos

Os alunos abaixo mencionados encontram-se na base de dados de PLNM. No início do próximo ano letivo,
será feita a atualização desta base tendo em atenção a evolução/ avaliação destes alunos ao nível da sua
proficiência linguística. Salienta-se que estes alunos beneficiaram de aulas de apoio individualizado a
Português.
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2º ciclo
●

Luca Procopio da turma A do 5º ano da EBMEA
Nível de proficiência escrita: A2
Nível de proficiência oral: A2
Usufrui de apoio individualizado a Matemática e Ciências Naturais em contexto de sala de aula por
uma docente de Português.

●

Tiago Peixoto da turma C do 5º ano da EBMEA
Nível de proficiência escrita: B1
Nível de proficiência oral: B2

●

Sara Silva da turma A do sexto ano da EBMEA
Nível de proficiência escrita: B1
Nível de proficiência oral: B2

●

Thomas Bois da turma A do sexto ano da EBMEA
Nível de proficiência escrita: A2
Nível de proficiência oral: A2

●

Beatriz Vieira da turma C do sexto ano da EBMEA
Nível de proficiência escrita: B1
Nível de proficiência oral: B1

●

Gabriel Barbosa da turma G do quinto ano da EBVV
Nível de proficiência escrita: A1
Nível de proficiência oral: B1

●

Stéphane Morais da turma E do sexto ano da EBVV
Nível de proficiência escrita: A2
Nível de proficiência oral: A2



Léa Alves da turma F do 6º ano da EBVV
Esta aluna encontra-se no nível Intermédio de proficiência oral e escrita.



Tiago Sousa, da turma G do 6ºano da EBVV
Nível de proficiência escrita: B2
Nível de proficiência oral: B1

3º ciclo
● Mariana Martins da turma C oitavo ano EBMEA
Nível de proficiência escrita: B1
Nível de proficiência oral: B1
●

Louis Bois da turma E do oitavo ano EBMEA
Nível de proficiência escrita: A2
Nível de proficiência oral: A2

●

Margarida Marques da turma A do nono ano EBMEA
Nível de proficiência escrita: B1
Nível de proficiência oral: B1

●

Alex Soares da turma B do nono ano EBMEA
Nível de proficiência escrita: B1
Nível de proficiência oral: B1
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●

Emanuel Coelho da turma C do nono ano da EBMEA
Nível de proficiência escrita: B1 Nível de proficiência oral: B1

●

Estefani Pereira da turma G do sétimo ano EBVV
Nível de proficiência escrita: B1
Nível de proficiência oral: B2

Análise e sugestões
Ao longo do ano letivo, foi registada, em atas de Departamento, a avaliação obtida pelos alunos de PLNM
em todas as disciplinas. No presente relatório, regista-se apenas a avaliação obtida no 3º período.

2º ciclo:
EBMEA
✓ O aluno Luca Procopio do quinto ano turma A obteve nível inferior a três a Português,
Inglês e História Geografia de Portugal;
✓ O aluno Tiago Peixoto do quinto ano da turma C não obteve níveis inferiores a três;
✓ A aluna Sara Silva do sexto ano da turma A não obteve níveis inferiores a três;
✓ O aluno Thomas Bois do sexto ano da turma A não obteve níveis inferiores a três, tendo
sido indicado para prémio de desempenho escolar;
✓ A aluna Beatriz Vieira do sexto ano da turma C não obteve níveis inferiores a três.
EBVV
 O aluno Gabriel Barbosa da turma G do quinto ano não obteve níveis inferiores a três;
 O aluno Tiago Sousa da turma G do sexto ano não obteve níveis inferiores a três;

 O aluno Stéphane Morais da turma E do 6º ano da EBVV obteve dois níveis inferiores a três
(Inglês e Matemática);
 A aluna Léa Alves da turma F do 6º ano da EBVV apenas obteve nível inferior a três à
disciplina de matemática.
3º ciclo:

EBMEA
 A aluna Mariana Martins da turma C do oitavo ano não obteve níveis inferiores a três;
 O aluno Louis Bois da turma E do oitavo ano obteve nível inferior a três às disciplinas de
Português e a Tecnologias da Informação e Comunicação;
 A aluna Margarida Marques da turma A do nono ano não obteve níveis inferiores a três;
 O aluno Alex Soares da turma B do nono ano apenas obteve nível inferior a três à disciplina de
Matemática;
 O aluno Emanuel Coelho da turma C do nono ano não obteve níveis inferiores a três.

EBVV
✓ A aluna Estefani Pereira da turma G do sétimo ano não obteve níveis inferiores a três.
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III.

AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS PLANIFICAÇÕES INICIAIS

6- Avaliação:
Avaliação de diagnóstico
Os docentes realizaram a avaliação diagnóstica e os respetivos relatórios foram colocados na drive ou
enviados à coordenadora ou subcoordenadoras. Foi realizada uma análise dos referidos relatórios, tendo-se
destacado, em particular, a situação das turmas que se distinguiram pela obtenção de resultados menos
satisfatórios e pelo diagnóstico de dificuldades em termos cognitivos e/ ou atitudinais.

a)

Português 2º ciclo:

No que se refere à avaliação de diagnóstico, conclui-se que, no geral, as turmas continuam a apresentar
dificuldades, principalmente nos domínios da compreensão oral, leitura, aplicação de regras gramaticais e
escrita (vocabulário pobre e pouco diversificado, articulação de ideias). De salientar também a falta de
atenção e concentração, desorganização de materiais e de raciocínio, e uma grande imaturidade, não
conseguindo participar de forma adequada, ouvir as instruções nem refletir antes de responder. Como
estratégias para combater o insucesso na disciplina, as docentes propõem-se aplicar um apoio mais
individualizado na sala de aula; recurso mais frequente à participação dos alunos nas diversas atividades
orais e escritas da aula (nomeadamente, leitura e análise de textos, exercícios de gramática, produção
escrita, interação oral aluno-aluno/ aluno- professor); maior responsabilização dos alunos e a valorização de
todas as capacidades e qualidades manifestadas pelos alunos.
b) Português 3º ciclo
Relativamente à avaliação diagnóstica, os docentes que receberam novas turmas fizeram-na através da
aplicação de um teste escrito, para testar os vários domínios da disciplina, e aqueles que deram
continuidade às turmas solicitaram a redação de um texto, a resolução de uma ficha gramatical e de um
guião de leitura, entre outras atividades. As dificuldades que os docentes mais sublinharam, de uma forma
geral, foram aquelas que se prendiam com o domínio da Expressão Escrita, da Gramática e da Leitura.
Assim, os alunos evidenciaram falta de correção ortográfica e sintática; dificuldades na estruturação, na
articulação das ideias e no domínio dos processos de conexão interfrásica. Os alunos revelaram ainda falta
de criatividade, de capacidade argumentativa e recorreram a um vocabulário pobre e pouco diversificado.

c)

Inglês

Na disciplina de Inglês, foram destacadas as turmas quinto C, D e E, sétimo A, D e E e oitavo D e F. As
respetivas docentes referiram ter diagnosticado dificuldades em todos os domínios em particular na escrita
e leitura. Acresce a postura das turmas, com destaque para os quintos anos, que se pauta pela tendência
para desvalorizar os saberes escolares, manifestar atitudes imaturas, entabular conversas paralelas (em
especial o oitavo F) e entrar em conflito com os pares em contexto educativo (particularmente o oitavo D).
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Muitos alunos revelam, ainda, falta de autonomia, de pontualidade e dificuldades em cumprir regras em
contexto intra e extra aula.
d)

Francês

Na Escola Básica de Vila Verde, no oitavo ano de escolaridade, nas turmas A, C, D , E e F foi aplicado um
teste diagnóstico oral, por interação em pares, a incidir sobre as aprendizagens essenciais inerentes ao
sétimo ano.
No oitavo C, houve oito alunos com um desempenho insatisfatório; no oitavo E, seis alunos ficaram aquém
do esperado; no oitavo F, cinco alunos não foram bem-sucedidos; no oitavo D, quatro alunos tiveram um
desempenho insuficiente. A turma com melhor desempenho foi o 8ºA, pois, em vinte e três alunos, apenas
um revelou falta de conhecimentos.
No cômputo geral, os alunos que tiveram um desempenho insatisfatório revelaram erros de pronúncia;
frases mal estruturadas (sem sujeito, sem verbo, sem determinantes, sem preposições); falta de
vocabulário chave; erros de conjugação verbal; falta de acordo em género e número; uso do masculino pelo
feminino e vice-versa; e falta dos conectores do discurso.
Na Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo, a professora Isabel Carvalho, no 8ºB, implementou atividades
para avaliação da compreensão oral, da compreensão escrita e da interação oral, que permitiram
diagnosticar o nível de desenvolvimento dos alunos nestes domínios. A nível geral, os resultados da
compreensão oral foram bastante melhores (quase todos positivos) do que os da compreensão escrita. No
que se refere à interação oral, um pequeno grupo de alunos destacou-se pela positiva, mas a maioria
revelou dificuldades.
No tocante ao nono ano, na Escola Básica de Vila Verde, a professora Maria Fernanda Gonçalves apenas
aplicou teste diagnóstico ao 9ºB. Nas turmas onde há continuidade pedagógica, a docente fará o
diagnóstico à medida que for trabalhando com os alunos e for detetando as áreas mais problemáticas.
Quanto ao 9ºB, os alunos realizaram uma avaliação diagnóstica e, após a correção, de uma forma geral,
verificou-se que os resultados obtidos foram muito fracos. Dos vinte e quatro alunos, catorze obtiveram
insuficiente, sendo alguns suficientes baixos. As principais lacunas no domínio da língua francesa
decorreram de falhas ao nível da estrutura linguística; do léxico e da morfossintaxe.
Os docentes consideram que, tanto no oitavo como no nono anos, se impõe fazer uma revisão de
conteúdos nucleares, no decurso das aulas.
e)

Espanhol

Os resultados obtidos na avaliação de diagnóstico aplicada à turma B do oitavo ano foram, de uma forma
global, razoáveis, apenas com dois alunos com resultados muito insatisfatórios e três alunos com resultados
insatisfatórios em todos os domínios. Os resultados revelam como ponto forte a compreensão do texto oral
e escrito e como pontos mais débeis a expressão oral e escrita bem como a aplicação correta das regras
gramaticais. Observam-se, sobretudo, falhas ao nível da conjugação verbal, construção frásica incorrecta,
ausência dos conectores do discurso, erros ortográficos e fragilidades no domínio do vocabulário
fundamental bem como falhas ao nível da pronúncia e pouco à vontade para a expressão oral espontânea,
prevalecendo a tendência para a aproximação ao português.
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No sentido de minimizar as deficiências referidas, a professora insistirá na utilização das seguintes
estratégias: aumentar a frequência de interações verbais estimulantes; encorajar os alunos a participar e
ser assertivos; incentivar e valorizar os hábitos e métodos de trabalho; reforçar o controlo sobre os
trabalhos de casa; sentar os alunos com maiores dificuldades na apreensão e aplicação de conteúdos, ou a
nível de atenção e concentração, junto de colegas que os possam auxiliar; realizar fichas de avaliação
formativa com frequência; proporcionar atividades que possibilitem a auto e coavaliação e solicitar apoio e
envolvimento por parte dos Encarregados de Educação.

Avaliação formativa e autoavaliação
Os docentes do departamento conhecem os documentos reguladores do ensino e da aprendizagem, em
particular o Despacho n.º 6478/2017 (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória), enquanto
matriz comum para todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade obrigatória, bem como
a demais legislação em vigor para a promoção do direito a uma educação inclusiva e para a avaliação das
aprendizagens dos alunos com destaque para os Decreto-Lei n.º 54/ 2018, Decreto-Lei n.º 55/ 2018 e a
Portaria n.º 223-A/ 2018. Neste contexto, perfilham dos princípios que garantem a inclusão, enquanto
processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de cada aluno e advogam
práticas avaliativas assentes numa ideologia construtivista que concebe que a educação deve ser um
processo de construção de conhecimento, uma visão humanista da educação e defendem uma cultura e
prática de avaliação que se orientam para uma formação global e democrática, nomeadamente através do
exercício da autoavaliação, enquanto modalidade privilegiada da avaliação formativa.
Nesse sentido regulam-se pelos seus princípios inerentes à avaliação formativa que são: a comunicação que
implica o feedback e que permite reformular o ensino e a aprendizagem; a transparência que pressupõe a
explicitação das finalidades e dos critérios; a sistematicidade das atividades de avaliação; a diversificação de
instrumentos e estratégias de acordo com as múltiplas competências em análise e processos cognitivos; o
rigor técnico que visa atenuar a subjetividade inerente ao processo avaliativo; a negociação e participação
através dos processos de autoavaliação; e a equidade que se consegue através de práticas eficazes e de
uma cultura de avaliação comprometida com a aprendizagem e o sucesso dos alunos.
Enquanto estratégias, para além das referidas nas análises periódicas da avaliação interna, houve ainda
apoios formais, nomeadamente aulas de apoio específico, coadjuvação.

7- Análise dos resultados da avaliação
1º período
Português 2º CEB
Principais dificuldades diagnosticadas
No que diz respeito ao critério da eficácia (taxa de sucesso) verifica-se que no 5.º ano de escolaridade, a
taxa de sucesso se situa nos 81,9 %, tendo decrescido 5,4 pontos percentuais em relação ao valor de
referência dos três últimos anos (87,3%). De realçar que as taxas de sucesso têm oscilado nos três últimos
anos. No ano letivo de 2016-17 a taxa de sucesso foi de 90%; em 2017/18 foi de 84% e em 2018/19 de 87,1.
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Quanto ao critério da qualidade, verifica-se que a média das classificações do 5.º ano é de 3,1,
encontrando-se 0,2 décimas abaixo da média de referência dos três anos anteriores (3,3).
Apenas no ano letivo de 2018/19 a média ficou nos 3,4.
Em relação ao 6.º ano de escolaridade, constata-se que a taxa de sucesso é de 91,7%, estando 0,8 pontos
percentuais abaixo do valor de referência (92,5%). De salientar que nos três últimos anos letivos, as taxas
de sucesso têm evoluído de 90,7 (16/17), 91,1 (17/18) e 95,8 (18/19).
Ao nível da qualidade, é possível verificar que a média se situa nos 3,4, registando-se assim uma ligeira
subida de 0,1 décimas em relação ao valor de referência (3,3 para 3,4 de média).
Constata-se assim que a média alcançada neste período letivo é igual à do ano letivo de 2018/19, ou seja,
3,4.
O grupo considerou ainda, que os resultados menos positivos que se verificam, essencialmente, no quinto
ano, continuam a dever-se, essencialmente, a problemas de concentração e atenção, à dificuldade em
cumprir regras, à falta de perseverança e de interesse face aos desafios, falta de métodos e hábitos de
estudo, à preparação insuficiente para os momentos de avaliação e ainda à dificuldade em estruturar
respostas claras e coerentes, tanto oralmente como por escrito.
Estes resultados são, tal como já se previa, também, consequência da redução drástica de horas atribuídas
a esta disciplina, no quinto ano o que dificulta o treino sistemático e a consolidação dos conteúdos.
O grupo considera ainda que, outro fator que em muito tem contribuído para este insucesso, é o facto de
quase todos os professores de português serem diretores de turma. Não havendo uma hora para tratar das
dinâmicas da turma, ( a Cidadania não o permite), a disciplina acaba por sair duplamente prejudicada, pois,
principalmente, nas turmas de quinto, a organização de materiais, a integração dos alunos, a mudança de
hábitos e métodos e mesmo os problemas que acompanham muitas vezes os alunos na transição para uma
nova escola, turma e ciclo, tudo se faz à custa das horas que deveriam ser de consolidação e treino; do
mesmo modo, os apoios não são lecionados por professores disciplina, muitas vezes nem do ciclo. As falhas
graves que alguns alunos trazem a nível da leitura e escrita não são de modo algum minoradas ou
apaziguadas com este trabalho. É nosso entender que a escolha destes docentes deve assentar em critérios
que contribuam para o sucesso da disciplina, tal como acontece com o ALD de matemática: professor da
turma, no início ou fim da manhã.
Por último, aponta-se como razões possíveis para estes resultados o facto de estarem em análise valores do
primeiro período comparados com valores de referência relativos ao final do ano letivo.

Estratégias promotoras de sucesso
Como estratégias de remediação dos pontos débeis foram apontadas as seguintes medidas universais:
 reposicionamento na sala de aula longe de distrações e mais próximo dos docentes;
 valorização e aumento da frequência da participação nas atividades da sala de aula;
• incentivo e valorização dos hábitos e métodos de estudo;
• acompanhamento e valorização dos trabalhos orais a apresentar;
• disponibilização de tempo extra, caso seja necessário, para a concretização de tarefas e de fichas de
avaliação;
• reforço das revisões e consolidação dos conteúdos;
• promoção de atividades de entreajuda entre pares;
• acompanhamento mais individualizado na sala de aula e reforço positivo;
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• adequação nas fichas de avaliação, com adaptação das questões efetuadas numa linguagem mais
simples e direta e reformulação dos critérios de classificação/correção, valorizando os domínios em que os
alunos revelam mais à-vontade;
• valorização de todas as capacidades e qualidades manifestadas pelos discentes;
• atribuição dos apoios ao professor de português da turma.

Português 3º CEB
Principais dificuldades diagnosticadas
Depois de ter sido feita uma análise dos resultados, constata-se que, no que diz respeito ao sétimo ano de
escolaridade, na eficácia, houve um decréscimo de 15 pontos percentuais em relação aos últimos três anos,
no entanto, verifica-se que a qualidade é semelhante ao período já referido. No oitavo ano de escolaridade,
regista-se uma diferença de 22,8 pontos percentuais no que à eficácia diz respeito e uma diferença de
quatro décimas no que toca à qualidade. No nono ano, regista-se um decréscimo de 7,6 pontos percentuais
no que se refere à eficácia, mas relativamente à qualidade os resultados foram semelhantes.
As diferenças que se verificam no que à eficácia diz respeito prendem-se com o facto de estarmos a
comparar resultados de final de ano com os do primeiro período. Acresce-se também o facto de se
constatar que os discentes não adquiriram as aprendizagens essenciais dos anos anteriores, em virtude da
diminuição da carga letiva atribuída à disciplina, desde o segundo ciclo. Por outro lado, não têm sido
atribuídos tempos letivos para dar apoio específico, fazendo parte da componente letiva do professor, tal
como se verifica na disciplina de Matemática.

Estratégias promotoras de sucesso
- Trabalho e tutoria de pares
- Atividades de sistematização/ revisão frequentes;
- Produções escritas variadas com diversos níveis de complexidade;
- Valorização da participação e da oralidade;
- Adaptação de conteúdos de aprendizagem em função das características de um grupo de alunos;
- Apoio individualizado sempre que for oportuno e possível;
- Promoção de processos de autoavaliação regulada de forma sistemática;
- Apoio ao estudo;
- Coadjuvação;
- Apoio de Longa Duração a Português; (ALDP)
- Apoio do Encarregado de Educação, no sentido de responsabilizar o seu educando para o estudo.

Inglês
Principais dificuldades diagnosticadas
No que diz respeito ao critério da eficácia, nomeadamente no 5.º ano de escolaridade, verifica-se que a
taxa de sucesso se situa nos 84,2%, tendo apenas decrescido 1,4 pontos percentuais em relação ao valor de
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referência dos três últimos anos (85,6%). De realçar que as taxas de sucesso evoluíram entre os anos letivos
de 2016-17 e 2018/19, tendo passado de 84,3% para 84,5% e 87,9%.
Quanto ao critério da qualidade, verifica-se que a média das classificações do 5.º ano é de 3,3,
encontrando-se apenas 0,1 décimas abaixo da média de referência dos três anos anteriores (3,4). Apenas
no ano letivo de 2018/19 a média ficou nos 3,5.
Em relação ao 6.º ano de escolaridade, contata-se que a taxa de sucesso é de 82,0%, estando 6,3 pontos
percentuais abaixo do valor de referência (88,4%). Ao nível da qualidade, é possível verificar que se regista
um ligeiro decréscimo de 0,1 décimas em relação ao valor de referência, passando de 3,4 para 3,3 de
média. Nos três últimos anos letivos as taxas de sucesso flutuaram ligeiramente passando de 89,4% em
2016/17, para 86,9% em 2017/18 e 88,8% em 2018/19. No ano letivo de 2017/18, a média situou-se nos
3,3, por oposição aos 3,4 dos outros dois anos letivos.
No que diz respeito ao 7.º ano, há somente uma diferença de 1,6 pontos percentuais em relação ao
referencial de 92,9%. Ao longo dos três últimos anos letivos, a taxa de sucesso manteve-se relativamente
estável, já que passou de 92,8% em 2016/17 para 93,0% entre 2017/18 -2018/19. Quanto às médias (3,5),
regista-se uma diferença pouco relevante de 0,1 décimas em relação à média de referência (3,6).
No que ao 8.º ano diz respeito, verifica-se que existe uma diferença de 17,8 pontos percentuais
relativamente à média da taxa de sucesso dos três últimos anos (93,4%), tendo-se situado nos 75,6% este
período. Quanto ao critério da qualidade, é possível constatar uma diferença de 0,4 décimas. A média este
período situou-se nos 3,2, sendo a média de referência de 3,6. Ao longo dos três anos letivos anteriores, a
média evoluiu de 90,4% para 93,0% e 96,9%. Registou-se ainda evolução nas médias de 3,5 para 3,6 e 3,7.
Aponta-se como razões possíveis para estes resultados o facto de estarem em análise valores do 1.º
período comparados com valores de referência relativos ao final do ano letivo. Acresce principalmente a
constatação de evidências de dificuldades diagnosticadas neste grupo de alunos no ano letivo anterior que
ainda persistem. A taxa de sucesso deste grupo de alunos no ano letivo de 2018/19 era, no primeiro
período, de 79,3%. Além disso, há um alinhamento em termos de eficácia e qualidade com Português e
Geografia.
Finalmente, no que toca ao 9.º ano, verifica-se que há uma diferença de 8,4% na taxa de sucesso que se
situou nos 88,0% em comparação com os 96,3% dos últimos três anos. Por sua vez, a média situou-se nos
3,4, enquanto que a média do referencial era de 3,6. De salientar a evolução quer das taxas de sucesso quer
das médias ao longo dos três últimos anos, de 92,3%, 96,7 e 100% e médias de 3,5, 3,6 e 3,7,
respetivamente.

Estratégias promotoras de sucesso
Adoção de medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, tais como diferenciação pedagógica,
acomodações curriculares) ao nível de:
Sala de aula
- trabalho e tutoria de pares;
- oportunidade de trabalhar e apresentar produtos em grupo;
- possibilidade de mostrar compreensão através da oralidade;
- manutenção de um ritmo de ritmo de aprendizagem passível da ajudar todos os alunos a consolidar
aprendizagens essenciais;
- verificação frequente da compreensão das instruções/enunciados/pontos-chave;
- feedback sistemático quer no domínio cognitivo quer comportamental;
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- reforço positivo aos alunos com mais dificuldades;
- adaptação dos critérios de correção dos testes escritos não penalizando erros ortográficos e sintáticos a
alunos com dificuldades neste contexto;
- negociação com a turma dos instrumentos e técnicas de avaliação, bem como do respetivo timing.
- reflexão sistemática sobre o processo de ensino e de aprendizagem quer informalmente quer
formalmente através do preenchimento da ficha de autoavaliação mensal ou outras;
- proposta de atividades extra para os alunos com facilidade de aprendizagem na disciplina;
- estabelecimento de relações entre as tarefas e a experiência dos alunos;
- reforço da frequência das atividades de revisão;
- proposta de uma visita de estudo (teatro interativo para o 6.º ano e ou 7.º ano);
- uso de recompensas;
- sessões de treino para testes;
- uso da tecnologia (telemóvel e aplicações online);
- recurso a uma linguagem inclusiva;
- incentivo ao sucesso do grupo;
- realização de testes de consulta;
- recurso a uma linguagem inclusiva;
- valorização da participação oral dos alunos;
- recurso à avaliação contínua para verificar a aprendizagem dos alunos ao longo das unidades didáticas,
potenciando processos de autoavaliação regulada;
- possibilidade de elaboração de portefólio.
Organizacional
-Intervenção com foco académico e comportamental em pequenos grupos (apoio específico, apoio ao
estudo);
Outras:
- Promoção de um comportamento pró social (Informações detalhadas aos encarregados de educação dos
alunos que revelam falta de empenho nas atividades letivas através da caderneta).

Francês
Principais dificuldades detetadas
Relativamente ao sétimo ano, no que diz respeito ao critério eficácia, verifica-se uma taxa de sucesso de
noventa e seis vírgula sete por cento, estando um vírgula sete pontos percentuais acima do referencial.
Quanto ao critério qualidade, constata-se que a média obtida é de três vírgula sete, estando zero vírgula
um acima do referencial.
No oitavo ano, a taxa de sucesso é de noventa e quatro vírgula três por cento, registando-se um vírgula
dois pontos percentuais abaixo do referencial. No critério alusivo à qualidade do sucesso, verifica-se que a
média alcançada é de três vírgula seis, situando-se zero vírgula um acima da média obtida nos últimos três
anos. Assim, tanto no sétimo como no oitavo anos, os critérios eficácia e qualidade estão em sintonia com o
referencial dos três últimos anos.
No que ao nono ano diz respeito, a taxa de sucesso obtida é de noventa e sete vírgula três por cento e está
seis vírgula dois pontos percentuais acima do referencial. A qualidade do sucesso alcançado também
evoluiu para três vírgula oito, estando zero vírgula quatro acima da média obtida nos últimos três anos.
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Estratégias promotoras de sucesso
- colocar os alunos com dificuldades longe de distratores;
- prestar apoio individualizado aos alunos com maiores dificuldades;
- rever e repetir conteúdos abordados;
- usar a tecnologia para ir de encontro aos diferentes estilos de aprendizagem;
- verificar com frequência a compreensão das instruções, dos enunciados e dos pontos-chave;
- usar o reforço positivo, bem como uma linguagem inclusiva e de incentivo ao sucesso do grupo;
- fornecer um feedback sistemático, quer no domínio cognitivo, quer no domínio atitudinal;
- conceder mais tempo para a execução de tarefas;
- promover o trabalho cooperativo, integrando os alunos em trabalho de pares junto de colegas
considerados modelos positivos;
- dar possibilidade ao aluno de mostrar a compreensão de diversas formas;
- aplicar técnicas de avaliação variadas: o uso de perguntas curtas e diretas;
- o uso de questionários com escolha múltipla, associação, ordenação, verdadeiro/falso, completamento,
valorização da participação e da oralidade.

Espanhol
Principais dificuldades detetadas
Não existem valores de referência dos três últimos anos relativamente ao 8ºano de escolaridade da
disciplina de Espanhol. No entanto, tendo em conta os dados do primeiro período e no âmbito do critério
da eficácia, constata-se que a taxa de sucesso se situou nos cem pontos percentuais, sucesso pleno. Este
facto poderá estar relacionado com a proximidade do Espanhol à língua materna. Por sua vez, ao nível do
critério da qualidade, registou-se uma média de três vírgula quatro (3,4). Este último dado poderá refletir o
baixo investimento na disciplina por parte dos alunos, por se tratar de opção de língua estrangeira II, aliado
a alguma dificuldade em cumprir regras de conduta e falta de concentração e hábitos de estudo.

Estratégias promotoras de sucesso
- oportunidades de trabalho em grupo ou pares, com escolha criteriosa dos colegas com quem trabalham;
- reposicionamento na sala de aula longe de distrações e mais próximo da docente;
- valorização e aumento da frequência da participação nas atividades da sala de aula;
- incentivo e valorização dos hábitos e métodos de estudo;
- acompanhamento e valorização dos trabalhos orais a apresentar;
- disponibilização de tempo extra, caso seja necessário, para a concretização de tarefas e de fichas de
avaliação;
- reforço das revisões e consolidação dos conteúdos;
- promoção de atividades de entreajuda entre pares;
- acompanhamento mais individualizado na sala de aula e reforço positivo;
- valorização de todas as capacidades e qualidades manifestadas pelo discente.
- valorização da autonomia do aluno e do interesse crescente em obter bons e melhores resultados.
- fornecer um feedback sistemático, quer no domínio cognitivo, quer no domínio atitudinal.
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As dificuldades das turmas com índices de insucesso mais elevados, em particular, encontram-se
registadas em ata de departamento de 15 de janeiro.

2º período
Português 2º CEB
REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE
No 5º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 89,1%, considerando-se idêntica ao referencial (87,3%), pois a
diferença não é superior a 3%. Relativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 7,2%. Quanto à
qualidade (médias), a deste período é idêntica ao referencial (3,3). Regista-se uma melhoria relativamente
ao período anterior (3,1).
No 6º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 97,7%. Encontra-se 6% acima da taxa do período transato
(91,7%) e 5,2% acima do referencial (92,5%). No que se refere à qualidade (médias), a deste período é de
3,5, considerando-se idêntica ao referencial (3,3), pois a diferença não excede as 2 décimas. Verifica-se uma
ligeira melhoria relativamente ao período anterior (3,4).
Em suma, os resultados obtidos são idênticos ao referencial, à exceção da taxa de sucesso do 6º ano que o
ultrapassa. Assim sendo, os resultados foram considerados positivos. Após uma reflexão, considerou-se que
os mesmos se devem ao facto de os alunos terem usufruído da aplicação de estratégias de remediação para
a superação das dificuldades diagnosticadas, as quais se encontram elencadas na grelha de monitorização
do período transato. Deste modo, considerou-se bastante positivo o balanço da aplicação das estratégias
adotadas, continuando a sua adoção neste período.
O grupo salienta que a redução da carga letiva atribuída à disciplina dificulta o treino sistemático e a
consolidação dos conteúdos. Esta situação trará, indubitavelmente, repercussões que se farão sentir,
principalmente, na avaliação externa.

Estratégias promotoras de sucesso
-reforço da verificação, nas aulas síncronas, da compreensão dos conteúdos e instruções;
- articulação das atividades, quando possível, com o programa #EstudoEmCasa;
- solicitação regular do feedback sobre a adequação do trabalho assíncrono em termos de tempo;
- maior incentivo da leitura autónoma.
Português 3º CEB
REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE
Depois de analisados os resultados, constata-se que no sétimo ano de escolaridade se regista um aumento
de 16,2% no que à eficácia diz respeito, em relação ao primeiro período, mas, relativamente à qualidade, os
valores são idênticos. No oitavo ano, registou-se um acréscimo de 19,5 pontos percentuais em relação ao
sucesso, comparando com o primeiro período, e a qualidade manteve-se idêntica. No que concerne o nono
ano de escolaridade, o sucesso aumentou 4,4%, em relação ao primeiro momento de avaliação e a
qualidade manteve-se idêntica.
Os resultados alcançados, quer em relação à eficácia, quer em relação à qualidade, são idênticos aos
valores de referência, salvaguardando-se as diferenças em relação à eficácia, no oitavo e no nono anos de
escolaridade, de 3,2 por cento e de 3,3 por cento, respetivamente.
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Perante estes resultados, o grupo de professores concluiu que as medidas adotadas foram adequadas e
surtiram o efeito desejado.

Estratégias promotoras de sucesso
Serão reforçadas algumas das estratégias já implementadas no período transato e, no contexto do ensino
não presencial, aplicar-se-ão ainda as seguintes:
-Reforço da verificação nas aulas síncronas da compreensão das instruções e conteúdos;
- Articulação das atividades com o programa Estudo em Casa;
- Solicitação regular do feedback sobre a adequação do trabalho assíncrono em termos de tempo.

Inglês
REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE
Em relação ao 5.º ano, verifica-se que a taxa de sucesso (eficácia) é de 93,2%, ficando 7,6 % acima do
referencial (85,6%). Relativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 9,0%. Quanto à qualidade
(médias), a deste período é de 3.5, ligeiramente superior ao referencial (3,4), e à registada no período
anterior (3,3), mas considerada idêntica.
No 6.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 90,8%. Encontra-se 8,8% acima da taxa do período transato
(82.0%) e 2,4% acima do referencial (88,4%), embora dentro do desvio considerado como idêntico. No que
se refere à qualidade (médias), a deste período é de 3,4. Subiu ligeiramente em relação ao período anterior
(3,3) e manteve-se idêntica à do referencial (3,4).
No 7.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 95,4%. Encontra-se 4,1% acima da taxa do período transato
(91,3%), 2,5% acima do referencial (92,9%). No que se refere à qualidade (médias), a deste período é de
3,6. Subiu ligeiramente em comparação com o período anterior (3,5), mantendo-se idêntica à do referencial
(3,6).
No 8.º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 88,7%. Encontra-se 13,1% acima da taxa do período transato
75,6%) e 4,7% abaixo do referencial (93,4%). No que se refere à qualidade (médias), a deste período é de
3,4. Regista-se uma melhoria em comparação com o período anterior (3,2), ficando, no entanto, um pouco
abaixo do referencial (3,6) mas considerado com idêntico.
No 9º ano, verifica-se que a taxa de sucesso (eficácia) é de 98,4%, ficando 2,1 % acima do referencial
(96,3%), mas no limite do devido considerado como idêntico. Verifica-se uma acentuada melhoria, de
10,4%, comparativamente com o período transato (88,0%). Quanto à qualidade (médias), a deste período é
de 3,8, ligeiramente superior ao referencial (3,6), e à registada no período anterior (3,4), porém,
considerada idêntica àquele.
Após a análise dos dados acima relatados, podemos constatar que em todos os anos letivos se regista uma
evolução positiva dos resultados, comparativamente aos obtidos no período anterior.
Os progressos verificados revelam que as medidas implementadas, registadas na grelha de monitorização
do período anterior, surtiram o efeito desejado. Assim sendo, na medida do possível, deve ser dada
continuidade à sua implementação no terceiro período.
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Estratégias promotoras de sucesso
- reforço da verificação, nas aulas síncronas, da compreensão dos conteúdos e instruções;
- articulação das atividades, quando possível, com o programa #EstudoEmCasa;
- solicitação e fornecimento regular do feedback sobre a adequação do trabalho assíncrono em termos de
tempo.

Francês
REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE
Relativamente ao 7º ano, no que diz respeito ao critério eficácia, verifica-se uma taxa de sucesso de 98,8%,
estando 3,8 pontos percentuais acima do referencial. Quanto ao critério qualidade, constata-se que a
média obtida é de 3,8, estando 0,2 acima do referencial.
No 8º ano, a taxa de sucesso é de 96,4%, registando-se 0,8 pontos percentuais acima do referencial. No
critério alusivo à qualidade do sucesso, verifica-se que a média alcançada é de 3,6 e que está 0,1 acima da
média obtida nos últimos três anos.
No que ao 9º ano diz respeito, a taxa de sucesso obtida é de 99,5% e está 8,4 pontos percentuais acima do
referencial. A qualidade do sucesso alcançado é de 3,7, estando 0,3 acima da média obtida nos últimos três
anos.

Estratégias promotoras de sucesso
- Enviar antecipadamente aos alunos os materiais para as aulas síncronas.
-Acompanhar a realização das atividades assíncronas (através da plataforma Classroom).
-Colaborar com os alunos no desenvolvimento das atividades propostas, esclarecendo dúvidas (seja de
forma síncrona, seja de forma assíncrona).
-Dar feedback aos alunos sobre as tarefas realizadas (pontos fortes/ pontos fracos/ aspetos a melhorar).
-Permitir aos alunos que mostrem a sua aprendizagem através de vários formatos (vídeo, banda
desenhada, entre outros).
-Adaptar tarefas para alunos com mais dificuldades.
-Enviar aos alunos sem conectividade fichas de trabalho ou propostas de trabalho com base nos manuais.

Espanhol
REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE
Não existem valores de referência dos três últimos anos relativamente ao 8ºano de escolaridade da
disciplina de Espanhol. No entanto, tendo em conta os dados do primeiro período e no âmbito do critério
da eficácia, constata-se que a taxa de sucesso se situou nos cem pontos percentuais, sucesso pleno. Este
facto poderá estar relacionado com a proximidade do Espanhol à língua materna. Por sua vez, ao nível do
critério da qualidade, registou-se uma média de três vírgula quatro (3,4). Este último dado poderá refletir o
baixo investimento na disciplina por parte dos alunos, por se tratar de opção de língua estrangeira II, aliado
a alguma dificuldade em cumprir regras de conduta e falta de concentração e hábitos de estudo.
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Estratégias promotoras de sucesso
- incentivo ao cumprimento das atividades assíncronas propostas;
-valorização e fomento da participação nas atividades síncronas;
-valorização do empenho, da atenção e da pontualidade nas aulas síncronas;
- valorização do aumento da frequência da participação espontânea nas atividades síncronas;
-valorização da utilização da língua espanhola oral durante as intervenções nas aulas síncronas;
- incentivo e valorização dos hábitos e métodos de estudo;
- incentivo e valorização do pedido de esclarecimento de dúvidas;
- acompanhamento mais individualizado através do mail e das plataforma Classroom;
- disponibilização de tempo extra, caso seja necessário, para a concretização de tarefas;
- reforço das revisões e consolidação dos conteúdos;
- valorização de todas as capacidades e qualidades manifestadas pelo discente.
- valorização da autonomia do aluno e do interesse crescente em obter bons e melhores resultados.
- fornecer um feedback sistemático, quer no domínio cognitivo, quer no domínio atitudinal.

3º período
Português 2º CEB
REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE
No 5º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 91,9%, encontrando-se 4,5% acima do referencial (87,3).
Relativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 2,8%. Quanto à qualidade (médias), a deste
período (3,4) considera-se idêntica ao referencial (3,3), pois a diferença não excede as 2 décimas. Regista-se
uma melhoria relativamente ao período anterior (3,3). No 6º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 99,5%.
Encontra-se 7% acima do referencial (92,5% ) e 1,8% acima da taxa do período transato (97,7%). No que se
refere à qualidade (médias), a deste período é de 3,6, ficando 0,3 acima do referencial (3,3). Verifica-se uma
ligeira melhoria relativamente ao período anterior (3,5).
Em suma, os resultados obtidos encontram-se acima do referencial, à exceção da média do 5º ano que é
idêntica. Assim sendo, os resultados foram considerados bastante positivos. Após uma reflexão,
considerou-se que os mesmos se devem ao facto de os alunos terem usufruído da aplicação de medidas de
suporte à aprendizagem e à inclusão (universais, seletivas e adicionais).
O grupo salientou que a redução da carga letiva atribuída à disciplina comprometeu o cumprimento das
Aprendizagens Essenciais.
PROPOSTAS DE ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO







Apoio ao Estudo lecionado por professores de Português para permitir o foco na leitura e na
escrita;
Atribuição do Apoio, por ordem de prioridade, ao professor de Português da turma, a um professor
do Conselho de Turma, a um professor do 2º ciclo;
Manutenção da Oficina de Leitura e de Escrita no 6º ano e introdução no 5º;
Aumento da carga letiva da disciplina de Português (mais um tempo) para reforço/consolidação das
aprendizagens essenciais;
Coadjuvação.
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Português 3º CEB
REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE
No que diz respeito ao sétimo ano de escolaridade, na tocante à eficácia, houve um aumento de quatro
vírgula um por cento em relação ao referencial e de dois vírgula um, comparando com os resultados de
segundo período. Quanto à qualidade, os valores são idênticos aos do referencial e aos do segundo
período. No oitavo ano, os valores relacionados com a eficácia são idênticos aos do referencial, mas quatro
vírgula um por cento superiores em relação aos do segundo período. Relativamente à qualidade não há
alterações dignas de registo neste ano de escolaridade. No nono ano, regista-se um aumento da eficácia de
cinco vírgula cinco por cento em relação aos valores de referência e de oito vírgula oito por cento, se
compararmos com os resultados do segundo período. Quanto à qualidade, os valores são idênticos aos do
referencial e do segundo período.
Os resultados alcançados resultam do sucesso das estratégias e das medidas implementadas, no entanto as
considerações feitas pelo Ministério da Educação, relativamente ao Ensino à Distância, pesaram bastante
neste momento de avaliação. Assim, a avaliação foi essencialmente um processo formativo e contínuo e a
preocupação maior, ao longo deste período, foi que todos os alunos aprendessem e não fossem
penalizados pelo desigual acesso que tinham aos meios digitais.

PROPOSTAS DE ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO

Apesar dos resultados obtidos em relação à eficácia não terem sido inferiores ao referencial e ao segundo
momento de avaliação, o grupo disciplinar considera que muitos alunos evidenciam muitas dificuldades na
expressão escrita, na gramática e na interpretação de textos orais e escritos, podendo comprometer, ainda,
desta forma, o seu desempenho futuro nas outras disciplinas, dado o carácter transversal do Português e
das aprendizagens que desenvolve. Assim, e porque o grupo se preocupa também com os resultados
obtidos no que à qualidade diz respeito, propõe as seguintes modalidades de apoio para o próximo ano
letivo: apoio de longa duração a Português lecionado pelo docente da turma e apoio específico a
Português.

Inglês
REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE
Em relação ao 5º ano, verifica-se que a taxa de sucesso (eficácia) é de 95,9%, ficando 10,4 % acima do
referencial (85,6%). Comparativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 2,7%. Quanto à
qualidade (médias), a deste período é de 3.6, sendo assim idêntica ao referencial (3,4). Verifica-se uma
ligeira melhoria relativamente ao período anterior (3,3).
No 6º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 93,5%, situando-se 5,2 % acima do referencial (88,4%).
Comparativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 2,7%. Quanto à qualidade (médias), a deste
período é de 3.5, sendo assim idêntica ao referencial (3,4). Verifica-se uma ligeira melhoria relativamente
ao período anterior (3,4).
No 7º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 96,7%, situando-se 3,8 % acima do referencial (92,9%).
Comparativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 1,3%. Quanto à qualidade (médias), a deste
período é de 3.7, sendo assim idêntica ao referencial (3,6). Verifica-se uma ligeira melhoria relativamente
ao período anterior (3,6).
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No 8º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 93,9%, ficando 5 décimas abaixo do referencial (93,4%).
Comparativamente ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 5,2%. Quanto à qualidade (médias), a deste
período é de 3.6, mantendo-se igual ao referencial (3,6). Verifica-se uma ligeira melhoria relativamente ao
período anterior (3,4).
No 9º ano, a taxa de sucesso (eficácia) é de 98,9%, situando-se 5,2 % acima do referencial (96,3%). Em
relação ao período anterior, a taxa de sucesso subiu 5 décimas. No respeitante à qualidade (médias), a
deste período é de 3.8, sendo assim idêntica ao referencial (3,6). A média mantem-se a mesma do período
anterior (3,8).
Após a análise dos resultados escolares registados, podemos verificar que em todos os anos letivos a taxa
de sucesso é ligeiramente superior em relação à do período anterior, à exceção do 8ºano, onde se regista a
ténue descida de 5 décimas. Relativamente ao referencial, a média manteve-se idêntica em todos os anos.
Considera-se assim que os resultados se revelam muito positivos. Os mesmos demonstram que as medidas
implementadas, registadas nas grelhas de monitorização dos períodos anteriores, foram eficazes e surtiram
o efeito desejado.
PROPOSTAS DE ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO

- Criação de um Clube de Inglês para os 5.º e 6.º Anos, com espaço próprio e adequado ao funcionamento
do mesmo.
Objetivos: Proporcionar o uso da Língua Inglesa com adequação e fluência; desenvolver a capacidade de
interpretar e produzir diferentes enunciados orais e escritos...
Atividades: dramatização de pequenos sketches (que poderiam ser apresentados na Festa de Natal / Dia do
Aluno…); sessões de karaoke; comemoração de datas, festividades e tradições inglesas (por exemplo a
organização de uma Tea Party).
- Implementação e dinamização de uma oficina de oralidade, para treino desta competência, tanto do
agrado e interesse dos alunos, mas que não é devidamente trabalhada por falta de tempo.

Francês
REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE
Relativamente ao 7º ano, no que diz respeito ao critério eficácia, verifica-se uma taxa de sucesso de 98,8%,
estando 3,8 pontos percentuais acima do referencial. Quanto ao critério qualidade, constata-se que a
média obtida é de 3,8, estando 0,2 acima do referencial.
-No 8º ano, a taxa de sucesso é de 96,4%, registando-se 0,8 pontos percentuais acima do referencial. No
critério alusivo à qualidade do sucesso, verifica-se que a média alcançada é de 3,6 e que está 0,1 acima da
média obtida nos últimos três anos.
- No que ao 9º ano diz respeito, a taxa de sucesso obtida é de 98,9% e está 7,8 pontos percentuais acima do
referencial. A qualidade do sucesso alcançado é de 3,8, estando 0,4 acima da média obtida nos últimos três
anos.
Nos três anos em apreciação, verifica-se uma evolução positiva, ao longo do ano letivo, decorrente das
estratégias adotadas, no intuito de promover o sucesso dos alunos.
Todos os professores implementaram medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, nomeadamente as
medidas universais elencadas nos documentos anteriores, assim como as estratégias definidas no âmbito
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do Ensino@Distância. Verificou-se que, em todas as turmas, as medidas aplicadas tiveram um impacto
positivo, já que permitiram à maioria dos alunos obter sucesso e melhorar os resultados obtidos, sendo o
insucesso praticamente residual.
Relativamente aos valores do referencial, ou seja, os resultados alcançados no final do ano letivo anterior,
constata-se que se alcançaram valores semelhantes no 8º ano: a taxa de sucesso no presente ano letivo é
de 96,4%, ligeiramente superior à do ano letivo transato que se situou nos 95,6 pontos percentuais,
registando-se um incremento em 0,8 pontos percentuais.
No sétimo e no nono ano anos, as taxas de sucesso alcançadas no presente ano letivo ficaram acima das
atingidas no ano letivo transato. No sétimo ano, a taxa de sucesso alcançada foi de 98,8 por cento, estando
3,8 pontos percentuais acima da taxa alcançada no ano letivo anterior, que se tinha situado nos 95%.
No nono ano, verifica-se que a taxa de sucesso é de 98,9%, tendo superado os 91,1% do ano transato em
7,8 pontos percentuais.
No que concerne as médias obtidas, importa referir que estão acima das que foram obtidas no ano letivo
transato. No sétimo ano, a média é de 3,8, estando duas décimas acima do referencial. No oitavo ano, a
média é de 3,6, estando uma décima acima do dito referencial e, no nono ano, a média obtida é de 3,8,
situando-se quatro décimas acima do referencial.

PROPOSTAS DE ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO

- Apoios (ao estudo/ apoio individualizado)

Espanhol
REFLEXÃO CRÍTICA DA REALIDADE
Na única turma de Espanhol existente na escola neste ano letivo, uma turma de 8ºano, a taxa de sucesso
(eficácia) é de 100%. Não existem valores de referência relativamente aos três anos letivos anteriores, pelo
facto de não ter existido turma ( opção LEII). Relativamente ao período anterior, a taxa de sucesso não
sofreu alteração, pois já tinha sido de 100%. Quanto à qualidade (médias), regista-se uma evolução
crescente relativamente aos períodos anteriores, com médias de 3,4, no primeiro período, 3,6, no segundo
período e 3,8, no terceiro período.
Os resultados foram considerados muito bons, quanto à eficácia, e bons quanto à qualidade.
Estes resultados devem-se ao facto de os alunos terem usufruído da aplicação de estratégias de remediação
para a superação das dificuldades diagnosticadas, as quais se encontram elencadas nas grelhas de
monitorização dos períodos transatos. Assim, considerou-se muito positivo o balanço da aplicação das
estratégias adotadas.
A docente salientou que o modelo de Ensino à distância e os constrangimentos por ele provocados,
sobretudo relacionados com os equipamentos e ligação à Internet, bem como a redução da carga letiva
atribuída à disciplina inviabilizou o cumprimento das Aprendizagens Essenciais.
PROPOSTAS DE ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO

- Aumento da carga letiva da disciplina de Espanhol (mais um tempo) para conclusão/reforço/consolidação
das aprendizagens essenciais.
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Ponto da situação relativamente às planificações iniciais e adequação às turmas

1º período
Não se registaram atrasos significativos no cumprimento das planificações.

2º período
Não houve atrasos significativos no cumprimento das planificações. No entanto, os professores de
Português dos segundo e terceiro ciclos salientaram que a redução da carga letiva compromete a
consolidação das aprendizagens essenciais.

3º período
Português 2º ciclo
Na EBVV, nas turmas A, B e C do quinto ano, não foi efetuada a análise da obra “ Naus de Verde Pinho”, em
virtude de a mesma, tendo passado do sexto para o quinto ano, não constar do manual da disciplina e de
não haver a possibilidade de a estudar sem os exemplares que se encontram na Biblioteca Escolar; não foi
lecionado o conteúdo gramatical “Frase simples e complexa” e outros conteúdos não foram abordados com
a profundidade exigida, pois sem o apoio presencial da docente tal seria impossível, devido à complexidade
de que estes conteúdos se revestem para alunos de quinto ano e à necessidade de um treino continuado.
Está neste caso a conjugação pronominal com o pronome em adjacência verbal. Estes conteúdos serão
lecionados e/ou retomados e consolidados no próximo ano letivo.
Na turna E do quinto ano, não foi lida nem analisada a obra “As Naus de Verde Pinho”. Alguns
conteúdos gramaticais carecem de maior aprofundamento e não foram realizadas todas as oficinas de
escrita.
Nas turmas B e C do sexto ano, no domínio da Gramática não se abordaram as seguintes
aprendizagens: compreender a ligação de orações por coordenação e por subordinação e classificar
orações coordenadas copulativas e adversativas e orações subordinadas adverbiais temporais e
causais. No que diz respeito à Educação literária, "Ler integralmente obras literárias narrativas,
poéticas e dramáticas", esta ficou bastante condicionada pois, por falta da obra física, foram apenas
analisados os excertos constantes do manual.
Nas turmas F e G do quinto ano e na turma E do sexto ano, as aprendizagens essenciais foram
cumpridas graças à articulação que foi possível realizar com o programa #estudoemcasa. De realçar,
contudo, que as mesmas não foram devidamente trabalhadas nem testadas.
Nas turmas de 6ºano D, F e G, ao nível das aprendizagens essenciais, ficaram por abordar os seguintes
conteúdos, inscritos nas Aprendizagens Essenciais: no domínio da Gramática não se abordaram os
seguintes conteúdos: identificar a classe de palavras: [...] conjunção e locução conjuncional (coordenativa
copulativa e adversativa; subordinativa temporal e causal);compreender a ligação de orações por
coordenação e por subordinação e classificar orações coordenadas copulativas e adversativas e orações
subordinadas adverbiais temporais e causais. Não foi feita consolidação de conteúdos nomeadamente no
que diz respeito ao conteúdo de Gramática, transformar [...] o discurso direto em discurso indireto (e vice29

versa); ao texto dramático; ao Romance Tradicional, no âmbito do Texto Poético. No que respeita à leitura,
oralidade e escrita, não foi feito reforço e treino ao longo de todo o terceiro período, devido a
constrangimentos de diversas ordens que se prendem com a modalidade de aulas online.

Na EBMEA, no 5º ano, não foram cumpridas as seguintes aprendizagens essenciais: compreender a
composição como processo de formação de palavras; ler integralmente as obras literárias poéticas “A Nau
Catrineta” e “A Bela Infanta” in Romanceiro de Almeida Garrett e “As naus de verde pinho” de Manuel
Alegre.
Nas turmas A e B do 6º ano, não foi cumprida a seguinte aprendizagem essencial: ler integralmente a obra
literária poética “O pássaro da cabeça” de Manuel António Pina.
Apesar de a maioria das aprendizagens essenciais ter sido desenvolvida, sugere-se que, no próximo ano,
seja feito o reforço dos diversos domínios, atendendo ao número reduzido de aulas neste terceiro
período que condicionou o treino e consolidação dos mesmos.

Português 3º ciclo
No que diz respeito à disciplina de Português do 3º ciclo nas turmas do sétimo ano da EBVV as
aprendizagens essenciais foram desenvolvidas, no entanto, no domínio da Educação Literária, não foram
analisados todos os poemas. No domínio da Gramática, não foram dadas as orações subordinadas adjetivas
relativas nem a oração subordinada substantiva completiva. Para além disso, nas turmas D e F do sétimo
ano, não foi lecionada a oração subordinada substantiva completiva. Por sua vez, nas turmas B, C, D e E do
sétimo ano da EBMEA no domínio da Gramática não se abordaram as seguintes aprendizagens: a frase
complexa (coordenação e subordinação); as conjunções e locuções conjuncionais coordenativas e
subordinativas e a formação de palavras (derivação e composição). No que diz respeito à Educação
literária, a unidade do texto dramático ficou bastante condicionada, não tendo sido trabalhada, na íntegra,
a obra “Leandro, Rei da Helíria”, de Alice Vieira. No que respeita à leitura, oralidade e escrita, não foi feito
reforço e treino, ao longo de todo o terceiro período, devido a constrangimentos de diversas ordens que se
prendem com a modalidade de aulas online. Na turma A, não foi terminado o estudo da já referida obra
dramática, nem foi lecionada a subordinação.
Nas turmas do oitavo ano da EBVV, não foram analisados todos os poemas propostos para este ano de
escolaridade. Na EBMEA, ao nível da gramática e dentro do item das Orações Subordinadas, ficaram por
lecionar as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas relativas. Dentro do
item gramatical das Funções Sintáticas faltou lecionar o predicativo do complemento direto.
Nas turmas do nono ano da EBVV, no âmbito da Educação Literária, não foram dados seis poemas e no
domínio da gramática, na turma E, ainda que tivesse sido abordada, não foi consolidada a oração
subordinada substantiva relativa. Nas turmas da EBMEA, a obra em análise, “Os Lusíadas”, já tinha sido
iniciada antes da suspensão das aulas presenciais, o que facilitou o estudo dos vários episódios. Foram
fornecidos aos alunos links para audição no sentido de os auxiliar na leitura dos episódios estudados. As
atividades planificadas foram executadas pela grande maioria dos alunos. A docente optou por dar
seguimento à exploração da obra, para os alunos, no ensino secundário, estarem a par do seu conteúdo.
Não foi lecionado o tema “Processos de evolução fonológica – fenómenos fonéticos” nem “Palavras
convergentes e divergentes”.

30

Apesar de a maioria das aprendizagens essenciais ter sido desenvolvida, sugere-se que, no próximo ano
letivo, seja feito o reforço dos diversos domínios da disciplina, atendendo ao número reduzido de aulas no
terceiro período que condicionou o treino e consolidação dos mesmos.

Inglês
Na EBVV, nas turmas 5ºF, 5ºG e 6ºE, as aprendizagens essenciais foram cumpridas em
articulação com o programa #estudo em casa, à exceção da unidade « Let's Party». De salientar
que as mesmas não foram devidamente trabalhadas nem testadas, dado o novo contexto
educativo do ensino a distância. Nas turmas 6ºC, 6ºF e 6ºG, não foi abordado no domínio da
gramática: “Future-be going to. No 5ºC, não foi abordado o tópico Let's Party/ Party food e os
items gramaticais The imperative, Indefinite and definite articles.
Nas turmas A, B, D, E do sexto ano não foram abordados o tópico "Summer activites /Summer
plans e a nível gramatical: "Future- be going to", Adverbs: adjective + ly
A docente da disciplina de Inglês das turmas 8º A, 8ºC e 8ºE referiu que, embora as aprendizagens
essenciais tivessem sido atingidas, dois temas gramaticais (present perfect e simple past)
necessitam de alguma consolidação adicional no próximo ano e não foi totalmente desenvolvido o
tema “Ambiente” previsto na planificação. Este tema deverá ser revisitado no próxim o ano letivo.
Tal ocorreu, não por falta de tempo, mas porque foi tomada a decisão pedagógica de explorar
outras temáticas mais significativas ligadas ao momento atual e trabalhar-se mais aspetos
relacionados com a saúde, boas práticas e relacionados com as tecnologias, a segurança e os
meios digitais enquanto ferramenta de aprendizagem. Tal decisão revelou-se profícua, os alunos
mostraram-se empenhados, interessados e motivados, pois consideraram adequada ao momento
e mais contextualizado.
Apesar de a maioria das aprendizagens essenciais ter sido desenvolvida, sugere-se que, no próximo ano,
seja feito o reforço dos diversos domínios, atendendo ao número reduzido de aulas síncronas neste
terceiro período que condicionou o treino e consolidação dos mesmos.

Francês
Todos os professores desenvolveram as aprendizagens essenciais, quer no sétimo, quer no oitavo
ano, de acordo com o contexto temático da “Vida quotidiana”, em torno dos três domínios:
competência comunicativa, competência intercultural e competência estratégica. As aprendizagens
essenciais foram cumpridas, mas não foram muito aprofundadas devido carga letiva escassa.
No nono ano, a planificação foi cumprida.
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Espanhol
Os conteúdos relacionados com as Aprendizagens essências que, a seguir, se enunciam, foram abordados
em regime de ensino à distância, pelo que não foram exercitados nem consolidados, exigindo uma revisão
muito aprofundados detalhada no nono ano. São eles: na Unidad 6 “Vivir en comunidade: Identificar e
utilizar o vocabulário relacionado com a vida em sociedade; identificar regras e dar conselhos sobre viver
em sociedade; entender, identificar e isolar informações específicas em textos relacionados com os hábitos
da vida quotidiana; identificar e usar expressões de obrigação e necessidade; escrever textos curtos sobre
um tema família; identificar as formas verbais do passado; relatar experiências pessoais no passado;
identificar formas de discriminação social; escrever alguns conselhos sobre regras de cidadania ". Na Unidad
7 “¡Buen viaje!": identificar e utilizar o vocabulário relacionado com viagens de ócio e clima; compreender
as ideias principais de um texto relacionado o tema das viagens ; identificar e usar corretamente o gerúndio
em frases e textos curtos; identificar e usar corretamente expressões temporais e ver textos curtos sobre
um tema familiar, utilizando os possessivos.
Não foram abordados os conteúdos relacionados com as Aprendizagens essenciais no tema “En la ciudad";
compreender as ideias principais de um texto relacionado com os destinos de férias e escrever um postal.
Os domínios de compreensão audiovisual, da interação e produção oral e da produção escrita foram pouco
trabalhados ao longo do terceiro período. Salienta-se o facto de a disciplina ter tido, apenas, uma aula
síncrona semanal de trinta minutos, o que foi manifestamente insuficiente.

IV.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

9-

Atividades em articulação com a Biblioteca Escolar e Projetos Escolares

●
Encontra-se em desenvolvimento o projeto CLIL implicando a turma E do sétimo ano da EBMEA. O
Programa de Escolas Bilingues em Inglês na educação pré-escolar e no ensino básico, definido no âmbito do
Protocolo de Cooperação Institucional e Educativa entre a Direção-Geral da Educação (DGE), do Ministério
da Educação (ME), e o British Council Lisbon (BC) está, no presente ano letivo, a ser implementado na
sequência de uma candidatura apresentada pela referida escola. Este projeto encontra-se, neste momento,
aprovado de forma condicionada até se cumprirem todos os pressupostos. As disciplinas em que este
projeto está a ser implementado são Ciências Naturais, História, Educação Visual e Educação Física.
Semanalmente, um tempo destas disciplinas é coadjuvado pela professora da disciplina de Inglês, sendo as
mesmas aulas lecionadas em língua inglesa. A ideia central do projeto é que a língua inglesa seja usada num
contexto cada vez mais próximo de situações reais, neste caso a aprendizagem de conteúdos de disciplinas
do currículo em língua inglesa. Com esta experiência aumenta substancialmente o tempo semanal em que
os alunos usam a língua inglesa contribuindo para um melhor desempenho linguístico dos alunos.
●

Literacia 3DI
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Na disciplina de Inglês, foram selecionados para a fase regional os alunos Francisco Rodrigues (8.ºA) e
Carolina Costa (8.ºE).
●

Encontram-se em desenvolvimento os projetos Erasmus KA2 .

●
Encontra-se em fase de conclusão o projeto Erasmus KA1 – Projeto 3 I’s: Inovação, Inclusão &
Internacionalização para desenvolver competências do século XXI, com o objetivo de potenciar
competências que permitam o recurso a métodos e técnicas inovadores de ensino que sejam centrados nos
alunos e desenvolvam competências transversais tal como se preconiza na legislação em vigor; potenciar o
desenvolvimento de competências relevantes como a criatividade, o pensamento crítico, a metacognição e
outras competências chave através de metodologias inovadoras; melhorar competências digitais e
aumentar a capacidade para promover mudanças em termos de modernização com recursos às TIC; tomar
conhecimento e partilhar exemplos de boas práticas de ensino de forma a potenciar a motivação, a
inclusão, a aprendizagem e combater o insucesso; aumentar as competências linguísticas da comunidade
educativa, de forma a conseguir envolver em projetos internacionais um cada vez maior número de
pessoas, bem como promover a diversidade linguística da União Europeia; disseminar práticas inovadoras
por todos os grupos disciplinares com a criação círculos de formação entre pares; promover a
internacionalização da instituição através da fundação de uma rede de parcerias com outras instituições
europeias para que alunos e professores possam participar em projetos e desenvolver um sentido de
pertença à comunidade europeia.
●

Participação no Concurso Nacional de Leitura (2º e 3º ciclos).

●

Participação no Concurso de ilustração de poemas (2º e 3º ciclos), no âmbito da Semana da Leitura.

●
Visita do escritor Paulo Santos à Escola, atividade de articulação do Grupo de Português do 2º ciclo
com a Biblioteca Escolar.
●
Visita de estudo a uma fábrica de cordofones e ao salão Mozart no âmbito de um Domínio de
Articulação Curricular (5ºA e 6ºA EBVV).
●

Participação no BiblioPaper (5ºE EBVV).

●

Sarau Cultural - não realizado devido à suspensão das atividades letivas e não letivas, de acordo
com o artigo 9.º do DL n.º 10-A/2020 e das normas de contingência para a epidemia SARS-COVID2, doença COVID-19.
●

10-

Feira do Livro - não realizada devido à suspensão das atividades letivas e não letivas, de acordo com
o artigo 9.º do DL n.º 10-A/2020 e das normas de contingência para a epidemia SARS-COVID-2,
doença COVID-19.

Atividades em articulação com o 1º CEB

Inglês
Foi concretizada a celebração do Thanksgiving no dia 28 de novembro.
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Earth Day –não foi realizada devido à suspensão das atividades letivas e não letivas, de acordo com o artigo
9.º do DL n.º 10-A/2020 e das normas de contingência para a epidemia SARS-COVID-2, doença COVID-19.

11- Outras atividades dos grupos disciplinares
Francês
- A atividade “Les francofolies” prevista para o dia 20 de março não foi realizada devido à suspensão das
atividades letivas e não letivas, de acordo com o artigo 9.º do DL n.º 10-A/2020 e das normas de
contingência para a epidemia SARS-COVID-2, doença COVID-19.
No âmbito desta atividade, apenas foi possível realizar o trabalho de enriquecimento curricular proposto
aos alunos, incidindo sobre o dia internacional da Francofonia. A maioria dos alunos fez um trabalho e o
mesmo foi alvo de avaliação, no decurso do segundo período. As atividades de cariz lúdico destinadas ao
sexto ano, assim como o almoço francês na cantina não foram realizadas pelo motivo atrás indicado.

Português
- No que diz respeito às atividades inicialmente propostas pelo grupo de português do 2º ciclo para o PAA,
nomeadamente: Ida ao teatro para 6º ano - “O infinito de Sofia” (1º período) e o projeto “10 minutos a ler”;
não se concretizaram. O primeiro devido à inexistência de “plafond” para alunos subsidiados pois já estava
atribuído a outras atividades propostas pelos vários departamentos. A segunda, devido ao facto de a
inscrição da escola ter sido tardia e, consequentemente, não aceite. Contudo, este projeto está a ser
implementado nas turmas B e C do sexto ano da EBVV.

- Participação do grupo de Português (3º ciclo) no projeto interdisciplinar “Festival do Silêncio”, cujo
enquadramento curricular envolveu as disciplinas de Físico-Química, Francês, Educação Visual, Ciências
Naturais e Inglês.
- Visita de estudo ao Porto (9º ano EBVV) – atividade de articulação entre os departamentos de Línguas
(Português), Expressões (Educação Visual) e Ciências Sociais e Humanas (História) que conduziu discentes e
docentes a um périplo por alguns dos mais emblemáticos monumentos do centro histórico do Porto,
durante a manhã, e à visualização uma peça de teatro (“Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente), à tarde.
- Visita de estudo ao Porto (7º ano EMEA)– Teatro e percurso pedestre no parque litoral Norte- atividade de
articulação entre os departamentos de Línguas e de Ciências Sociais e Humanas. - não foi realizada devido à
suspensão das atividades letivas e não letivas, de acordo com o artigo 9.º do DL n.º 10-A/2020 e das
normas de contingência para a epidemia SARS-COVID-2, doença COVID-19.

Inglês
- Foi concretizada a celebração do Thanksgiving no dia 28 de novembro.
- o teatro interativo “Magic Matilda” não foi realizado devido à suspensão das atividades letivas e não
letivas, de acordo com o artigo 9.º do DL n.º 10-A/2020 e das normas de contingência para a epidemia
SARS-COVID-2, doença COVID-19.
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- Earth Day – atividade para comemorar o 50º aniversário do Dia da Terra –não foi realizada devido à
suspensão das atividades letivas e não letivas, de acordo com o artigo 9.º do DL n.º 10-A/2020 e das normas
de contingência para a epidemia SARS-COVID-2, doença COVID-19.
A avaliação de todas as atividades realizadas encontra-se descrita em atas de Departamento
Regista-se a participação de vários grupos disciplinares no Sarau de Poesia e Música em articulação com a
Academia de Música de Vila Verde

V. ENSINO A DISTÂNCIA
Todos os elementos do departamento cumpriram as orientações preconizadas no Plano de Aprendizagens
não Presenciais - Ensino a Distância (Plano de E@D) do Agrupamento, tendo sido considerado adequado
aos recursos, contexto e público-alvo.
Os maiores constrangimentos prenderam-se com aspetos como: a dificuldade na comunicação por falta de
equipamentos e/ou net de qualidade; a perda de tempo já escasso de aulas síncronas no momento entre a
solicitação de participação de um aluno e a resposta dada, por ter de proceder sempre à ativação de
microfone, perdendo-se a participação espontânea, a discussão; a não visualização da linguagem corporal
de toda a turma em simultâneo; a prestação de apoio individualizado; e a necessidade de extrema
organização por parte dos alunos. Por sua vez, todos os aspetos afetivos fundamentais vivenciados dentro
da sala de aula e que ultrapassam a questão dos conhecimentos ficam excluídos com o Ensino a Distância.
Reconhece-se, no entanto, que esta modalidade de ensino beneficiou o desenvolvimento de técnicas no
âmbito da utilização de ferramentas digitais, da autonomia e da organização.
Globalmente, considerou-se que a implementação do Ensino a Distância foi bastante positiva.

VI. PROPOSTAS
Ao longo do ano letivo, identificaram-se problemas, partilharam-se ideias e procuraram-se possíveis
soluções para potenciar o sucesso educativo dos nossos alunos. É neste contexto que se elencam as
seguintes propostas:
- generalização da oferta da Oficina de Leitura e de Escrita ou foco da ação do Apoio ao Estudo na leitura e
escrita, atendendo que as dificuldades se evidenciam nestas competências estruturantes;
- reposição dos tempos letivos retirados à disciplina de Português, visto que a diminuição da carga letiva
tem impedido a possibilidade de uma prática sistematizada de atividades nos diferentes domínios, não
permitindo o desenvolvimento/aprofundamento das aprendizagens essenciais. Note-se que uma boa parte
dos resultados obtidos na avaliação interna são fruto da aplicação de medidas universais, seletivas e
adicionais. Em contexto de avaliação externa, ao qual esta disciplina está sempre sujeita, a maioria destas
medidas não serão aplicadas e os resultados irão ressentir-se;
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- apoio ao Estudo lecionado por professores de Português para permitir o foco na leitura e na escrita;
- atribuição do Apoio, por ordem de prioridade, ao professor de Português da turma, a um professor do
Conselho de Turma, a um professor do ciclo correspondente;
- apoio de Longa Duração a Português dado pelo professor da turma no 3º ciclo;
- apoios (ao estudo/ apoio individualizado) para a disciplina de Francês;
- atribuição de um tempo letivo extra à disciplina de LE II, Espanhol e Francês, com intuito de consolidar
e/ou viabilizar a recuperação de Aprendizagens Essenciais que não foram abordadas durante o terceiro
período e para o treino da interação e produção oral e escrita, essenciais no âmbito do domínio da
competência comunicativa na aprendizagem de uma língua estrangeira;
- criação de uma equipa responsável pelo PLNM, atendendo que há cada vez mais alunos nesta situação e
é necessário aplicar testes de avaliação de diagnóstico, elaborar relatórios, apoiar os alunos, os respetivos
conselhos de turma e Encarregados de Educação, elaborar materiais específicos, monitorizar/acompanhar a
evolução das aprendizagens, entre outra tarefas;
- criação de uma Oficina de Oralidade de Inglês;
- criação do Clube de Inglês (2º ciclo);
- coadjuvação em turmas com menor taxa de sucesso;
- articulação entre 1º e 2º ciclos para a implementação de forma concertada de práticas pedagógicas,
tornando a transição entre os ciclos mais ténue;
- continuidade pedagógica na atribuição de turmas.

Agrupamento de Escolas de Vila Verde, 14 de julho de 2020

A Coordenadora do Departamento Curricular de Línguas (em substituição)
Fátima Alpoim
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I. Organização, orientação e coordenação do departamento
curricular
A. Organização
O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais é constituído por 34 docentes,
distribuídos por cinco grupos de recrutamento: 9 do grupo 230 (Matemática e Ciências da
Natureza); 10 do grupo 500 (Matemática); 7 do grupo 510 (Física e Química); 6 do grupo 520
(Biologia e Geologia); 2 do grupo 550 (Informática). Os docentes do grupo 230, 500, 510, 520 e
550 lecionam, respetivamente, Matemática e/ou Ciências Naturais aos alunos do segundo ciclo
do ensino básico; Matemática aos alunos do terceiro ciclo; Físico-Química aos alunos do
terceiro ciclo; Ciências Naturais aos alunos do terceiro ciclo; Tecnologias da Informação e
Comunicação aos alunos dos segundo e terceiro ciclos e Área Artística no âmbito da
Programação e Robótica aos alunos do terceiro ciclo. Os docentes desempenham a respetiva
componente letiva apenas num dos estabelecimentos de ensino dos segundo e terceiro ciclos
que integram o Agrupamento, com a exceção de três docentes que exercem a prática letiva
nas escolas básicas de Vila Verde e Monsenhor Elísio Araújo: um docente do grupo 520, dois
do grupo 510 e um do grupo 550.
A prática letiva de Ciências Naturais, Físico-Química e Informática realiza-se em salas de
aula e laboratórios apetrechados com materiais e equipamentos para a realização de
atividades práticas, laboratoriais e/ou experimentais nos domínios das ciências e das
Tecnologias da Informação e Comunicação, imprescindíveis para motivar e desenvolver as
literacias científica, digital e tecnológica dos alunos. Na Escola Básica de Vila Verde está em
curso a criação do projeto laboratório de Matemática, que decorrerá também num espaço
próprio, com o objetivo de desenvolver a motivação dos alunos para o estudo da Matemática
e a literacia matemática dos mesmos.
Os laboratórios de Ciências Naturais e de Físico-Química possuem um regulamento próprio
de funcionamento, cuja direção de instalações foi atribuída aos seguintes docentes: Maria
Manuela Soares, laboratório de Físico-Química da Escola Básica de Vila Verde (EBVV); José
Custódio Araújo, laboratório de Físico-Química da Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo
(EBMEA); Ana Cristina Carvalho, laboratório de Ciências Naturais da EBVV; Maria Eugénia
Aragão, laboratório de Ciências Naturais da EBMEA.
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B. Orientação e Supervisão
Atendendo à composição do corpo docente com dezenas de anos de experiência e
desenvolvimento profissional, optou-se por focar o presente domínio da atividade do
Departamento na prática reflexiva, partilhada e colaborativa, numa perspetiva de comunidade
aprendente, na procura de soluções e caminhos para responder eficazmente aos problemas
concretos e aos objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento.
O presente enquadramento de orientação e supervisão promove a conciliação do
desenvolvimento individual com a apropriação do sentido de comunidade, permitindo
assegurar a prestação de um serviço educativo inclusivo e de qualidade, potenciando a cada
aluno a capacidade para aprender a aprender.
Neste âmbito, o trabalho desenvolvido pelo Departamento baseou-se nas disposições legais
em vigor, mormente o Decreto-Lei n.º 54/2018 e o Decreto-Lei n.º 55/2018, ambos de 6 de
julho, assim como a convergência das Aprendizagens Essenciais, do Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória, da Educação para a Saúde e da Educação para a Cidadania,
assegurando a respetiva aplicação ao nível da prática pedagógica através da articulação das
orientações emanadas dos Órgãos, Estruturas e Serviços do Agrupamento.
No decurso do segundo período letivo iniciou-se o projeto de supervisão da prática letiva,
implementado através de um plano de partilha da prática pedagógica “Interpares” em
contexto de sala aula, com o objetivo de promover o trabalho colaborativo, a partilha e a
reflexão sobre as práticas letivas e, consequentemente, a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem.

B.1 Planificações e Critérios de Avaliação

No início do ano letivo e no decurso do primeiro período letivo concluiu-se o processo de
planificação e critérios de avaliação dos quinto, sexto, sétimo e oitavo anos de escolaridade,
iniciado no ano letivo precedente, bem como a reformulação das planificações do nono ano.
A elaboração do Layout do agrupamento relativo à planificação e critérios de avaliação, e
registo da avaliação dos alunos foi liderada pelo Diretor com a participação de uma equipa
constituída pelos coordenadores e subcoordenadores dos departamentos e pela mentora
Doutora Sandra Cardoso, representante local da Microrrede de Escolas do Centro de Formação
do Alta Cávado.
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No âmbito do Departamento gerou-se um clima de reflexão e partilha, e trabalho
colaborativo quer em reuniões plenárias, quer em reuniões de grupo disciplinar, tendo
culminado com a elaboração de planificações e critérios de avaliação integradores das
orientações educativas do agrupamento, dos contextos socioeconómicos e culturais das
comunidades escolares, e promotores da educação inclusiva, da educação para a saúde e para
a cidadania.
No início do terceiro período letivo procedeu-se ao ajustamento das planificações,
designadamente as estratégias e os instrumentos de avaliação, de modo a garantir a qualidade
das aprendizagens dos alunos nas atividades letivas não presenciais.

B.1.1 Cumprimento das Planificações

Ao longo do ano letivo foram proporcionados momentos de reflexão e partilha sobre o
cumprimento das planificações, com os necessários ajustamentos e adequações, muito
particularmente no decurso do terceiro período letivo para fazer face aos constrangimentos da
modalidade de ensino não presencial.
Em síntese, concluiu-se que as aprendizagens essenciais foram cumpridas na generalidade
dos anos de escolaridade e respetivas turmas, com as necessárias adaptações ao nível das
metodologias de ensino e aprendizagem, decorrentes dos constrangimentos impostos pela
modalidade de ensino não presencial. No entanto, verificou-se haver necessidade de
cumprimento, recuperação e consolidação de aprendizagens essenciais em alguns níveis de
ensino ou turmas, assim como de algumas atividades práticas como, por exemplo, atividades
de campo, laboratoriais e/ou experimentais, no início do próximo ano letivo.

B.1.2 Trabalho Colaborativo

A operacionalização do trabalho colaborativo Consubstanciou-se na realização das
seguintes tarefas: planificação conjunta de atividades intra e interdisciplinares, definição de
critérios de avaliação e seleção de técnicas/instrumentos de avaliação por equipas
pedagógicas; elaboração de grelhas de registo e de instrumentos de avaliação; diagnóstico
inicial por ano de escolaridade e respetivas estratégias de melhoria dos resultados; análise e
reflexão sobre os resultados da avaliação externa: prova final de Matemática e Relatórios de
Escola das Provas de Aferição (REPA) de Matemática e Ciências Naturais – 5.º ano e definição
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de estratégias promotoras da melhoria das aprendizagens; análise e reflexão sobre os
resultados da avaliação interna e definição das respetivas estratégias de melhoria;
dinamização de atividades e projetos no âmbito do Plano Anual de Atividades; reflexão
conjunta sobre a prática pedagógica no âmbito das reuniões de grupo e de departamento, e da
formação contínua dinamizada pelo Agrupamento, com a consequente conceção e partilha de
novos materiais.
Neste âmbito tem sido notório algum constrangimento a uma evolução mais significativa
do trabalho colaborativo que parece ter a ver com o facto de não existir uma carga horária
semanal comum para o efeito. Esse tempo letivo comum, para além de promover a melhoria
da prática pedagógica, proporcionaria um maior aprofundamento curricular dos projetos
interdisciplinares no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular. No entanto, a modalidade
de ensino não presencial, implementada a partir do dia 16 de março de 2020, devido à doença
COVID-19, apesar dos elevados constrangimentos, proporcionou novos desafios e
oportunidades de desenvolvimento da literacia digital da comunidade escolar, com elevados
benefícios para a melhoria e aprofundamento da partilha e do trabalho colaborativo em
múltiplas dimensões da prática pedagógica, designadamente a seleção, a (re)elaboração de
recursos educativos digitais, as metodologias de ensino e experiências de aprendizagem ativas,
com recurso a ferramentas e plataformas digitais de aprendizagem.
Neste período de tempo de confinamento social, a partilha e o trabalho colaborativo
passaram a ter uma dinâmica virtual mais intensa, mas simultaneamente mais estimulante
para o desenvolvimento da literacia digital e consequente aplicação de práticas pedagógicas
inovadoras.
A partilha e o trabalho colaborativo foram transversais a todos os grupos de docência do
departamento, sendo de realçar o empenho abnegado de todos os docentes para assegurar a
qualidade do ensino e aprendizagem, o bem-estar e a inclusão de todos os alunos. Neste
sentido, foi dinamizado o trabalho em equipa pedagógica, por ano de escolaridade, cuja
atividade, em síntese, consistiu na planificação conjunta das atividades, conceção de materiais,
partilha de metodologias de aprendizagem ativa, assim como de técnicas e instrumentos de
avaliação. Como suporte de comunicação e partilha à distância foram utilizadas plataformas de
comunicação e aprendizagem, nomeadamente a Google Classroom, Moodle, Google Drive,
YouTube e Zoom.

B.2 Avaliação Interna dos alunos
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A mudança de paradigma da avaliação formativa com foco nos domínios das Aprendizagens
essenciais, no desenvolvimento das competências do perfil dos alunos e na diversificação dos
instrumentos de avaliação tem proporcionado o desenvolvimento profissional no domínio da
prática letiva e a consequente prestação do um serviço educativo de elevada qualidade.
No início e ao longo do período de tempo a que se reporta o presente relatório foi
proporcionada a reflexão, a partilha de saberes e práticas oriundas de investigações
publicadas, da formação contínua sobre avaliação dos alunos e da própria experiência
profissional, assim como a análise de documentos e orientações emanadas do Conselho
Pedagógico e da legislação em vigor, em contextos formais e informais, particularmente nas
reuniões de departamento e de grupo, e através das plataformas de comunicação digital.
Neste âmbito, a prática docente centrou-se na modalidade de avaliação formativa, numa
perspetiva de avaliação como e para a aprendizagem, apoiada no feedeback imediato e na
recolha sistemática e contínua de dados, e na partilha dos mesmos com os alunos e respetivos
encarregados de educação, a partir da utilização de técnicas e instrumentos de avaliação
diversificados, tendo em vista orientar e reajustar as práticas letivas às necessidades
específicas dos alunos.
Esta modalidade de avaliação tem proporcionado a autoavaliação e coavaliação dos alunos,
responsabilizando-os pelo seu próprio processo de melhoria e capacitando-os para a
aprendizagem autorregulada.
Neste domínio, o trabalho desenvolvido pelos docentes do departamento pautou-se pela
exigência e rigor, mas sobretudo pela inclusão e pela criação de oportunidades de sucesso
para todos os alunos.
As técnicas/instrumentos de avaliação aplicados constam nas pastas dos grupos
disciplinares, alojadas no Google Drive e no Google Classroom.

B.2.1 Resultados da Avaliação

Os dados disponibilizados pela Equipa de Autoavaliação do Agrupamento foram objeto de
análise e reflexão nas reuniões dos grupos disciplinares e em reunião plenária do
Departamento, tendo sido identificados os fatores associados aos resultados alcançados e
apresentadas as propostas de estratégias de melhoria por grupo disciplinar, contribuindo-se
desta forma para a elaboração do relatório de monitorização dos resultados escolares do
Agrupamento e, consequentemente, para o cumprimento das metas definidas no Projeto
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Educativo, designadamente no que se refere à promoção de um ensino de elevada qualidade,
à inclusão e ao sucesso educativo, “numa visão humanista da educação”.
Os resultados da avaliação foram sempre encarados como uma excelente oportunidade
para promover a reflexão conjunta, quer em grupo quer em departamento, com o objetivo de
fomentar o (re)ajustamento das práticas pedagógicas às necessidades e especificidades de
todos alunos, de modo a assegurar-lhes a progressão e o desenvolvimento das suas
potencialidades para se realizarem plenamente.
A partir da análise geral dos resultados conclui-se, em síntese, que houve uma evolução da
taxa de sucesso e da média ao longo do ano letivo, situando-se as taxas de sucesso entre 95,2
% e 99,5 % nas disciplinas de Ciências Naturais, Físico-Química e Tecnologias de Informação e
Comunicação, e entre 70,4 % e 86,9 % na disciplina de Matemática. Relativamente ao
referente (média dos 3 últimos anos), verifica-se uma melhoria generalizada da taxa de
sucesso, com exceção da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, mentandose, porém, os resultados com taxas de sucesso que variam entre 95 % e 99 %. Quanto à
qualidade do sucesso, média das classificações, denota-se igualmente uma melhoria
generalizada ao longo do ano letivo e relativamente ao referente.

B.3 Avaliação Externa dos alunos
B.3.1 Resultados da Prova de Aferição de Matemática e Ciências Naturais – 5.° Ano

Os Relatórios de Escola das Provas de Aferição (REPA) de Matemática e Ciências Naturais –
5.º ano foram objeto de análise e reflexão em sede de Departamento Curricular e respetiva
reunião de grupo, tendo sido implementado um plano estratégico para consolidar os pontos
fortes patenteados pelos alunos e ajudar a superar as dificuldades de aprendizagem, com o
objetivo de melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem.

B.3.2 Resultados da Prova Final de Matemática – 9.° Ano

Os resultados dos alunos do nono ano nas provas finais do 9.° ano têm sido objeto de um
estudo longitudinal e reflexão por parte do Departamento e do grupo de Matemática, cujos
dados disponibilizados mostram uma progressão sustentada dos resultados do Agrupamento,
mais acentuada no ano letivo transato. A análise global dos resultados permite ainda concluir
que a percentagem de níveis positivos e a média dos resultados mantêm-se, de forma
sustentada, acima dos indicadores nacionais, desde o ano letivo de 2013/14. No entanto, os
resultados também evidenciam uma discrepância significativa do valor médio dos resultados
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obtidos pelos alunos da Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo, situando abaixo dos valores
obtidos pelos alunos da Escola Básica de Vila Verde.
Face às conclusões apresentadas decidiu-se convocar uma reunião de Departamento, a fim
de promover a reflexão e partilha de práticas pedagógicas por todos os docentes do grupo de
Matemática, com o objetivo de elaborar um plano de melhoria das aprendizagens dos alunos
em Matemática. O plano de melhoria inclui a codocência com os professores titulares de
turma dos 3.º e 4.º anos por professores do 2.º ciclo do ensino básico, do grupo 230, o
feedback interciclos, o trabalho conjunto entre o professor titular de turma do 1.º ciclo e o
professor coadjuvante do 2.º ciclo, partilha da prática pedagógica no contexto das aulas de
Matemática no 2.º ciclo com o docente titular da turma dos mesmos alunos no ano letivo
precedente, a dinamização do “Laboratório de Matemática” e a implementação de
“Minicursos de Matemática”.

C. Coordenação
Coordenador: José Custódio da Mota Araújo
Subcoordenadores
Luís Filipe Beleza Gonçalves Vaz
Luís Guilherme Andrade Ribeiro Marques
Fonseca
José Custódio da Mota Araújo
Ana Cristina Lemos Nogueira Carvalho (a)
João Januário Tomáz Domingues Veloso de
Barros

Grupo
Matemática e Ciências Naturais – 230
Matemática – 500
Físico-Químca – 510
Ciências Maturais – 520
Informática – 550

(a) A Subcoordenadora Ana Cristina Carvalho foi substituída pela docente Maria Eugénia
Aragão em reunião de Departamento de onze de dezembro de 2019.

C.1 Reuniões

No decurso do ano letivo realizaram-se 14 reuniões de Departamento, planeadas pelo
coordenador e subcoordenadores, designadamente a elaboração das respetivas ordens de
trabalhos, produção de documentos e recursos pedagógico-didáticos, e condução das
reuniões. O processo de comunicação concretizou-se por correio eletrónico institucional,
telefone, dossiê digital do departamento alojado no Google Drive e, sempre que necessário,
através de encontros informais em contexto de trabalho. No entanto, as últimas seis reuniões
foram realizadas por videoconferência, através da utilização da plataforma Zoom.
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Todas as reuniões foram previamente convocadas no programa Utilatas e preparadas
através da elaboração de um guião orientador e respetivos documentos, partilhados no
Google Drive e no correio eletrónico institucional.
As reuniões tiveram dinâmicas diferenciadas: reunião plenária, seguida de reuniões de
grupo; reuniões de grupo, seguidas de reunião plenária; reunião plenária, seguida de reuniões
de grupo e encerramento em reunião plenária.
Todos os assuntos tratados e aprovados podem ser consultados online nas convocatórias e
atas alojadas no Utilatas, e no dossiê digital do Departamento, alojado no Google Drive,
encontrando-se ainda neste último suporte digital e no Google Classroom toda a
documentação e recursos didático-pedagógicos produzidos e partilhados.
A generalidade das reuniões de grupo foi integrada nas reuniões de Departamento, com o
intuito de proporcionar a reflexão e a partilha entre os grupos que compõem o departamento,
mormente no que se refere à articulação e interdisciplinaridade.
De entre a diversidade de propostas e temas/assuntos analisados, debatidos e votados, e
produções realizadas, explicita-se o seguinte:
✓ Regimento Interno do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais;
✓ Eleição do Subcoordenador do grupo de Informática;
✓ Arquivo de departamento (organização, acesso e utilização) e plataformas de
comunicação institucionais;
✓ Harmonização da nomenclatura e procedimentos nos testes e demais instrumentos de
avaliação, de acordo com o Regulamento Interno e as deliberações do Conselho
Pedagógico;
✓ Planificações e critérios de avaliação por ano e ciclo de escolaridade;
✓ Definição da ficha de autoavaliação por disciplina e ano de escolaridade;
✓ Avaliação diagnóstica inicial;
✓ Definição da autoavaliação dos alunos por disciplina e ano de escolaridade;
✓ Análise e aprovação da grelha de avaliação por grupo disciplinar, para aprovação em
Departamento e Conselho Pedagógico;
✓ Análise do Projeto Educativo – propostas de melhoria;
✓ Análise do Regulamento Interno do Agrupamento – propostas de melhoria;
✓ Propostas de atividades no âmbito do plano anual de atividades;
✓ Designação de diretores de instalações dos laboratórios de Ciências Naturais e de
Físico-Química;
✓ Análise e aprovação dos critérios de avaliação por disciplina e ano de escolaridade;
✓ Análise dos relatórios de monitorização dos resultados escolares;
✓ Elaboração de um plano de melhoria das aprendizagens dos alunos em Matemática;
✓ Análise dos Relatórios de Escola das Provas de Aferição (REPA) de Matemática e
Ciências Naturais – 5.º ano e definição de estratégias promotoras da melhoria das
aprendizagens;
✓ Análise do plano estratégico de melhoria para o ensino experimental das ciências;
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✓ Análise do Regulamento Interno do Agrupamento;
✓ Análise e aprovação do Regimento da Direção de Instalações de Físico-Química e
Ciências Naturais;
✓ Organização e funcionamento dos laboratórios/salas de Ciências Naturais e de FísicoQuímica;
✓ Articulação das atividades a realizar no âmbito do Plano Anual de Atividades;
✓ Análise dos regulamentos do Apoio de Longa Duração de Matemática;
✓ Elaboração de um plano de melhoria das aprendizagens dos alunos em Matemática;
✓ Análise da calendarização do processo de avaliação do desempenho docente;
✓ Articulação das atividades e projetos no âmbito do Plano Anual de Atividades;
✓ Elaboração de instrumentos de recolha e registo da avaliação;
✓ Análise do relatório homologado, emitido pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência,
no âmbito da Gestão do Currículo – Ensino Experimental das Ciências;
✓ Análise dos resultados da avaliação diagnóstica inicial;
✓ Articulação do Ensino Experimental das Ciências;
✓ Elaboração do plano de melhoria das aprendizagens dos alunos em Matemática;
✓ Substituição do Subcoordenador do grupo 520, nos termos do Código do
Procedimento Administrativo;
✓ Uniformização de procedimentos e critérios de avaliação, designadamente a aplicação
da grelha de registo da avaliação sumativa dos alunos;
✓ Ponto da situação relativo à elaboração do plano de melhoria das aprendizagens dos
alunos em Matemática;
✓ Reflexão sobre a implementação do plano de melhoria do ensino experimental das
ciências;
✓ Análise dos resultados da avaliação diagnóstica por disciplina.
✓ Análise e reflexão, por grupo disciplinar, referente ao cumprimento das planificações;
✓ Ponto da situação relativo às atividades do Clube Ciência Viva na Escola;
✓ Organização, articulação e avaliação das atividades no âmbito do Plano Anual de
Atividades;
✓ Preparação da ação inspetiva, Inspeção-Geral da Educação e Ciência, no âmbito do
terceiro ciclo de avaliação, a realizar em janeiro de 2020.
✓ Análise e reflexão sobre os resultados da avaliação sumativa do primeiro período
letivo;
✓ Definição de estratégias de diferenciação pedagógica e superação das dificuldades dos
alunos;
✓ Análise e reflexão sobre o plano de melhoria das aprendizagens dos alunos em
Matemática: apoio de longa duração; coadjuvação; apoio pedagógico;
✓ Ponto da situação relativo ao plano de melhoria do ensino experimental das ciências:
articulação vertical; plano de partilha interpares;
✓ Ponto da situação relativo às atividades promovidas no âmbito do Plano Anual de
Atividades (PAA): avaliação das atividades realizadas, organização das atividades a
desenvolver no 2.º período letivo, análise de novas propostas de atividades;
✓ Análise e reflexão sobre o relatório de monitorização dos resultados escolares do 1.°
período letivo;
✓ Análise e reflexão sobre o relatório de monitorização das aprendizagens dos alunos
com Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão;
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✓ Análise e reflexão sobre os resultados do inquérito aos pais e ou encarregados de
educação sobre a avaliação das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão;
✓ Avaliação e organização das atividades do Departamento no âmbito do Plano anual de
Atividades;
✓ Análise do Projeto Curricular do Agrupamento: propostas de melhoria;
✓ Constituição das equipas de elaboração da Informação-Prova, das provas de
equivalência à frequência, das provas finais de Matemática a nível de escola e de
coadjuvação das provas;
✓ Ponto da situação relativo aos planos de melhoria de Matemática e Ensino
Experimental das Ciências;
✓ Participação do Departamento no Dia Mundial da Terra e na II Feira de Ciência e
Tecnologia;
✓ Análise e reflexão sobre o cumprimento das planificações;
✓ Análise do relatório semestral de avaliação das atividades do Departamento.
✓ Informações do IAVE sobre a Prova de Aferição de Matemática e provas finais;
✓ Análise do Plano de Aprendizagens Não Presenciais do Agrupamento de Escolas de Vila
Verde;
✓ Levantamento das necessidades de formação no âmbito do ensino-aprendizagem em
regime não presencial;
✓ Formação de grupos de trabalho por disciplina e ano de escolaridade;
✓ Partilha de ideias e estratégias relativas à implementação do processo de ensinoaprendizagem em regime não presencial.
✓ Análise das orientações do Ensino Não Presencial do Agrupamento de Escolas de Vila
Verde;
✓ Análise da proposta de um modelo de planificação semanal das atividades síncronas e
assíncronas;
✓ Organização do dossiê digital do Departamento de Matemática e Ciências
Experimentais;
✓ Propostas de atividades no âmbito do Plano Anual de Atividades e dos Domínios de
Autonomia Curricular (DAC);
✓ Análise do relatório de monitorização sobre as aprendizagens dos alunos com
mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão;
✓ Análise do relatório de monitorização dos resultados escolares do Agrupamento;
✓ Reflexão sobre as medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, e de promoção do
sucesso escolar: apoio de longa duração; coadjuvação; apoio ao estudo em pequenos
grupos e apoio individualizado; diferenciação pedagógica;
✓ Análise das orientações do Conselho Pedagógico referentes aos critérios de avaliação
no presente contexto educativo;
✓ Ponto da situação relativo ao cumprimento das planificações e eventuais adequações
ao regime de ensino não presencial;
✓ Análise e ratificação das informações-prova das áreas disciplinares do departamento;
✓ Análise da calendarização do processo de avaliação do desempenho docente e
designação de avaliadores internos;
✓ Análise de documentos relativos à avaliação final dos alunos;
✓ Análise do relatório de monitorização dos apoios educativos e apresentação de
propostas para o próximo ano letivo;
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✓ Análise e reflexão sobre o relatório da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, no
âmbito da avaliação externa do agrupamento;
✓ Definição de uma estratégia para a elaboração das planificações e critérios de
avaliação do 9.º ano de escolaridade, e reformulação das planificações dos restantes
anos de escolaridade;
✓ Ponto da situação relativo ao cumprimento das planificações e apresentação de
estratégias para o próximo ano letivo, a fim de promover a recuperação e/ou
consolidação das aprendizagens essenciais;
✓ Balanço da implementação da modalidade de ensino a distância e apresentação de
propostas organizacionais para o próximo ano letivo;
✓ Ponto da situação referente às atividades desenvolvidas no âmbito do Plano Anual de
Atividades;
✓ Análise da alteração da calendarização do processo de avaliação do desempenho
docente;
✓ Análise e reflexão crítica sobre os resultados da avaliação sumativa do 3.º período
letivo, no âmbito da monitorização dos resultados escolares do Agrupamento;
✓ Propostas de estratégias organizacionais a implementar no próximo ano letivo;
✓ Reflexão sobre as medidas de promoção da melhoria das aprendizagens dos alunos em
Matemática: apoio de longa duração, coadjuvação, apoio pedagógico, e apresentação
de propostas para o próximo ano letivo;
✓ Análise e aprovação da proposta de projeto para a melhoria das aprendizagens dos
alunos em Matemática – Atuação no Ensino, nas Aprendizagens e na Avaliação da
Matemática;
✓ Análise do relatório final de avaliação da implementação do Plano de E@D e
apresentação de propostas para o próximo ano letivo;
✓ Organização do serviço relativo às planificações e critérios de avaliação do 9.° ano de
escolaridade, e introdução de melhorias nos restantes anos escolares;
✓ Reflexão sobre o plano de atuação que potencie o desenvolvimento, de forma
contínua, das atividades de recuperação e consolidação das aprendizagens do ano
letivo de 2019/2020;
✓ Análise do contraditório relativo à atividade de Avaliação Externa das Escolas (AAE-3)
do Agrupamento;
✓ Análise do Relatório da AEE-3 e apresentação de propostas para o Plano de Melhoria;
✓ Designação de um docente do 2.° ciclo e outro do 3.° ciclo para integrarem a equipa de
elaboração do plano de articulação curricular vertical;
✓ Análise da matriz curricular do agrupamento e apresentação de propostas para o
próximo ano letivo;
✓ Análise e reflexão sobre o plano de melhoria do ensino experimental das ciências e
apresentação de propostas para o próximo ano letivo;
✓ Análise e aprovação de propostas de aquisição de materiais e equipamentos;
✓ Análise e aprovação do relatório crítico anual do trabalho desenvolvido pelo
Departamento.
C.2. Atas
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As atas foram elaboradas por dois docentes do Departamento, respeitando a sequência da
ordem da folha de presenças. Finda a sua elaboração foram enviadas ao Coordenador de
Departamento e reenviadas posteriormente a todos os membros para que se pudessem
pronunciar, no prazo de três dias, sobre eventuais retificações. Terminado esse prazo as atas
foram enviadas por e-mail a todos os membros do departamento e consideradas aprovadas,
tendo sido adotado o mesmo procedimento relativamente às atas de grupo. Findo o processo
de elaboração e aprovação as atas foram submetidas no programa Utilatas.

C.3. Dossiê de arquivo do Departamento
O dossiê do departamento encontra-se disponível em suporte digital no Google Drive do
correio eletrónico institucional. Integra todos os documentos orientadores do processo de
ensino e aprendizagem dos diferentes grupos que compõem o departamento, encontrando-se
organizado por pastas e ficheiros; cada grupo dispõe de uma pasta para arquivo de todos os
documentos (planificações, critérios de avaliação, instrumentos de avaliação, relatórios,
projetos e demais documentos relevantes para a educação inclusiva e flexibilidade curricular);
as restantes pastas referem-se à coordenação e orientação educativa do departamento; o
dossiê digital tem-se revelado um bom suporte para promover a partilha e o trabalho
colaborativo.
A interação digital do departamento tem sido assumida como principal meio de divulgação
de informação, partilha e colaboração, designadamente o envio de convocatórias e aprovação
das atas, assim como a dinamização das atividades.
Durante o período de confinamento foi criada uma turma no Google Classroom para cada
grupo disciplinar do departamento, com o objetivo de promover a partilha de boas práticas e o
trabalho colaborativo entre os docentes das equipas pedagógicas constituídas por ano de
escolaridade.

II. Articulação com outras estruturas ou serviços do
agrupamento, com vista ao desenvolvimento de estratégias de
diferenciação pedagógica;
Os Docentes do departamento articularam a prática pedagógica com outras estruturas ou
serviços do agrupamento, com o objetivo de assegurar a “inclusão de todos e cada um dos
alunos”, procurando proporcionar o sucesso educativo, em conformidade com a
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“concretização do seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento”, conforme consagrado
no Projeto Educativo do Agrupamento.
Para o diagnóstico dos alunos concorreram as orientações, os relatórios e informações
técnico-pedagógicas, relativos à identificação das necessidades, especificidades e interesses
dos alunos, emanados do Serviço de Psicologia e Orientação, do Gabinete de Apoio ao Aluno,
dos planos de turma, da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e do Centro de
Apoio à Aprendizagem.
Ao longo do ano letivo os docentes colaboraram na elaboração de relatórios técnicopedagógicos e na aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão,
designadamente medidas universais, medidas seletivas e medidas adicionais.
A prática pedagógica dos docentes para o desenvolvimento de estratégias de diferenciação
pedagógica, nomeadamente a aprendizagem cooperativa, significativa e associada ao dia a dia
dos alunos, capacitando-os para aprender a aprender e para a tomada de decisões envolveu o
uso de estratégias e recursos diferenciados, assim como ambientes de aprendizagem variados
em contexto escolar e extraescolar: atividades práticas, laboratoriais e de campo; trabalhos de
pesquisa; utilização de diversas ferramentas pedagógicas digitais; sensores, vídeos e
simuladores interativos.
As articulações com a Biblioteca Escolar para a realização de trabalhos de pesquisa,
divulgação de trabalhos dos alunos, dinamização de atividades, exposições e apoio a alunos
com dificuldades de aprendizagem, com a Equipa das Tecnologias da Informação e
Comunicação para a instalação de software, assistência técnica, divulgação das atividades na
página eletrónica do agrupamento e nas redes sociais, e desenvolvimento profissional para a
melhoria da prática letiva como, por exemplo, Software de Geometria Dinâmica e Ferramentas
da Web 2.0, e a articulação com o Clube Ciência Viva e o Projeto Educação para a saúde para o
desenvolvimento da literacia científica e bem-estar a partir de experiências de aprendizagem
diversificadas e motivadoras, permitiram proporcionar oportunidades de sucesso a todos os
alunos, tomando como referência as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competência do
Perfil dos Alunos.
Durante o período de ensino a distância a articulação eficaz entre os órgãos de gestão, os
serviços do agrupamento, as estruturas intermédias e a equipa TIC, permitiu assegurar com
êxito o cumprimento do plano de aprendizagens não presenciais do agrupamento,
transformando um problema inicial numa oportunidade de desenvolvimento de competências
digitais e de metodologias de aprendizagem ativa para promover a diferenciação pedagógica e
a consequente inclusão de todos os alunos. Hoje, a generalidade os docentes do
departamento sente-se mais confiante e preparada para fazer face a novos desafios de ensino
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a distância, bem como para a utilização futura de plataformas e ferramentas de aprendizagem
digital para promover o envolvimento ativo e a inclusão de todos os alunos.

III. Desenvolvimento de componentes curriculares locais e a
adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens
dos alunos.
No âmbito das reuniões de grupo e de departamento efetuou-se a análise e reflexão sobre
os resultados da avaliação interna e externa (resultados da provas finais de ciclo e relatórios
das provas de aferição) e os respetivos relatórios de monitorização, e o consequente
ajustamento das planificações e critérios de avaliação, particularmente ao nível das estratégias
de ensino-aprendizagem, técnicas e instrumentos de avaliação, adequando-os às necessidades
e especificidade dos alunos.
Assim, no decurso do ano letivo foram implementadas medidas de promoção do sucesso
educativo: Apoio de Longa Duração a Matemática nos quinto, sétimo e nono anos de
escolaridade, aulas de apoio a grupos de alunos e apoios educativos individualizados a alunos
com dificuldades de aprendizagem.
O Apoio de Longa duração a Matemática tem-se revelado uma medida profícua eficaz para
promover a autoconfiança e a melhoria das aprendizagens dos alunos em Matemática. Nestas
aulas são realizadas fichas de trabalho e exercícios complementares como meio de revisão e
consolidação dos conteúdos lecionados na disciplina e de reforço de conhecimentos prévios
essenciais à progressão dos conhecimentos. Foram ainda resolvidos exercícios de provas finais
de Matemática. Os alunos tiveram ainda a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas e foi
dado um apoio mais individualizado a todos os alunos com mais dificuldades. No entanto, o
grupo disciplinar de Matemática propõe que esta medida de apoio seja extensiva aos alunos
do oitavo ano de escolaridade, a fim de assegurar a continuidade do trabalho iniciado no
sétimo ano relativamente à recuperação, melhoria e consolidação das aprendizagens.
O Apoio de Longa Duração teve as mesmas virtudes que a coadjuvação, isto é, permitiu
a assimilação, a compreensão e a aplicação de conceitos a novas situações, estimulando a
autoestima e a autoconfiança.
A aplicação da medida de coadjuvação-apoio individualizado, em contexto de sala de aula,
destinada aos alunos com medidas seletivas ou adicionais, tem permitido colmatar as
acentuadas dificuldades reveladas por estes alunos.
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A participação nos concursos PANGEA e EquaMat com os seguintes objetivos: fomentar o
entusiasmo pela Matemática; ajudar a combater o insucesso escolar e promover o uso das
tecnologias da informação e comunicação; unir alunos de diferentes locais, estratos sociais e
níveis de ensino, e proporcionar a partilha de experiências e a alegria que encontram na
Matemática.
No presente ano letivo foi criado o projeto “Laboratório de Matemática” com os seguintes
objetivos: promover o sucesso escolar; desenvolver o gosto pela aprendizagem; desenvolver
atividades interdisciplinares, fomentando o espírito de cooperação e de partilha; promover a
utilização autónoma das Tecnologias da Informação e Comunicação; valorizar a disciplina, a
tolerância, a cooperação e a amizade. No âmbito deste projeto realizou-se um concurso,
aberto a todos os alunos do 3º ciclo do agrupamento, com o objetivo de promover a criação de
um logótipo destinado à identificação do espaço e dos documentos usados por este centro de
recursos. A adesão dos alunos foi muito significativa, bem como a criatividade demonstrada na
conceção e apresentação dos trabalhos.
A integração de Tecnologias da Informação e Comunicação e ferramentas web 2.0 na
prática letiva tem proporcionado o desenvolvimento da literacia digital dos alunos,
repercutindo-se na melhoria da motivação e da qualidade das aprendizagens.
A integração de práticas pedagógicas inovadoras a partir da dinamização do Clube Ciência
Viva "No pico da Ciência", cujos objetivos visam o envolvimento dos alunos numa aventura
pelo universo dos investigadores e centros de investigação, a participação em concursos
nacionais e/ou internacionais e a organização/participação em fóruns e feiras de ciência e
tecnologia.

IV. Articulação curricular entre as disciplinas e ciclos que
compõem o departamento e com outros departamentos.
O trabalho colaborativo, a reflexão e a partilha de práticas pedagógicas estiveram sempre
presentes nas reuniões de departamento e de grupo, assim como na organização e
dinamização de atividades e projetos, envolvendo as disciplinas e ciclos que compõem o
departamento. Neste âmbito, a articulação consumou-se ao nível da elaboração conjunta de
planificações e critérios de avaliação, e respetivos instrumentos de avaliação; conceção,
planificação e avaliação de atividades no contexto do Plano Anual de Atividades; reflexão
sobre a avaliação interna e externa dos alunos e definição de medidas e estratégias de ensinoaprendizagem para promover a inclusão e o sucesso escolar; reflexão sobre as práticas
pedagógicas e o cumprimento das aprendizagens essenciais; criação e partilha de recursos
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didático-pedagógicos; colaboração na elaboração dos documentos orientadores da ação
educativa do agrupamento.
No âmbito da articulação procurou-se disseminar no agrupamento uma cultura humanista
através da comunicação e desenvolvimento de projetos entre ciclos diferentes do
departamento e deste com outros departamentos, potenciando as relações interpessoais
numa perspetiva de comunidade aprendente e de forma sustentável.
Encontra-se em execução o plano estratégico de melhoria do ensino experimental das
ciências, abrangendo todos os ciclos de educação e ensino, cujo ponto da situação relativo ao
seu cumprimento é o seguinte: Módulo A.1.1. – Elaboração das propostas de aquisição de
material e equipamento para os laboratórios de Físico-Química (FQ), Ciências Naturais (CN),
Matemática e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); Módulo A.1.2. – Encontra-se
em execução, mas não existe consenso relativo à divulgação dos materiais e equipamentos na
página do agrupamento; Módulos A.1.3. e A.1.4. – Ainda não foram totalmente cumpridos. No
entanto, os referidos espaços já foram intervencionados, nomeadamente ao nível da
organização e decoração com os trabalhos dos alunos. Foi apresentada uma requisição para
aquisição de óculos e máscaras, extintores, unidade de lava-olhos e balde de areia. A
elaboração de cartazes com as regras de segurança pelos alunos do 7.º ano, no domínio
materiais, foi interrompida por motivo se suspensão das atividades letivas presenciais;
Módulos A.1.5. e A.1.6. – Todas as turmas têm pelo menos uma aula de 50 minutos semanal
no laboratório; Módulos A.2.1. e A.2.2. – Foram realizadas duas ações de formação
acreditadas: utilização de sensores no ensino experimental da FQ; atividades laboratoriais no
ensino e na aprendizagem das ciências; foram apresentadas as seguintes propostas de
formação: utilização de sensores no ensino das ciências; Metodologia Inquiry Based Science
Education; tecnologia TI-Nspire como recurso pedagógico no ensino das ciências; ensino
experimental das ciências inclusivo; Sistema de aquisição e tratamento de dados como recurso
pedagógico no ensino das ciências; Aplicação da plataforma Arduino no ensino da Matemática
e Ciências Experimentais; gestão e segurança dos laboratórios escolares; foi implementado o
plano de partilha interpares, partilha da prática pedagógica em contexto de sala de aula;
Módulo B.2. – O planeamento pedagógico foi completamente revisto e reformulado no final
do ano letivo precedente e no início do presente ano letivo: foram elaboradas as planificações
por domínio, cujas estratégias se encontram orientadas para o desenvolvimento das
competências do “Perfil dos Alunos” e educação para a cidadania; foi elaborado um plano
anual das atividades laboratoriais/experimentais e de campo, bem como um plano de
articulação para o ensino experimental das ciências, abrangendo todos os níveis e ciclos de
educação e ensino: Educação Pré-Escolar, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo; Módulo C – As práticas
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pedagógicas em ciências encontram-se em franca evolução. No entanto, ainda existe um
constrangimento muito significativo que tem a ver com a falta de um horário comum semanal
para promover o trabalho colaborativo; Módulo D – Os critérios de avaliação foram objeto de
reformulação em todo o agrupamento, passando a estar focados nos domínios de
aprendizagem e na diversificação de instrumentos de avaliação, privilegiando-se a avaliação
formativa e autorreguladora; Módulo E – Quanto à supervisão da prática letiva encontra-se em
execução um plano de partilha “Interpares” em contexto de sala aula. No âmbito das reuniões
de grupo e de departamento tem sido realizada a reflexão sobre a prática pedagógica e os
resultados escolares, e a definição de estratégias promotoras do sucesso de cada aluno, assim
como a reflexão sobre a aplicação das medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão.
Foi elaborado um plano de articulação vertical dos conteúdos e atividades curriculares
transversais a todos os ciclos, com a participação colaborativa dos docentes de todos os ciclos
de ensino, de modo a promover a articulação e sequencialidade curricular no âmbito do ensino
experimental das ciências.
No dia 8 de janeiro foi promovida uma reunião de articulação do ensino experimental das
ciências, com a participação dos seguintes elementos: coordenadores dos departamentos de
Matemática e Ciências Experimentais, José Custódio Araújo; primeiro ciclo, Paulo Pimenta;
Educação Pré-escolar, Teresa Álvares; subcoordenadores dos grupos duzentos e trinta, Luís
Vaz e quinhentos e vinte, Eugénia Aragão; coordenadores de Ano do primeiro ciclo Cecília
Araújo; Ana Maria Melo.
Na primeira parte da reunião fez-se uma abordagem da metodologia científica,
designadamente a aprendizagem baseada em problemas do dia a dia dos alunos, o trabalho
prático e as atividades laboratoriais, experimentais e de campo.
Foram ainda debatidos os tipos de protocolos e relatórios com orientação e com maior
abertura para estimular a prática investigativa.
Na segunda parte da reunião definiram-se as propostas de atividades inerentes à
implementação do projeto de articulação para submeter à discussão e aprovação nas reuniões
de departamento, a saber: criar uma plataforma digital com o objetivo de promover a partilha
de boas práticas no âmbito do ensino experimental das ciências; criar um grupo de monitores
para apoiar a prática docente no âmbito do ensino experimental das ciências; promover uma
formação de curta duração sobre a metodologia Inquiry; promover a participação na feira de
ciências, a realizar no Centro Escolar de Vila Verde.
O plano estratégico de melhoria do ensino experimental das ciências encontra-se
atualizado e aprovado pelo Departamento Curricular, tendo em vista a sua aplicação no
próximo ano letivo.
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Na sequência da análise e reflexão, realizada em Conselho Pedagógico e em reunião de
Departamento, acerca dos resultados da avaliação interna e externa dos alunos, e de dados da
avaliação formativa que apontam para a existência de alunos com elevadas dificuldades de
aprendizagem, designadamente no quinto ano de escolaridade, foi convocada uma reunião
conjunta dos grupos de Matemática dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, com o objetivo de
promover uma reflexão sobre as necessidades dos alunos no âmbito do processo de ensinoaprendizagem da Matemática, as medidas de promoção da melhoria das aprendizagens e dos
resultados escolares em curso, e o consequente reforço do plano de melhoria das
aprendizagens dos alunos com novas medidas e/ou projetos.
O plano de melhoria encontra-se elaborado e aprovado pelo departamento e prevê a
aplicação de medidas/estratégias e projetos para promover a melhoria das aprendizagens dos
alunos numa perspetiva sequencial e articulada do currículo, integrando os três ciclos do
ensino básico.
O projeto Laboratório de Matemática envolve a participação de docentes e alunos de
diferentes ciclos de ensino e visa a melhoria da qualidade da ação educativa da escola, a
melhoria do desempenho na disciplina de Matemática, desenvolvendo o interesse e a
valorização do seu papel no desenvolvimento das outras ciências e domínios da atividade
humana e social, através da realização de atividades diversificadas e motivadoras, fora do
âmbito da sala de aula, num espaço agradável aos alunos. No decurso do primeiro semestre foi
promovida a articulação com a disciplina de Educação Visual para a criação do logótipo do
projeto.
O Clube Ciência Viva na Escola – No Pico da Ciência é um projeto de cocriação de bem-estar
na promoção da literacia científica de crianças, alunos do 1º ao 9º ano e adultos, que agem
numa dinâmica de trabalho colaborativo para identificar e resolver problemas sociocientíficos
do seu quotidiano. Assim, este projeto organiza-se como um contexto em que a cocriação de
soluções e materiais para resolver problemas envolve alunos, comunidade escolar, cidadãos
locais e instituições parceiras da comunidade escolar interessadas na promoção do bem-estar
da comunidade com a aplicação e aprofundamento da literacia científica.
A participação do departamento no projeto Eco-Escolas contribuiu para aplicação
interdisciplinar das aprendizagens essenciais e desenvolvimento das áreas de competências do
perfil dos alunos e, sobretudo para a tomada de decisões cientificamente fundamentadas na
resolução de problemas concretos relacionados com a sustentabilidade do planeta.
No mesmo âmbito, foram promovidas atividades curriculares transversais promotoras de
parcerias com o Município e demais atores da comunidade, com o objetivo de proporcionar o
desenvolvimento de atitudes positivas e assertivas por parte dos alunos, reduzindo os
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eventuais comportamentos errados face ao ambiente, num pleno exercício da cidadania para a
sustentabilidade.
Ao

longo

do

ano

letivo

os

grupos

que

compõem

o

departamento

desenvolveram/participaram na dinamização de atividades e projetos promotores da
interdisciplinaridade e articulação interciclos, a saber: comemoração do Ano Internacional da
Tabela Periódica, articulação entre as disciplinas de Físico-Química, Artes Visuais e Educação
Física; Semana da Astronomia, articulação de Físico-Química com o primeiro ciclo e a disciplina
de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); Semana da Alimentação, articulação entre
as disciplinas de Ciências Naturais dos 2.º e 3.º ciclos de ensino, Cidadania e Desenvolvimento,
Educação Visual, Educação Tecnológica, Projeto de Educação para a Saúde (PES), Serviço de
Psicologia e Orientação (SPO); Festival do silêncio, comemoração do “Dia Mundial da Audição”,
entre as disciplinas de Físico-Química, Português, Francês, Inglês, Educação Visual e o projeto
de Educação para a Saúde; Combustões e Alterações Climáticas entre as disciplinas de FísicoQuímica, Ciências Naturais, Geografia e História; “Vamos Abraçar a Nossa Terra” em
articulação com os grupos disciplinares de Ciências Naturais, Matemática, Educação Visual e
Francês e em parceria com várias entidades locais. A implementação dos DAC proporcionou a
partilha e o trabalho de grupo entre professores e alunos, promoveu estilos de vida saudáveis,
utilizando a natureza como recurso e incutiu nos alunos a necessidade de assumirem atitudes
e valores que respeitem o nosso património para que este se mantenha devidamente
preservado para as gerações futuras, contribuindo para a sustentabilidade da vida na Terra; o
grupo de informática desenvolveu, nas suas práticas pedagógicas, diversas articulações
curriculares, no 8º ano, com a elaboração de trabalhos digitais subordinados aos
domínios/temas de Cidadania e Desenvolvimento.
As atividades e projetos implementados no âmbito do Plano Anual de Atividades
contribuíram para a mobilização das aprendizagens associadas à realidade, promoveram a
interdisciplinaridade, a inclusão e o sucesso escolar, e proporcionaram o desenvolvimento de
competências do perfil dos alunos, designadamente o pensamento crítico e a criatividade, a
capacidade de comunicação e a capacidade para trabalhar em equipa, de modo a prepará-los
para a compreensão do mundo e a tomada de decisões cientificamente fundamentadas
relativamente aos problemas e desafios do século XXI e à sua própria qualidade de vida. As
atividades planeadas e organizadas pelos diferentes grupos disciplinares encontram-se
patentes na tabela que se segue.
Atividades

Articulação

- Noite Europeia dos Investigadores: Ciência e Tecnologia – um Ciências Naturais (520)
Clube Ciência Viva
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contributo para a sustentabilidade natural e cultural (EBVV e
EBMEA)
- Comemoração do Ano Internacional da Tabela Periódica e dos Físico-Química (510)
“150 anos da Tabela Periódica dos Elementos Químicos” (9.º Artes Visuais (600)
Educação Física (260)
ano - EBVV)
- Visita à Exposição “Corpo Humano – Ciência da Vida”, no
Porto (9.° ano - EBMEA)
- Visita de estudo à Casa da Música e à exposição “Corpo
Humano – Ciência da Vida”, no Porto (9.° ano - EBVV)
- Laboratório de Matemática (EBVV)

Ciências Naturais (520)
Ciência Viva
Físico-Química
Ciências Naturais (520)
Matemática (500)

- Prevenção e Segurança Rodoviária (9.º ano - EBVV e EBMEA)
Físico-Química
- Mass Training em Suporte Básico de Vida (9.º ano - EBVV e Ciências Naturais (520)
PES
EBMEA)
- Semana da Astronomia (7.º ano - EBVV e EBMEA)
Físico-Química
- Semana da Alimentação

- Desafios Seguranet

Ciências Naturais (230;
520); Cidadania e
Desenvolvimento;
Educação Visual;
Educação Tecnológica;
PES; SPO; Biblioteca
Escolar.
TIC (550)

- Dia da Floresta: prevenção de incêndios florestais (8.º ano - Físico-Química (510);
EBVV e EBMEA)
Nota: não foi realizada a palestra sobre prevenção de incêndios
florestais, por motivo de interrupção das atividades presenciais.
- Festival do silêncio (8.º ano - EBVV e EBMEA)
Físico-Química;
Português; PES;
- Visita de Estudo ao Monumento Natural das Pegadas de Ciências Naturais (520);
Dinossaurios da Serra de Aire e ao Mosteiro da Batalha (7.º ano História (400); Geografia
(420).
- EBMEA).
- Concurso de Matemática Pangea.

Matemática (500)

- Concurso para a seleção de um logótipo para o “Laboratório
de Matemática”

De salientar, ainda, que as atividades concretizadas reforçaram as parcerias existentes com
a comunidade e permitiram criar novas parcerias, essenciais para a qualidade da educação no
nosso Agrupamento e a construção de uma escola viva e atuante, atenta e recetiva aos
desafios dos novos tempos, conforme preconizado no Projeto Educativo.
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As atividades programadas a partir do dia 16 de março foram canceladas, com a exceção do
concurso PANGEA, realizado online, no dia vinte de junho, conforme consta na tabela que se
segue.
Atividades Canceladas/Suspensas por Motivo de Interrupção das Atividades Presenciais
- 5.º ano da EBMEA em Braga
- Campanha de Dádiva de Sangue (EBMEA)
- M@t-MáticaTour (7.º e 8.º anos - EBMEA - e 8.º e 9.º anos - EBVV)
- Visita de Estudo à BRAVAL e à ETAR da Ponte do Bico (8.º ano - EBMEA)
- Equamat 2020 (7.º - EBVV e 3.º ciclo - EBMEA)
- Exposição Chemistry AnyWhere (3.º ciclo - EBMEA)
- II Feira de Ciência e Tecnologia Concelhia
- Rastreio Visual (8.º ano - EBVV e EBMEA)
- Visita de estudo Centro de Ciência Viva e Museu Alberto Sampaio, em Guimarães (5.º ano EBVV)
- "Feira de Minerais" na Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo.

O concurso PANGEA é merecedor de realce pelo excelente desempenho dos alunos do
agrupamento, designadamente a conquista de uma medalha de ouro e de uma medalha de
prata por dois alunos do 7.º ano.

V. Balanço do Ensino Experimental das Ciências
Os docentes do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais trabalharam
afincadamente na implementação do plano de melhoria do ensino experimental das ciências,
com os seguintes objetivos: promover o trabalho colaborativo docente, ao nível do
planeamento, implementação e avaliação do trabalho prático, nomeadamente laboratorial,
experimental e de campo no ensino das ciências; promover o desenvolvimento intencional, em
sala de aula, laboratório ou campo, de metodologias investigativas e experimentais, numa
perspetiva integrada de saberes e de contextualização CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e
Ambiente; contribuir para a melhoria das práticas educativas e da gestão do currículo ao nível
da articulação e da sequencialidade entre os vários níveis de educação e ensino; identificar
boas práticas no âmbito do ensino das ciências com reflexos positivos na melhoria da
educação científica.
A prática pedagógica relativa ao ensino experimental das ciências sempre se pautou e
continua a pautar-se por um modelo de ensino-aprendizagem humanista, construtivista e

23

inclusivo, onde o aprender a aprender e a ligação das ciências à sustentabilidade, progresso e
bem-estar social estão sempre presentes.
No âmbito do ensino experimental das ciências os alunos trabalham de forma cooperativa e
colaborativa, pensam e refletem sobre os problemas do mundo que os rodeia, aprendem a
compreendê-lo e a tomar posições fundamentadas para promover a sua sustentabilidade e a
qualidade de vida.
No âmbito das aulas laboratoriais e de campo, os alunos desenvolvem a aprendizagem de
técnicas e procedimentos de recolha de dados, cumprem regras de segurança, observam,
registam, interpretam e tiram conclusões, de modo a tornarem-se cidadãos informados,
conscientes e responsáveis relativamente a si próprios e ao mundo que os rodeia.
No ensino experimental das ciências os alunos aprendem também a valorizar a história das
ciências e a reconhecer a importância do desenvolvimento tecnológico como fator de
progresso e bem-estar; desenvolvem competências nos domínios da comunicação e da
utilização das tecnologias digitais para trabalharem à distância e divulgarem o produto dos
seus trabalhos.
Os alunos são desafiados a trabalhar em projetos interdisciplinares com fortes ligações ao
meio local, aprendendo a mobilizar sinergias através do estabelecimento de parcerias com
outras escolas, com instituições do ensino superior, com os serviços de saúde locais, com a
autarquia, entre outros.
Apresenta-se como evidência, a formalização de parcerias no âmbito do projeto Ciência
Viva com os seguintes Stakeholders: centros de investigação e universidades, designadamente
a Escola de Ciências da Universidade do Minho, Escola Agrícola de Ponte de Lima, Instituto
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), Casa do Conhecimento de Vila Verde,
centros de Ciência Viva de Braga e de Guimarães, e Pavilhão do Conhecimento;
estabelecimento de parcerias informais com o Instituto Nacional de Nanotecnologia (INL),
Instituto D. Luíz, Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra.
Ainda no mesmo âmbito, realça-se a preciosa colaboração e apoio concedido pelos
investigadores das referidas instituições tanto ao nível do acompanhamento dos projetos
científicos escolhidos e desenvolvidos pelos alunos, como ao nível da supervisão no ensino das
ciências. De entre todos aqueles que têm acompanhado os projetos, destaca-se o Doutor Raul
Rodrigues do Instituto de Viana do Castelo, o professor Brilha, a Doutora Teresa Vilaça, o
Doutor Pedro Pimenta, a Doutora Ana Carvalho da Escola de Ciências da Universidade do
Minho e a investigadora Ana Sofia Leite de um centro de investigação europeu.
A dinamização do Clube Ciência Viva na Escola tem como principal objetivo promover a
articulação entre os vários clubes e projetos existentes na escola e trazer investigadores e a
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rede de clubes para a sala de aula, bem como fomentar feiras e fóruns de ciências, e, deste
modo, proporcionar trocas de conhecimentos entre os vários clubes de ciência nacionais e
centros de ciência viva.
O Clube abrange a educação pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos, e desenvolve
atividades em contexto de sala de aula através de “monitores de ciência” formados em
atividades extracurriculares. Todas as semanas os alunos são estimulados a apresentar
atividades e projetos por iniciativa própria, sendo acompanhados na sua implementação por
especialistas dos centros de investigação/universidades aludidos.
Em síntese, as atividades desenvolvem-se no âmbito das seguintes temáticas: Encontros de
Ciência, nos quais são desenvolvidos projetos interturmas, interescolas e entre ciclos de
escolaridade, acompanhados por investigadores (padrinhos), assim como a participação em
Feiras/Noite Europeia de investigadores/fóruns, etc.; Tour da Ciência, em que os alunos em
rede divulgam os projetos uns aos outros na escola; Ciência Andarilha, na educação préescolar, em que os alunos elaboram uma mascote e partilham projetos com alunos das escolas
do agrupamento para além da sua sala e em articulação com o primeiro ciclo; Extensão Móvel
da Ciência, no âmbito da qual os alunos visitam universidades, centros de Ciência Viva e
outros; Passaporte científico, no âmbito do qual é emitido um certificado com o carimbo das
atividades em que o aluno participou ao longo do ano.
Outra evidência de grande relevo está relacionada com a articulação do ensino
experimental das ciências com o projeto Eco-Escolas, com o objetivo de promover a aplicação
interdisciplinar das aprendizagens essenciais e o desenvolvimento das áreas de competências
do perfil dos alunos, sobretudo para a tomada de decisões cientificamente fundamentadas
concernentes à resolução de problemas concretos relacionados com o ambiente e a qualidade
de vida.
De entre as atividades realizadas, destaca-se o desenvolvimento dos seguintes projetos:
promoção da floresta autóctone, preservação da qualidade da água, recolha e valorização de
resíduos; plano de vigilância e controlo de espécies invasoras como, por exemplo, a vespa
velutina.
No mesmo âmbito, foram promovidas atividades curriculares transversais promotoras de
parcerias com o Município e demais atores da comunidade, com o objetivo de proporcionar o
desenvolvimento de atitudes positivas e assertivas por parte dos alunos, reduzindo os
eventuais comportamentos incorretos face ao ambiente, tendo em vista o pleno exercício da
cidadania para a sustentabilidade.
As atividades realizadas no contexto dos projetos referidos encontram-se acessíveis na
página do agrupamento.
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No âmbito dos planos curriculares de turma e planos de turma foram dinamizadas
atividades e projetos promotores da interdisciplinaridade, domínios de autonomia curricular
(DAC) e articulação interciclos, sustentados no desenvolvimento das aprendizagens essenciais
e no ensino experimental das ciências, a saber: comemoração do Ano Internacional da Tabela
Periódica, cuja articulação envolveu as disciplinas de Físico-Química, Artes Visuais e Educação
Física; Semana da Astronomia, entre Físico-Química, o primeiro ciclo e a disciplina de
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); Semana da Alimentação, cuja articulação
envolveu as disciplinas de Ciências Naturais dos 2.º e 3.º ciclos de ensino, Cidadania e
Desenvolvimento, Educação Visual, Educação Tecnológica e o Projeto de Educação para a
Saúde; Festival do silêncio, comemoração do “Dia Mundial da Audição”, entre as disciplinas de
Físico-Química, Português, Francês, Inglês, Educação Visual e o projeto de Educação para a
Saúde; Combustões e Alterações Climáticas entre as disciplinas de Físico-Química, Ciências
Naturais, Geografia e História; “Vamos Abraçar a Nossa Terra” em articulação com os grupos
disciplinares de Matemática, Educação Visual e Francês e em parceria com várias entidades
locais. A implementação dos DAC proporcionou a partilha e o trabalho de grupo entre
professores e alunos, promoveu estilos de vida saudáveis, utilizando a natureza como recurso
e incutiu nos alunos a necessidade de assumirem atitudes e valores que respeitem o nosso
património para que este se mantenha devidamente preservado para as gerações futuras,
contribuindo para a sustentabilidade da vida na Terra.
O ensino experimental das ciências concretizou-se também nas aulas de campo de Ciências
Naturais, onde foram abordados temas variados como: diferenças entre paisagens naturais e
humanizadas (em articulação com a disciplina de Geografia e de Educação Visual), rochas mais
abundantes na área envolvente da escola, aspetos típicos da paisagem granítica, ação dos
agentes erosivos, recolha de rochas e minerais, recolha de material biológico, análise em
laboratório do material recolhido; atividades laboratoriais variadas (análise de rochas e
minerais, formação de cristais, formação de fósseis, formação de dobras e falhas, observação
microscópica de amostras de células e outros materiais biológicos, dissecação de órgãos,
extração do ADN,...); elaboração de relatórios sobre as atividades desenvolvidas;
apresentações orais dos trabalhos realizados, com discussão dos pontos fortes e dos aspetos a
melhorar; atividade prática sobre o Suporte Básico de Vida; visita de estudo ao Monumento
Natural das Pegadas de Dinossáurios; visita de estudo à ETA e à Braval.
Neste tipo de atividades de campo é proporcionado o desenvolvimento de competências
essenciais como o conhecimento, espírito crítico, criatividade, capacidade de resolução de
problemas, trabalho em equipa e capacidade de falar em público. Os alunos assumem um
papel pró-ativo e assertivo no desenvolvimento das suas capacidades e competências.
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A articulação do ensino experimental das ciências com as atividades e projetos dinamizados
no âmbito do Plano Anual de Atividades contribuíram para a mobilização das aprendizagens
associadas à realidade, promoveram a interdisciplinaridade, a inclusão e o sucesso escolar, e
proporcionaram o desenvolvimento de competências do perfil dos alunos, designadamente o
pensamento crítico e a criatividade, a capacidade de comunicação e a capacidade para
trabalhar em equipa, dotando-os de competências essenciais para a compreensão do mundo e
a tomada de decisões cientificamente fundamentadas relativamente aos problemas e desafios
do século XXI e à sua própria qualidade de vida.
O ensino experimental das ciências está fortemente ligado ao Programa de Educação para
Saúde, com o principal objetivo de proporcionar aos alunos a compreensão da importância das
medidas de prevenção na preservação da qualidade de vida.
Quanto à execução do plano estratégico de melhoria do ensino experimental das ciências,
realça-se o projeto de supervisão da prática letiva implementado através de um plano de
partilha da prática pedagógica “Interpares” em contexto de sala aula; a aposta na formação
contínua no âmbito do ensino experimental das ciências baseado em práticas investigativas; a
elaboração de um plano anual das atividades laboratoriais/experimentais e de campo, bem
como um plano de articulação para o ensino experimental das ciências, de modo a promover a
articulação e sequencialidade curricular no âmbito do ensino experimental das ciências,
abrangendo todos os níveis e ciclos de educação e ensino: Educação Pré-Escolar, 1.º Ciclo, 2.º
Ciclo e 3.º Ciclo, consolidado através de reuniões de articulação entre as lideranças
intermédias dos três ciclos de educação e ensino; a elaboração das planificações por domínio,
cujas estratégias se encontram orientadas para o desenvolvimento das competências do
“Perfil dos Alunos” e da educação para a cidadania; reformulação dos critérios de avaliação,
passando a estar focados nos domínios de aprendizagem e na diversificação de instrumentos
de avaliação, privilegiando-se a avaliação formativa e autorreguladora; a melhoria da gestão
das salas e espaços adstritos à prática experimental; o levantamento exaustivo das
necessidades de material e equipamento e condições de segurança; a requalificação da Escola
Básica de Vila Verde e, consequentemente das salas de aula adstritas à prática do ensino
experimental das ciências; a divulgação dos trabalhos dos alunos na página eletrónica do
agrupamento, nos espaços escolares e nas salas de aula.
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VI. Ações de integração dos docentes menos experientes no
exercício das suas funções ou recentemente chegados ao
agrupamento.
No período de tempo a que se reporta o presente relatório houve sempre o cuidado em
promover a integração de todos os docentes do departamento, particularmente daqueles que
foram colocados em regime de substituição: inicialmente através da partilha de todos os
recursos didático-pedagógicos necessários para a prática letiva e demais documentos
orientadores da ação educativa do agrupamento; no decorrer da atividade docente através de
contactos e reuniões informais, e da participação nas reuniões de grupo e de departamento.
Durante o período de ensino a distância as docentes colocadas em regime de substituição
foram orientadas e apoiadas através da partilha de documentos no Google Drive e no Google
Classroom do departamento, e com maior frequência através do correio eletrónico do
agrupamento e por chamadas de telemóvel.

VII. Cooperação na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos
instrumentos de autonomia.
Os docentes do departamento participaram com afinco na melhoria das planificações e
critérios de avaliação, cuja elaboração foi iniciada no final do ano letivo transato, dotando-os
da permeabilidade adequada ao desenvolvimento da autonomia curricular, à articulação
vertical, à realidade escolar e social dos alunos, assim como às necessidades e especificidades
dos mesmos. As planificações encontram-se arquivadas no dossiê digital do Departamento,
por ano/ disciplina. As planificações por disciplina incluem os respetivos Critérios de Avaliação,
onde consta o peso de cada Domínio, as Aprendizagens Essenciais, as Estratégias de Ensino, as
Técnicas e Instrumentos de Avaliação, os Descritores do Perfil dos Alunos e os Descritores de
Desempenho.
O coordenador e subcoordenadores integraram a equipa para a elaboração dos critérios de
avaliação do Agrupamento, tendo sido dado um contributo muito significativo para a mudança
de paradigma da avaliação com foco nos domínios das aprendizagens essenciais e na
diversificação das técnicas e instrumentos de recolha de dados decorrentes da avaliação
formativa dos alunos. Neste âmbito, o departamento deu um contributo muito relevante para
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a conceção e elaboração de documentos orientadores e de registo da avaliação formativa dos
alunos ajustados às planificações e critérios de avaliação.
Colaboração com a equipa de autoavaliação ao nível da monitorização dos resultados
escolares, através da análise e reflexão dos resultados da avaliação interna e externa dos
alunos e apresentação de propostas de estratégias de melhoria e/ou reforço, com o objetivo
de reajustar as práticas letivas às necessidades dos alunos e promover o sucesso educativo de
todos os alunos.
O Departamento contribuiu para a elaboração, execução e avaliação do Plano Anual de
Atividades, através da dinamização das atividades que constam no ponto anterior.
Os restantes documentos orientadores da ação educativa, designadamente o Regulamento
Interno, o Projeto Educativo, o Projeto Curricular de Agrupamento, e o Plano de
Aprendizagens Não Presenciais contaram com a cooperação do Departamento e foram objeto
de análise e reflexão em sede de departamento curricular, tendo sido apresentadas algumas
propostas de melhoria.

VIII. Realização de atividades formativas, de investigação, de
reflexão e de estudo
Ao longo do ano letivo foram partilhados estudos na área da educação, com o objetivo de
promover a reflexão sobre a realidade do serviço educativo do nosso agrupamento e as
práticas letivas numa perspetiva de desenvolvimento do desempenho docente, a saber:
relatórios das provas finais e das provas de aferição; relatórios da Inspeção-Geral da Educação
e Ciência; Despacho n.º 12530/2018, recomendações para a melhoria das aprendizagens dos
alunos em Matemática; Estado da Educação 2018, Conselho Nacional de Educação; Relatório
Nacional PISA 2018.
Foi implementado um Plano de Partilha Interpares, composto por docentes voluntários,
com os seguintes objetivos: promover a partilha de experiências e recursos; difundir boas
práticas pedagógicas em sala de aula; fomentar o trabalho colaborativo e o bom
relacionamento entre pares; promover o desenvolvimento profissional dos docentes e a
melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos. No decurso do segundo período letivo
foram partilhadas práticas letivas em contexto de sala de aula entre docentes voluntários dos
grupos 230, 500 e 510, respetivamente dos grupos de Ciências Naturais do 2.º ciclo,
Matemática e Físico-Química.
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Os docentes do grupo 230 do Agrupamento frequentaram a ação de formação “As
Atividades Laboratoriais no Ensino e na Aprendizagem das Ciências”, na modalidade de Oficina
de Formação, no total de 50 horas.
Os docentes do grupo 510 participaram na ação de formação “Exploração com sensores e
sua integração com software específico na didática da Física e da Química”, na modalidade
curso de formação.
Os docentes do departamento participaram nas ações de formação de curta duração
centradas na escola, a saber: Workshop "Projeto Relacionar-te"; Palestra e Workshop sobre o
combate à Vespa Velutina; “Práticas pedagógicas inclusivas: contributos do Desenho Universal
para a Aprendizagem”; Compreender a Educação Inclusiva: sistematizar práticas de inclusão;
"O Projeto Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica (MAIA)
para uma melhoria das práticas de avaliação das aprendizagens"; ações síncronas sobre
plataformas e ferramentas digitais de aprendizagem, dinamizadas pela Equipa TIC; o Projeto
Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica (MAIA) para uma
melhoria das práticas de avaliação das aprendizagens.
Os docentes do grupo de Matemática participaram na ação de formação “Flexibilidade
Curricular: experiências e perspetivas”, promovida pelo Núcleo de Estágio de Matemática da
Escola Secundária de Vila Verde e nas ações creditadas "Usar o Geogebra para aprender e
ensinar Matemática" na modalidade de Oficina de Formação e "Ferramentas da Web 2.0 ao
serviço da qualidade das aprendizagens", na modalidade de Curso de Formação.
O grupo de informática participou na ação de formação “Criação de páginas web:
programação em HTML5, CSS3 e JavaScript”.
No âmbito do ensino experimental das ciências foram propostas ações de curta duração
em contexto laboral, a saber: Ensino experimental inclusivo das ciências; formação específica
na área da Geologia e Biologia; atividades laboratoriais no ensino e na aprendizagem das
Ciências Naturais; utilização de sensores no ensino das ciências; metodologia Inquiry Based
Science Education; a tecnologia TI-Nspire como recurso pedagógico no ensino das ciências;
sistema de aquisição e tratamento de dados como recurso pedagógico no ensino das ciências;
aplicação da plataforma Arduino no ensino da Matemática e Ciências Experimentais; gestão e
segurança dos laboratórios escolares
O grupo de Informática participou na preparação e no desenvolvimento das diversas
atividades desenvolvidas para a receção das equipas da Grécia, Turquia, Espanha e Polónia,
que integram o projeto Erasmus+ Robocode Workshop of young inventor is designing the
future A219 – Escola Básica de Vila Verde – 2020, que decorreu na semana de 17 a 21 de
fevereiro. O grupo desenvolveu duas sessões formativas semanais, ao longo de 3 meses, para a
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preparação técnica, em programação, eletrónica básica e Arduino, dos alunos. Foi também
elaborado um guião técnico orientado para as sessões de trabalho com as equipas estrangeiras
recebidas com 5 projetos Arduino subordinados à temática Casa Inteligente. O grupo criou um
vídeo ilustrativo de todas as atividades desenvolvidas ao longo da semana em que decorreu a
receção das equipas estrangeiras.
O Plano de Melhoria do Ensino Experimental das Ciências em curso visa incentivar o
trabalho colaborativo docente, ao nível do planeamento, implementação e avaliação de
trabalho prático, nomeadamente laboratorial, experimental e de campo, no ensino das
ciências; promover o desenvolvimento intencional, em sala de aula, laboratório ou campo, de
metodologias investigativas e experimentais, numa perspetiva integrada de saberes e de
contextualização CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente; contribuir para a melhoria
das práticas educativas e da gestão do currículo, promovendo a articulação e a
sequencialidade entre os vários níveis de educação e ensino; identificar boas práticas no
âmbito do ensino das ciências com reflexos positivos na melhoria da educação científica.
O projeto Atuação no Ensino, nas Aprendizagens e na Avaliação da Matemática, apresenta
estratégias de intervenção muito relevantes par promover a melhoria das aprendizagens dos
alunos em Matemática e a consequente melhoria dos resultados escolares. Em síntese, visa
intervir no domínio do ensino, das aprendizagens e da avaliação na disciplina de Matemática,
nos três ciclos do ensino básico. Para alcançar tal objetivo é delineado um conjunto de novas
estratégias pedagógicas que também vão tentar responder aos desafios e dificuldades criadas
pelos Novos Programas da Matemática introduzidos desde 2013, bem como desenvolver as
competências previstas no Perfil dos Alunos ao longo da escolaridade obrigatória, e também
diversificar as formas de avaliação dos alunos, colocando a tónica na avaliação formativa.
A dinamização do Clube Ciência Viva na Escola tem como principal objetivo promover a
articulação entre os vários clubes e projetos existentes na escola e trazer investigadores e a
rede de clubes para a sala de aula, bem como fomentar feiras e fóruns de ciências, e, deste
modo, proporcionar trocas de conhecimentos entre os vários clubes de ciência nacionais e
centros de ciência viva.
No presente ano letivo foi criado o projeto “Laboratório de Matemática” com os seguintes
objetivos: promover o sucesso escolar; desenvolver o gosto pela aprendizagem; desenvolver
atividades interdisciplinares, fomentando o espírito de cooperação e de partilha; promover a
utilização autónoma das Tecnologias da Informação e Comunicação; valorizar a disciplina, a
tolerância, a cooperação e a amizade.
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IX. Balanço da implementação da modalidade de ensino a
distância.
O presente balanço da implementação da modalidade de ensino a distância e apresentação
de propostas organizacionais para o próximo ano letivo, realizou-se através da recolha de
dados pelo método de inquérito, por questionário, no Google Forms.
A recolha de dados contou com a participação de vinte e oito docentes dos grupos de
docência duzentos e trinta, quinhentos, quinhentos e dez, quinhentos e vinte e quinhentos e
cinquenta.
Quanto ao envolvimento dos alunos nas atividades promovidas, considerou-se que nas
atividades síncronas foi ligeiramente superior ao das atividades assíncronas. Quanto ao
envolvimento nas atividades síncronas, numa escala de um a cinco, 3,6 % refere que o
envolvimento se situou no nível dois; 35,5 %, no nível três; 39,3 % no nível quatro e 21,4 % no
nível cinco.
No que diz respeito ao envolvimento nas atividades assíncronas, com a adoção da mesma
escala, 50 % dos docentes refere que o grau de envolvimento se situou no nível três, 42,8 % no
nível quatro e 7,1 % no nível cinco.
Relativamente ao envolvimento dos pais e encarregados de educação, 71,4 % dos docentes
referiram situar-se no nível três, na escala de um a cinco; 7,1 % no nível quatro; 14,3 % no nível
dois e 7,1 % no nível um.
O grau de intervenção dos diretores de turma ao nível da organização do estudo semanal
dos alunos, da ligação entre a escola e a família, da articulação entre os alunos e os
professores, da resolução de problemas de conectividade na distribuição de tarefas aos alunos
foi considerado entre alto e elevado.
No que concerne ao apoio dos subcoordenadores/coordenador do departamento na
transmissão de confiança no seu trabalho, na disponibilidade para esclarecer dúvidas e na
promoção da partilha e do trabalho colaborativo, a maioria dos participantes referiu situar-se
no nível elevado.
No que diz respeito às três dificuldades que mais afetaram a prática pedagógica foi referida
a falta de meios tecnológicos adequados por parte dos alunos, o défice de acompanhamento
por parte da família e as dificuldades em envolver os alunos nas atividades.
Quanto ao número semanal de horas dedicado à atividade docente na modalidade de
ensino a distância, referiu-se o dobro do horário semanal de trabalho, cerca de 80 horas.
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Os três suportes mais utilizados no âmbito do processo de ensino e aprendizagem a
distância foram as plataformas online (Google Classroom, Zoom), o email institucional e o
telemóvel (áudio e videochamada).
Os três instrumentos de avaliação mais utilizados foram questionários online (Google
Forms, Quizizz, entre outros), fichas de trabalho e questionamento oral.
Quanto a sentimentos concernentes à modalidade de ensino a distância, 64,3 % referiu
sentir-se cansado(a), 50 % mais preparado(a) para o ensino a distância; 17,9 % motivado(a)
para novos desafios, 14,3 % sente-se desmotivado(a) e 10,7 % afirma sentir-se stressado(a).

X. Propostas de Melhoria para o Ano Letivo de 2020/21.
A. Propostas para o ensino presencial
✓ Atribuir uma unidade de tempo de 100 minutos da componente não letiva, em horário
semanal comum, com objetivo de promover a partilha e o trabalho colaborativo docente.
✓ Prosseguir com o plano de melhoria do ensino experimental das ciências, designadamente
a articulação e a sequencialidade entre os vários níveis de educação e ensino, e o plano de
partilha “Interpares” em contexto de sala de aula, composto pelos docentes de cada grupo
disciplinar para implementar ao longo do ano letivo.
✓ Partilhar boas práticas pedagógicas em reunião de grupo e/ou departamento.
✓ Promover a articulação entre os laboratórios das escolas básicas de Vila Verde e
Monsenhor Elísio Araújo.
✓ Promover a dinamização de atividades agregadoras e representativas no âmbito do Plano
Anual de Atividades.
✓ Dinamizar projetos de formação em contexto e ações de curta duração, propondo-se a
realização de ações de formação relacionadas com as temáticas seguintes:
•

Formação específica na área da Geologia e Biologia;

•

Google Drive;

•

Didática do ensino a distância;

•

Atividades laboratoriais de Ciências Naturais;

•

Plataformas de ensino a distância;

•

Metodologias e Ferramentas digitais de aprendizagem a distância no ensino da
Matemática do 2.º ciclo;

•

Captura e edição de Vídeo;

33

•

Tecnologias e ferramentas digitais de aprendizagem;

•

Utilização de sensores no ensino das ciências;

•

Desenvolvimento de projetos interdisciplinares no âmbito dos Domínios de
Autonomia Curricular;

•

Metodologia Inquiry Based Science Education;

•

A tecnologia TI-Nspire como recurso pedagógico no ensino das ciências;

•

Ensino experimental das ciências inclusivo;

•

Sistema de aquisição e tratamento de dados como recurso pedagógico no ensino
das ciências;

•

Aplicação da plataforma Arduino no ensino da Matemática e Ciências
Experimentais;

•

Gestão e Segurança dos laboratórios escolares.

✓ Melhorar as condições de trabalho e de segurança dos laboratórios, designadamente a
aquisição de material e equipamento didático ajustados ao cumprimento das
aprendizagens essenciais, e a instalação de equipamentos de segurança e climatização nos
laboratórios, assim como as medidas de higienização das mãos, proteção e distanciamento
social.
✓ Aquisição de recursos didáticos para as aulas práticas de Matemática e de Tecnologias da
Informação e Comunicação.
✓ Libertar a tarde de quarta-feira para a realização de reuniões, de trabalho colaborativo e
para a dinamização de trabalhos de projeto, a partir das 15 horas.
✓ Definir rubricas para os departamentos curriculares no orçamento do agrupamento.
✓ Assegurar o desdobramento de todas as turmas para o desenvolvimento de atividades
laboratoriais, experimentais e de campo.
✓ Criar condições para assegurar o cumprimento do plano de melhoria do ensino
experimental das ciências.
✓ Definir uma plataforma digital do agrupamento para alojar os materiais e documentos dos
departamentos curriculares com vista a promover a partilha e o trabalho colaborativo.

B. Propostas para o ensino não presencial
No que se refere a propostas de melhoria do plano de ensino a distância do agrupamento,
para a eventualidade da sua reedição no próximo ano letivo, foram apresentadas diversas
sugestões:
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•

Intervalo entre cada aula;

•

Estabelecer regras de funcionamentos das aulas síncronas;

•

Fornecimento e melhoria dos meios técnicos para docentes e alunos, assim como uma
equipa de apoio diária na escola (pelo menos na sede do Agrupamento), dotada de
meios tecnológicos suficientes, para serem resolvidas algumas situações de alunos mais
carenciados;

•

O tempo das atividades síncronas deverá ser pelo menos o equivalente a dois tempos
semanais, por forma a orientar mais os alunos no seu trabalho individual;

•

Coerência na operacionalização dos registos semanais, convergência de plataformas,
centralização digital da informação do Conselho de Turma, em particular, sobre as
condições materiais dos alunos para o seu bom desempenho na modalidade não
presencial;

•

Investir no trabalho assíncrono do aluno através de um apoio com materiais
assíncronos que permitam uma continuidade pedagógica e uma adequação aos
diferentes ritmos de aprendizagem;

•

Usar e valorizar o ensino a distância (televisão como base de trabalho a desenvolver, já
que este meio é o que chega a todos);

•

Aumento do período de tempo de cada atividade síncrona para 50 min,
particularmente dos alunos do 5.º ano, uma vez que já têm que se adaptar a uma nova
realidade, para além de que estes alunos, regra geral, têm pouca autonomia e falta de
competências na área de informática;

•

Organizar o espaço escola, de modo a substituir as aulas síncronas por uma aula
semanal e presencial (turma desdobrada) por disciplina, para orientar o estudo e as
atividades assíncronas;

•

Melhorar e aumentar os cuidados e procedimentos de proteção e segurança;

•

Formar alunos e encarregados de educação na área da informática/digital;

•

Articulação e concertação entre os professores da mesma disciplina ao nível das
estratégias, das metodologias, dos instrumentos de avaliação;

•

Estabelecimento de regras objetivas a cumprir de modo a criar limites de conduta e de
atuação bem definidos, responsabilizando mais os alunos e respetivos encarregados de
educação;

•

Atender às necessidades específicas dos alunos com medidas universais, seletivas ou
adicionais;

•

Criar o horário de turma na modalidade de ensino não presencial;
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•

Uniformizar procedimentos referentes ao modo de envio/apresentação das tarefas
assíncronas para os alunos;

•

Definir regras relativas ao uso das câmaras de vídeo dos alunos durante as sessões
síncronas;

•

Continuar a promover a colaboração entre docentes com foco na aprendizagem dos
alunos;

•

Criar um regulamento para definir o funcionamento das aulas síncronas,
designadamente a utilização de câmaras de vídeo, solicitando o consentimento dos
encarregados de educação;

•

Prosseguir a formação da comunidade escolar ao nível do desenvolvimento de
competências digitais.

•

Prosseguir com as reuniões dos órgãos e estruturas de coordenação e supervisão por
videoconferência.

C. Propostas organizacionais apresentadas pelos grupos de docência
Físico-Química
✓ Desdobrar as turmas, 1 vez por semana, para a realização de atividades laboratoriais, de
campo e experimentais.
✓ Atribuir uma carga horária semanal de 3 unidades de tempo de 50 minutos na disciplina de
Físico-Química no sétimo ano.
✓ Atribuir 1 unidade de tempo semanal de 100 minutos na componente não letiva dos
docentes, destinada à planificação conjunta, criação de materiais, elaboração de
instrumentos de avaliação, preparação das atividades laboratoriais, experimentais e de
campo, designadamente a elaboração de guiões/protocolos experimentais.
✓ Distribuir o laboratório de química no horário de todas as turmas do 3.º ciclo, na disciplina
de Físico-Química, pelo menos uma vez por semana, com turmas desdobradas, a fim de
assegurar o trabalho em pequenos grupos e o distanciamento social.
✓ Atribuir 50 minutos da componente letiva, por semana, para coadjuvação das aulas
experimentais em turmas não desdobradas.
✓ Plano de “partilha Interpares” em contexto de sala de aula ou noutros contextos de ensino
e aprendizagem, com vista a promover a partilha de boas práticas e a consequente
melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos.
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✓ Aquisição de material e equipamento para os laboratórios de Físico-Química, com vista a
permitir a realização de atividades laboratoriais, experimentais e de campo essenciais para
o desenvolvimento de competências do perfil dos alunos.

Ciências Naturais (3.º Ciclo)
✓ Atribuir, semanalmente, um bloco de 100 minutos da componente não letiva a cada
professor do grupo, em horário semanal comum, com o objetivo de promover o trabalho
colaborativo ao nível da produção de recursos didático-pedagógicos, instrumentos de
avaliação e processo de supervisão (organizados em reuniões síncronas e assíncronas).
✓ Um bloco de 50 minutos com a equipa TIC para substituir projetos científicos “mãos na
massa” em projetos virtuais.
✓ Distribuir as salas de CN apenas para lecionar Ciências Naturais para a realização de aulas
experimentais, a fim de garantir um bom ambiente de trabalho e a segurança.
✓ Reforçar as parcerias com os investigadores de centros de investigação e universidades.
✓ Coadjuvação, pelo menos num tempo semanal, no ensino articulado e nas turma se
desdobramento.
✓ Nas turmas do ensino articulado da música dos sétimo, oitavo e nono anos distribuir, de
forma equitativa, a carga horária semanal atribuída à área disciplinar de Ciências Físicas e
Naturais pelas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, à semelhança do que
acontece com as turmas do sétimo ano de escolaridade (em regime semestral).

Ciências Naturais (2.º Ciclo)
✓ Atribuição de mais um tempo semanal para o quinto ano, pois esta disciplina continua a ser
a grande introdução ao ensino experimental, pelo menos do ponto de vista concetual e
legal.
Matemática (2.º e 3.º Ciclos)
✓ Apoio de Longa Duração de Matemática (ALDM) nos 5.º e 6.º anos de escolaridade,
aberto a todos os alunos (nunca em contra turno).
✓ Apoio de Longa Duração de Matemática (ALDM) nos três anos de escolaridade do 3.º
ciclo, aberto a todos os alunos e lecionado a seguir à aula de matemática (nunca em
contra turno).
✓ É imprescindível estender o ALDM ao oitavo ano.
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✓ As aulas de Matemática devem ser preferencialmente no turno da manhã.
✓ Dar preferência ao ALDM em detrimento de qualquer outro apoio.
✓ O ALDM deve ser preferencialmente lecionado pelo professor titular da turma.
✓ Abrir o Laboratório de Matemática conjuntamente com 2º e 3º ciclos, com vista a
apoiar os alunos que frequentem esse espaço voluntariamente.
✓ A componente não letiva dos docentes deve ser para o Laboratório de Matemática e
trabalho colaborativo.
✓ Implementar na EBMEA o Projeto “Atuação no Ensino, nas Aprendizagens e na
Avaliação da Matemática”.
✓ Atribuir uma hora comum para trabalho colaborativo entre os docentes do grupo
disciplinar.

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
✓ Na distribuição de serviço tentar alocar de forma equilibrada os níveis de escolaridade
pelos professores.
✓ Sendo uma disciplina de caráter prático, investigativo, experimental e sobretudo criativo e
considerando as aprendizagens essenciais, a carga horária da disciplina, número de alunos
por turma e material disponível o grupo sugere que as salas alocadas tenham as condições
adequadas para o bom desenvolvimento das aulas:
•

Um computador por mesa de forma a permitir dois alunos por computador.

•

Ter uma zona de exposição que permita que todos os alunos estejam sentados.

•

A disponibilização de um armário para guardar o material do grupo de Informática.

✓ Proposta de criação/continuação da disciplina Área Artística, atribuída a um professor do
grupo 550, para que se consiga desenvolver um trabalho, com mais qualidade para os
alunos e consequentemente para os professores, ou seja, de forma a complementar e/ou
consolidar as aprendizagens essenciais previstas para a disciplina de TIC e possível
participação em projetos a desenvolver no próximo ano letivo.
✓ Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, mas considerando a
necessidade de programar, atempadamente, o próximo ano letivo, entendemos que a
disciplina deverá decorrer de forma não presencial porque será muito difícil cumprir com o
estipulado em termos de regras de segurança e higienização nas salas com computadores.
✓ Se a disciplina funcionar de forma não presencial será necessário salvaguardar as seguintes
condições:
•

Garantir o acesso de todos os alunos a um computador e Internet;
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•

A disciplina deverá ter uma carga quinzenal de 50 minutos em sessões síncronas,
mantendo-se as sessões assíncronas, para flexibilizar o trabalho autónomo dos
alunos que se torna difícil e, em alguns casos, inviável se decorrer de forma
simultânea com a transmissão síncrona.
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Introdução

O presente relatório de atividade procura espelhar, no essencial, a dinâmica de trabalho
desenvolvida pelo departamento de CSH ao longo do ano letivo de 2019/2020.
Importa, desde logo, frisar que este mesmo ano letivo teve duas fases distintas, ainda que, em
certa medida, complementares. De facto, no 1.º período e em grande parte do 2.º períodos letivos,
o ano decorreu dentro da normalidade, mas esta acabou por ser quebrada pela implementação do
Plano de Contingência motivado pela pandemia da Covid-19, o qual suscitou a passagem do ensino
presencial para um novo modelo de ensino completamente à distância, contemplando sessões
semanais síncronas e assíncronas, complementadas pelo ensino pela TV.
A mudança brusca e um tanto radical implicou um natural período de adaptação, a reformulação de
estratégias e o avanço para a criação de novas dinâmicas na sempre desafiante atividade ensinoaprendizagem. A versatilidade que é apanágio dos docentes e a ímpar capacidade dos mesmos para
fazerem face à adversidade e para se empenharem até ao limite das suas energias e capacidades
em prol de um ensino digo e de elevada qualidade voltaram a falar mais alto.
Demonstrar-se-á, seguramente, neste documento que o departamento de CSH se revelou muito
comprometido com as dinâmicas de funcionamento do Agrupamento, totalmente empenhado em
concorrer para que os grandes desideratos do Projeto Educativo fossem plenamente alcançados e
para que esta Escola continuasse a afirmar-se como uma referência no concelho e na região e
continuasse a perseguir o objetivo de prestar um serviço educativo de excelência.
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Funcionamento das reuniões do departamento curricular
Organização,
curricular

orientação

e

coordenação

do

departamento

- Organização
O departamento de Ciências Sociais e Humanas (CSH) é constituído por docentes das seguintes que
lecionam as disciplinas de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) – 2.º e 3.º ciclos do Ensino
Básico -, História e Geografia de Portugal (HGP) – 2.º ciclo do Ensino Básico -; Geografia e História,
do 3.º ciclo do Ensino Básico.
As subcoordenadoras são as professoras Paula Simões (EMRC), Rosário Monteiro (HGP) e Goreti
Silva (Geografia), sendo que o coordenador deste departamento, Alfredo Pedrosa, exerce também
as funções de subcoordenador da disciplina de História.
Conforme preveem o Regulamento Interno deste Agrupamento de escolas e o Regimento Interno
deste departamento, as reuniões de departamento tanto podem ter lugar, como sucedeu na
maioria das situações, em grande grupo ou, de acordo com a especificidade dos assuntos em
análise, em grupos mais restritos, normalmente mobilizando professores da mesma disciplina, além
de se terem também realizado reuniões da iniciativa de cada uma das áreas disciplinares e nesse
âmbito mais específico.

- Orientação e supervisão
A orientação e supervisão encerraram uma vertente essencialmente formal, no capítulo das
reuniões de departamento e de disciplina, mas também numa perspetiva mais informal, decorrente
das relações de trabalho e das situações de troca de pontos de vista e de partilha de materiais de
diverso jaez, tenho em vista a agilização de uma ação pedagógica consentânea com as
caraterísticas, necessidades e legítimas aspirações dos alunos e dos respetivos encarregados de
educação e, sobretudo, uma lógica de criação de condições para a efetiva formação integral dos
discentes.
Este trabalho teve em linha de conta a relevância da intensificação das dinâmicas de partilha de
informações, de conhecimentos e de experiências pedagógicas tão inovadores e tão desafiantes
quanto possível, assentando na delineação e concretização de metodologias de trabalho e
estratégias tendentes a elevar os índices de motivação, interesse e envolvimento ativo dos
discentes nas atividades, intra e extra-aula, e, bem assim, na potenciação das oportunidades de
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sugestão e indicação, por parte dos alunos, de tarefas e experiências de aprendizagem a levar a
bom porto contando, assim, com o espírito de iniciativa e com a mais fácil e empenhada
mobilização dos mesmos. Pretendeu-se e logrou-se alcançar, com esta corresponsabilização e
coautoria dos alunos, em matéria de atividades implementadas, um sucesso académico mais
consistente, com superiores níveis de eficácia, mas também com maior qualidade.

- Coordenação
A atividade de coordenação, ao longo do ano letivo, também contemplou a conciliação das
vertentes formal e informal, no âmbito das reuniões de departamento, em presença e
à distância, sempre numa lógica de forte mobilização individual e coletiva para o cumprimento dos
grandes desígnios de um departamento simultaneamente focado em contribuir sobremaneira para
uma educação iminentemente humanista dos alunos, convocando-os para a assimilação de
princípios, valores e conhecimentos fundantes de uma sociedade coesa e solidária e preparando-os
para o exercício de uma cidadania responsável e ativa; assim como para a realização de
aprendizagens essenciais nas disciplinas de EMRC, HGP, Geografia e História.
Na reunião de departamento de 3 setembro de 2019, além da elaboração e aprovação do
Regimento

deste

Departamento

(CSH),

que

engloba

igualmente

competências

das

subcoordenadoras, e da veiculação de informações, mormente emanadas da reunião do conselho
pedagógico, teve lugar a formação de grupos de trabalho no âmbito das disciplinas que integram
este departamento e distribuição de tarefas (análise das planificações e dos critérios de avaliação e
eventual especificação de aspetos atinentes aos critérios de avaliação, por disciplina e por ano de
escolaridade, especialmente dos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade; elaboração de proposta de
grelha de registo da avaliação dos alunos, por disciplina; planificações por ano de escolaridade e
por disciplina; propostas para o plano anual de atividades e comissão de atividades; propostas para
o Regulamento Interno e para o Projeto Educativo do Agrupamento; articulações; avaliação
diagnóstica, ficha de avaliação comum (9.º ano); harmonização da nomenclatura e procedimentos
nos testes e demais instrumentos de avaliação, de acordo com o Regulamento Interno e
deliberações do Conselho Pedagógico.
No dia 4 de setembro de 2019, os professores deste departamento reuniram, em sede de
disciplina, para elaboração de proposta de especificação de critérios de avaliação, elaboração de
proposta de grelha de registo da avaliação dos alunos, propostas para o plano anual de atividades e
propostas de alteração/melhoria dos projetos de Regulamento Interno e de Projeto Educativo do
Agrupamento.
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A reunião de departamento 6 setembro de 2019 versou propostas para o Plano Anual de
Atividades do Agrupamento para o ano letivo 2019/2020; análise e votação das propostas de
especificação de critérios de avaliação e de grelhas de registo da avaliação dos alunos emanadas
das disciplinas/grupos disciplinares que integram este departamento; elaboração, discussão e
votação de orientações e de documentos de trabalho de preparação do ano letivo,
designadamente: avaliação diagnóstica (informações/matrizes, fichas e propostas de correção);
ficha de avaliação comum (9.º ano); harmonização da nomenclatura e de eventuais outros
procedimentos nos testes e demais instrumentos de avaliação; propostas para o Regulamento
Interno e para o Projeto Educativo do Agrupamento.
Na reunião de departamento 2 outubro de 2019 foram veiculadas e objeto de análise Informações
relativas à reunião do conselho pedagógico de 25 de setembro de 2019 e houve também lugar para
a abordagem de outros assuntos tidos como relevantes na dinâmica de funcionamento deste
departamento, a saber: propostas para o Plano Anual de Atividades do Agrupamento para o ano
letivo 2019/2020; análise dos resultados das provas de aferição – RIPA & REPA; agilização da
operacionalização/divulgação de critérios de avaliação dos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade;
análise dos resultados das fichas de avaliação diagnóstica e definição de estratégias de remediação;
análise e votação de proposta de ficha(s) de autoavaliação dos discentes.
Na reunião de departamento 11 dezembro de 2019, além da transmissão e análise de informações
emanadas da reunião do Conselho Pedagógico e outras de caráter mais geral, foram igualmente
abordados os seguintes assuntos: Avaliação Externa do Agrupamento: informações; eleição de
docente/formador de cada departamento curricular entre aqueles que tinham atividade
educativa/letiva, mas não desempenhavam cargos; reflexão sobre os resultados da implementação
da ficha de avaliação comum/aferida (9.º ano) e sobre as respetivas estratégias/experiências de
aprendizagem em implementação; avaliação dos alunos de final do 1.º período; ponto da situação
acerca do cumprimento dos programas/planificações; atividades extracurriculares: balanço das
atividades realizadas e ponto da situação/preparação das atividades do segundo período.
Já no 2.º período letivo, na reunião de departamento de 15 de janeiro de 2020, privilegiou-se a
análise/avaliação do sucesso académico do primeiro período letivo – reflexão crítica da realidade e
estratégias de remediação (reuniões em pequenos grupos, por área disciplinar); teve lugar a
apreciação/análise do teor das grelhas/relatórios de análise da Avaliação do Sucesso Académico do
primeiro período emanadas das áreas disciplinares que integram este departamento, afloraram-se
assuntos, informações e contributos para o relatório intermédio/semestral do departamento sobre
a atividade desenvolvida - atividade preparatória do ano letivo; atividades desenvolvidas
constantes do Plano Anual de Atividades; cumprimento dos programas/planificações; procedeu-se
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à avaliação da(s) atividade(s) realizada(s) e preparação de atividades previstas, no âmbito do Plano
de Atividades do Agrupamento e do departamento, para o segundo período letivo.
As reuniões seguintes realizaram-se à distância, através de videoconferência, recorrendo à
plataforma zoom.
Na reunião de 14 de abril de 2020, além da reiteração da veiculação de informações enviadas, via
email, relativas à reunião do conselho pedagógico, presencial, de onze de março de dois mil, e à
reunião do mesmo órgão, de vinte de oito de abril de dois mil e vinte, por videoconferência, teve
lugar a análise dos seguintes documentos: informação relativa ao Decreto-Lei aprovado no
Conselho de Ministros de suspensão das atividades letivas presenciais no terceiro período letivo;
Plano de Aprendizagens Não Presenciais – Ensino à Distância (Plano de E@D) e proposta de
trabalho não presencial para a primeira semana do terceiro período letivo. Na reunião, procedeu-se
ainda à auscultação dos docentes em matéria de necessidades formação, nomeadamente no
tocante a plataformas de comunicação; à definição de estratégias de partilha de recursos/materiais
didático-pedagógicos e ou outros, assim como à constituição das equipas dos responsáveis pela
elaboração da Informação Prova e das Provas de Equivalência à Frequência e dos professores/as
coadjuvantes das mesmas provas.
Na reunião de departamento de 27 de abril de 2020, por videoconferência, o coordenador deste
departamento, no que toca à veiculação de informações, recordou que havia tido lugar uma
reformulação da equipa de monitorização do Plano de E@D, conforme informação por todos
rececionada via plataforma de comunicação do Agrupamento. Mais relembrou aspetos relativos ao
processo de avaliação dos docentes, nomeadamente o respetivo calendário que, no corrente ano
letivo, se se mantiver conforme veiculado ainda no primeiro período letivo, antecipa ligeiramente
prazos relativamente ao do ano letivo transato. Sugeriu também que os professores estivessem
atentos às propostas de formação contínua a distância que têm surgido e que têm, inclusivamente,
sido veiculadas via plataforma de comunicação deste Agrupamento. Procedeu ainda à leitura do
teor da circular entretanto publicada e por todos recebida, sobre este assunto, para obviar à
suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas e à declaração do estado de emergência,
em Portugal, que obrigou ao recolhimento domiciliário dos cidadãos. Assim, de acordo com o
estatuído no número três do artigo décimo quinto do Decreto-Lei número 14-G/2020, de catorze
de abril, e com o objetivo de garantir que os Centros de Formação de Associação de Escolas, os
Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas e os docentes tenham oportunidade de
desenvolver/concluir os procedimentos necessários ao cumprimento daqueles requisitos foi
adotado

um

conjunto

de

medidas

excecionais

que

se

encontram

elencadas

na

Circular B20028014G. Nesta reunião houve ainda tempo para a análise e votação das propostas de
informação prova das provas de equivalência à frequência, para a monitorização dos resultados
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escolares do segundo período letivo e para a realização de um balanço/avaliação desta primeira
fase de implementação das atividades assíncronas e síncronas, no âmbito do cumprimento do
Plano de Aprendizagens Não Presenciais - Ensino a Distância (Plano de E@D) deste Agrupamento.
A reunião de 16 de junho de 2020 versou os seguintes assuntos: informações relativas à reunião do
conselho pedagógico de três de junho de 2020 e outras de caráter mais geral, nomeadamente os
principais pontos da nota informativa sobre a Avaliação do Desempenho Docente recebida neste
dia, na qual se pode ler que a avaliação do desempenho e a formação contínua constituem dois dos
requisitos obrigatórios para a progressão na carreira docente; análise do Relatório da Avaliação
Externa ao Agrupamento; balanço/avaliação da implementação das atividades assíncronas e
síncronas, no âmbito do cumprimento do Plano de Aprendizagens Não Presenciais - Ensino a
Distância (Plano de E@D) deste Agrupamento, e avaliação dos alunos de final de ano letivo.
Foram ainda entabulados contactos informais destinados à partilha de múltiplas informações, de
ideias, conhecimentos e experiências e os docentes recorrera, frequentemente, à plataforma de
comunicação do agrupamento para envio/troca de múltiplas informações e de diversos
documentos e de outros contributos com interesse pedagógico e científico.

Articulação com outras estruturas ou serviços do agrupamento,
com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação
pedagógica
Conforme mencionado no relatório semestral de atividade deste departamento, trabalho de
articulação com as diferentes estruturas e ou serviços do agrupamento - Serviço de Psicologia e
Orientação, Gabinete de Apoio ao Aluno, Projeto de Educação para a Saúde, Biblioteca Escolar,
Equipa das Tecnologias de Informação e Comunicação e Conselho de Diretores de Turma – na
perspetiva do desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica, resultou,
essencialmente, das próprias dinâmicas de funcionamento dos conselhos de turma e das respostas
que, coletiva e ou individualmente, os docentes procuraram encontrar para fazer face à sua
realidade concreta, isto é, às caraterísticas das turmas e dos respetivos alunos, com base no
constante diagnóstico da situação e tendo em vista a definição das estratégias que mais se
adequavam às situações específicas.
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Desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção
de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos
- Inovação e práticas educativas de sucesso

Entendendo-se por inovação a adoção de práticas educativas que rompem com as metodologias e
com o modus operandi anterior, mas também na perspetiva da criação de condições para o
crescente protagonismo dos discentes nas dinâmicas das atividades letivas e na implementação de
práticas consistentes com as expectativas dos mesmos e que explorem e potenciem as ideias e
propostas dos discentes, é possível fazer-se um balanço positivo do trabalho encetado pelos
professores deste departamento a este nível.
Por um lado, sublinha-se que, por exemplo, a exploração das dinâmicas de grupo, fomentando o
trabalho de pares e ou trabalhos de grupos de maiores dimensões, já era uma prática comum, em
função das caraterísticas dos grupos-turma da natureza das aprendizagens a promover, mas
conheceu novos e mais persistentes impulsos, consubstanciados na planificação de atividades
promotoras da interação intra e inter grupos, em noma de uma pedagogia de maior pendor
construtivista, colocando os discentes no epicentro da atividade ensino-aprendizagem. O apelo às
potencialidades das TIC foi particularmente notório, mas não apenas em resultado da premência
suscitada pelo confinamento e pela implementação do ensino a distância. O recurso a kahoots,
Escape Rooms, quizes, trabalhos de enriquecimento curricular e ou de pesquisa, a interação via
plataformas da comunicação, entre outras, foram atividades implementadas numa ótica de
motivação dos alunos e de maior envolvimento dos mesmos na realização de aprendizagens
essenciais.

- Medidas de promoção do sucesso educativo

Em conformidade com o que se plasma no relatório semestral de atividade deste departamento, as
medidas dirigidas para a melhoria sustentada das aprendizagens dos alunos foram essencialmente
implementadas em contexto de aula e emergiu a preocupação absolutamente prioritária de colocar
o foco nas caraterísticas, necessidades e dificuldades de todos e de cada um dos alunos,
convocando-os a assumirem uma postura proactiva e suscitando e aproveitando as iniciativas e
sugestões apresentadas pelos discentes, de modo a que todos se sentissem coresponsabilizados e
se empenhassem no sentido do sucesso das mesmas.
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Os docentes, em função da dimensão das turmas e da natureza das dificuldades de aprendizagem
emergentes nas situações concretas e específicas e tendo em linha de conta os conteúdos
programáticos a lecionar e as aprendizagens essenciais que os discentes deveriam realizar,
planificaram as atividades letivas numa perspetiva de diversificação de estratégias e de
experiências de aprendizagem a concretizar.
Em sede de departamento, nas reuniões preparatórias do ano letivo e em diferentes momentos de
cada um dos três períodos letivos, os professores ponderaram e debateram medidas a adotar para
conseguirem uma consistente melhoria das aprendizagens dos alunos.
No âmbito da disciplina de Geografia, os professores definiram, entre outras, as seguintes
estratégias e medidas/atividades a desenvolver: explicitar métodos de estudo e de trabalho e
incutir a realização de um estudo persistente e sistemático, ao longo de todo o ano letivo; treinar
capacidades de análise/síntese e avaliação de situações concretas, recorrendo a informações/dados
locais e nacionais; elaborar materiais específicos que ajudem os alunos a superar as suas
dificuldades no tocante à aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos, promovendo o
conhecimento do espaço, a orientação e a localização, através da análise de cartografia local,
nacional e mundial e realizando exercícios de representação de dados geográficos locais e
nacionais; divulgar e explicitar técnicas de pesquisa, disponibilizando, por exemplo, um guião de
estruturação/organização de trabalhos; estabelecimento de relações entre os conteúdos
lecionados e os conhecimentos e experiências dos alunos, apresentando exemplos que ajudem a
entender a complexidade da realidade e a conseguir uma aprendizagem contextualizada,
analisando informações/dados atuais de âmbito local e nacional; estimular a aprendizagem
colaborativa e a interajuda, promovendo a realização de trabalhos que envolvam dinâmicas de
grupo/pares; promover a reflexão conjunta, com e entre os alunos, acerca dos resultados obtidos,
valorizando os seus progressos; fornecer sistemáticas e explícitas orientações no âmbito da
realização de tarefas/atividades assíncronas, utilizando plataformas/ferramentas web; valorizar o
sentido de responsabilidade e a dedicação dos alunos na realização destas mesmas atividades.
Na disciplina de História, os docentes procederam ao levantamento das ideias-prévias7tácitas dos
alunos relativamente aos conteúdos a lecionar; recorreram, sempre que possível e pertinente, a
analogias e ou contrastes com a atualidade; analisaram fontes históricas diversificadas,
nomeadamente fontes primárias e iconográficas; promoveram a interação professor-turma;
prestaram, sempre que possível, apoio individualizado aos alunos, mormente aos que
apresentavam maiores dificuldades; criaram de condições para o desenvolvimento de dinâmicas de
grupo, planificando e promovendo a realização de trabalho de pares e ou de grupos um pouco mais
alargados; elaborara, de forma, participada, esquemas, sínteses e resumos de conteúdos
programáticos estruturantes; corrigiram, na medida do possível, de forma individualizada dos
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trabalhos/atividades solicitados; realizaram de feedbacks e atividades de consolidação de
aprendizagens essenciais; fizeram reforços positivos tendentes a estimular e a elevar a autoestima
e o empenho dos discentes na realização das atividades; acompanharam e orientaram os alunos na
realização de trabalhos de enriquecimento curricular, de pesquisa e em outras atividades
assíncronas solicitadas.
Relativamente à disciplina de História e Geografia de Portugal, os docentes também valorizaram o
levantamento das ideias-tácitas dos alunos relativamente aos conteúdos a lecionar; recorreram à
atualidade para facilitar a compreensão do passado; analisaram-se as fontes históricas disponíveis;
criaram condições para o desenvolvimento de dinâmicas de grupo e trabalho de pares;
promoveram a elaboração amplamente participada de esquemas, sínteses e resumos dos
conteúdos

programáticos

estruturantes;

procederam

à

correção

individualizada

dos

trabalhos/atividades solicitados; realizaram efetuaram feedbacks e atividades de consolidação de
aprendizagens; recorreram a reforços positivos e ao acompanhamento e orientação na realização
de trabalhos de enriquecimento curricular e das tarefas assíncronas. Ademais, os discentes com
maiores dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos beneficiaram de um
reforço das Acomodações Curriculares e estratégias, para responder à diversidade das
necessidades de cada um e tendo em vista a promoção de melhores aprendizagens e ao
desenvolvimento de competências; incrementaram a realização de um trabalho mais regular;
foram utilizados organizadores gráficos, reorganização do espaço de sala de aula, de forma a não
conter estímulos que pudessem ser distrativos para os alunos; foram dadas instruções claras aos
mesmos, não os sobrecarregando com muitas informações ao mesmo tempo; no ensino presencial,
procuram ainda manter a proximidade ao aluno para proporcionar o uso de espaços alternativos
para trabalhar tarefas específicas, como a Biblioteca Escolar ou o Gabinete de Apoio ao Aluno;
deram feedback contínuo, tanto nas aulas presenciais como no ensino a distância, nas sessões
síncronas e assíncronas; permitiram que o aluno desse respostas orais em vez de utilizar a escrita
para demonstrar a compreensão de conceitos e permitir que mesmo dispusesse de mais tempo na
concretização das tarefas.
Os bons resultados alcançados na disciplina de EMRC, tanto em termos de eficácia como no
respeitante à qualidade, resultaram das medidas encetadas no sentido de cativar a atenção e o
interesse dos alunos inscritos na disciplina para o estudo dos conteúdos na mesma lecionados e,
por conseguinte, para a realização de progressos ao nível da aprendizagem. A diversificação de
estratégias e a valorização das vivências dos discentes e das ideias prévias dos mesmos, assim como
a interação professor-alunos e alunos-alunos, a exploração de vídeos e o fomento da reflexão e do
debate de ideias concorreram para que o sucesso tivesse sido generalizado.
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- Utilização de TIC e ferramentas Web

As TIC e as ferramentas Web são, hoje, recursos incontornáveis. A exploração de vídeos e de
excertos de filmes, tal como a criação de desafios aos alunos, conforme supra se refere,
designadamente a resolução de khaoots e de quizes, ou a criação de Padlets contendo
instrumentos/ferramentas diversificadas, entre os quais Escape Rooms, avultam entre os esforços
desenvolvidos em ordem motivação e à mobilização dos alunos para a realização de novas
aprendizagens de uma forma para eles mais apelativa.

Os discentes foram igualmente convocados a empenharem-se na conceção e apresentação de
trabalhos

de

enriquecimento

curricular

que

envolveram

o

desenvolvimento

de

técnicas/metodologias de pesquisa, tanto em recursos bibliográficos como em matéria de
webgrafia, o que suscitou o desenvolvimento de competências no capítulo da melhor utilização das
TIC.
A utilização de determinadas ferramentas e ou plataformas de comunicação – email institucional,
Google classroom, Zoom... – foi determinante para a realização do ensino à distância e para a
permanente interação entre professores e alunos e entre os alunos, permitindo a consolidação e a
realização de novas aprendizagens. Reconhece-se, ainda assim, que, sobretudo entre os alunos de
mais tenra idade, emergiram algumas dificuldades neste capítulo, por falta de conhecimentos e de
destreza suficiente na utilização destes recursos utilizados no âmbito de uma incontornável
atividade ensino-aprendizagem não presencial.

Articulação curricular entre as disciplinas e ciclos que compõem o
departamento
- Partilha e criação conjunta de recursos e instrumentos inovadores
A partilha e o trabalho colaborativo também se fizeram sentir tanto na vertente mais formal como
informalmente. Reitera-se que, nas reuniões de preparação do ano letivo, nas reuniões de 3, 4 e 6
de setembro, a primeira e a última de departamento e a segunda de disciplina, procedeu-se à
conceção de vários instrumentos de trabalho, nomeadamente as planificações anuais e por período
letivo, por ano de escolaridade e por disciplina, as propostas de articulação (horizontal e vertical) e
consolidação da proposta de critérios de avaliação previamente elaborada no final do ano letivo
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transato. O trabalho colaborativo fez-se ainda notar, por exemplo, na elaboração da ficha de
avaliação comum/aferida para as turmas do 9.º ano de escolaridade, o mesmo tendo sucedido no
que tange à partilha de informações, de conhecimentos, de documentos, de experiências e de
diversos materiais de relevante interesse pedagógico.

- Atividades em articulação
O trabalho de articulação revelou-se, uma vez mais, determinante, especialmente em
determinados momentos nevrálgicos, embora se tivesse procurado que o mesmo fosse uma
constante ao longo do ano letivo. Assim, reitera-se que o desenvolvimento de parcerias, umas
formais, outras mais informais, crescentemente enraizadas no labor quotidiano dos docentes, se
revelou particularmente profícuo na elaboração e no balanço do cumprimento da planificação, na
organização e na execução de atividades extracurriculares.
No relatório de atividade semestral dá-se já conta de que semelhança dos anos anteriores, os
professores de Educação Moral e Religiosa Católica, com a colaboração dos diretores de turma e,
consequentemente, professores de distintos departamentos, levaram a cabo mais uma campanha
de solidariedade intitulada: “Natal Solidário”. Esta foi uma iniciativa que, para além de promover e
incentivar o desenvolvimento integral dos alunos, nomeadamente os valores do respeito, da
cooperação, do voluntariado, da solidariedade, procurou também contribuir para a melhoria das
condições de vida daqueles que mais necessitam. Neste sentido, durante o mês de novembro,
decorreu, na escola EB Monsenhor Elísio Araújo, a recolha de bens alimentares, com o objetivo de
se elaborar os tradicionais cabazes de Natal que, posteriormente, foram distribuídos pelas famílias
dos alunos com mais carências económicas. A visita de estudo das turmas do sexto ano da Escola
EB Monsenhor Elísio Araújo, promovida no âmbito de uma parceria entre professores de História e
Geografia de Portugal, Educação Moral e Religiosa Católica e Educação Musical, ao Santuário do
Bom Jesus do Monte, e a uma sessão de cinema do filme “Armados em Espiões”, em Braga, foi
paradigmática desta tendência que tem vindo a consolidar-se, nos últimos anos, de
desenvolvimento de trabalho colaborativo encetado pelos diferentes departamentos.
A planificação e concretização de visitas de estudo, este ano muito comprometidas pela vigência do
ensino a distância, em resultado da pandemia da Covid-19, voltou a alicerçar-se num sempre
frutífero e enriquecedor trabalho de articulação deste com outros departamentos, mormente os de
Línguas, Matemática e Ciências Experimentais e Expressões, assim como entre disciplinas deste
departamento.
No início do ano letivo foram elaboradas propostas de articulação a implementar ao longo do ano
letivo. É ainda de referir o envolvimento dos docentes do departamento na implementação de
Agrupamento de Escolas de Vila Verde
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Domínios de Articulação Curricular (DAC), desenvolvendo projetos em articulação com diferentes
disciplinas, e também, em alguns casos, com a comunidade.

Outras atividades/iniciativas
Programa Parlamento dos Jovens, edição 2019/2020

Relativamente a este projeto procedeu-se ao seu desenvolvimento até à sessão escolar.
Inscreveram-se oito listas de alunos participantes, foi realizado um debate com o deputado da
Assembleia da República, Rui Silva, realizaram-se as eleições para os deputados à sessão escolar,
onde foram eleitos os deputados para representar a EBVV na sessão distrital, procedendo-se
também à elaboração do Projeto de Recomendação. A situação de pandemia de COVID-19, causada
pelo novo coronavírus, e as medidas tomadas neste âmbito, impediram o desenvolvimento de
ações previstas a partir de 13 de março no calendário da edição 2019/2020 do Programa
Parlamento dos Jovens.
As atividades desenvolvidas no âmbito do Clube Europeu visaram o alargamento dos horizontes
culturais e das vivências dos discentes. No âmbito da atividade deste clube, entre os dias 3 e 5 de
dezembro de 2019, realizou-se uma visita de estudo ao Parlamento Europeu-Bruxelas, que
envolveu docentes e alunos e que visou alcançar os seguintes objetivos: criar entre os membros do
Clube um verdadeiro espírito europeu e transmiti-lo aos outros membros da comunidade;
contribuir para a formação e consolidação de uma consciência europeia; promover o exercício da
cidadania europeia; contribuir para a compreensão de pluralismo europeu, nas suas semelhanças e
nas suas diferenças; proporcionar aos alunos contactos com outras realidades europeias e
conhecer o funcionamento do Parlamento Europeu.
A dinamização do Clube Europeu permitiu o envolvimento de alunos dos oitavo e nonos anos, a
partilha de conhecimentos e a realização de atividades promotores de um conhecimento atualizado
da União Europeia, mormente a sua importância para Portugal, procurando promover o sucesso
escolar e a formação de cidadãos responsáveis, ativos e empreendedores. Podemos afirmar que o
balanço é bastante positivo e que os objetivos foram cumpridos, apesar de todas as contingências
ocorridas no 3º período. Acreditamos que todo o percurso teve efeitos positivos no
aproveitamento escolar dos alunos, no desenvolvendo da capacidade de trabalho colaborativo, na
melhoria da autoestima, da criatividade e no respeito de princípios como a liberdade, a equidade, o
respeito pelo outro e pela diferença, a cooperação e a solidariedade.
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Destaque ainda para atividades as seguintes atividades que foram dinamizadas pela disciplina de
Geografia em parceria com o Clube Europeu, Eco-Escolas, a biblioteca, EMRC e outras áreas
disciplinares: palestra com o Prof. Bernardino Silva sobre os “Contrastes de desenvolvimento no
mundo”, que se realizou nas duas escolas do agrupamento; participação na atividade, “A minha
família compromete-se pelo clima”, no âmbito da comemoração do Dia da Terra, em articulação
com o Eco-Escolas, tendo envolvido várias turmas do agrupamento e permitindo colocar o nosso
concelho no top 20 a nível nacional, com um maior número de famílias a participar (22 de abril);
comemoração do Dia da Europa, com a realização de um kahoot sobre a União Europeia, partilhado
no facebook do AEVV e destinado aos alunos do 3º Ciclo da EBVV (9 de maio); comemoração do Dia
Mundial do Ambiente, com o cálculo da pegada hídrica e pegada ecológica dos alunos do 9º ano (5
junho 2020); criação de um glossário de conceitos, na plataforma calaméo, no âmbito da “Educação
Ambiental e Sustentabilidade”, em parceria com Cidadania e Desenvolvimento.
Não foi concluído o concurso dos Clubes Europeus “Alterações climáticas, um desafio para a
Europa” que, para além dos alunos do nono ano, também pretendia envolver alunos do 1º ciclo.
Este concurso, deverá ser concluído até final do primeiro período do próximo ano letivo.
O Eco-Escolas, um programa internacional da “Foundation for Environmental Education” e
desenvolvido em Portugal pela ABAE, reclamou um acompanhamento constante das dinâmicas e
desafios contantes ao longo do ano letivo, tornando-o muito profícuo no que diz respeito ao
encorajamento no envolvimento das comunidades educativas no que à Educação Ambiental e
Sustentabilidade diz respeito. Apesar de ser o segundo ano letivo que este projeto está a ser
implementado na EBMEA, é com orgulho que recebeu o Galardão da Bandeira Verde, que foi
atribuído pelo trabalho desenvolvido.
Este ano, continuou a ser implementada a metodologia de base do Projeto Eco-Escolas tentando,
sempre que possível, proporcionar aos alunos atividades que permitiram desenvolver atitudes com
suporte numa interação positiva com o outro, numa aquisição de atitudes assertivas, reduzindo os
eventuais comportamentos errados face ao ambiente, num pleno exercício da cidadania para a
sustentabilidade. Desta forma foram desafiados, todos os professores que lecionam a disciplina de
Cidadania e Desenvolvimento da EBMEA, a implementarem algumas atividades promovidas pelo
projeto, assim como participar em campanhas de reciclagens de vários resíduos, assim como se
disponibilizou para dar apoio às iniciativas desenvolvidas no âmbito da Educação Ambiental e
Sustentabilidade. Continuou, também, a articular com o Clube No Pico da Ciência, com a Biblioteca
da Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo e com o Centro Escolar de Pico de Regalados, a União de
Freguesias de Pico de Regalados Gondiães e Mós e, mais recentemente, com a Braval. Foram já
desenvolvidas várias iniciativas, nomeadamente limpeza de espaços exteriores, comemoração do
Hastear da Bandeira, apresentação do livro “Planeta Limpo”, do Filipe Pinto, participação nos
Agrupamento de Escolas de Vila Verde

Ano Letivo – 2019-2020

16

Global Action Days, participação na entrega do Galardão Eco-Escolas, Reativação de uma Horta Bio,
adesão à campanha de reciclagem de óleos alimentares e de reciclagem de rolhas de cortiça e
participação na Semana Europeia de prevenção e redução de resíduos.

Suscita igualmente uma nota de relevo a atividade de comemoração do dia Internacional da
Lembrança do Holocausto, no dia 27 de Janeiro. A atividade principal foi “Um minuto de silêncio
pelas vítimas do Holocausto”, na EBVV e na EBMEA. Decorreram ainda as seguintes atividades
paralelas: na EBMEA, exposição de fotografias e livros sobre o Holocausto, patente durante a
semana de 27 a 31 de janeiro, na biblioteca escolar; passagem de um filme sobre o Holocausto,
para turmas dos 7.º e 8.º anos; na EBVV, exposição de fotografias sobre o Holocausto com recurso
às TIC (QR CODE) e livros que abordam a temática. Este conjunto de atividades visou a
concretização dos objetivos que se passa a elencar: promover a Educação para os Direitos
Humanos; manter viva a memória das vítimas do Holocausto (lembrar o holocausto para ensinar o
holocausto); sensibilizar os alunos para o tema do Holocausto; identificar as principais alterações
ocorridas no mapa político e geográfico mundial do após II Guerra; identificar os conceitos de
Genocídio, Resistência e Holocausto.

A Exposição "Rosa dos Ventos", realizada pelos alunos do 5º ano, sob a orientação das docentes,
no âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal, suscitou um grande envolvimento dos
alunos e encarregados de educação. Os professores de HGP e outros consideraram que esta atingiu
plenamente os objectivos, em resultado da elevada qualidade dos trabalhos (rigor, criatividade,
reutilização dos materiais). Fez-se um balanço muito positivo desta atividade e deu-se notícia da
mesma na página da escola. Houve também lugar para a realização de um concurso.

Ainda no que concerne às atividades desenvolvidas pelo grupo disciplinar de História e Geografia
de Portugal e no que diz respeito ao sexto ano de escolaridade, no terceiro período, foram
realizados trabalhos sobre a revolução do 25 de Abril de 1974, de variada natureza, tendo alguns
sido publicados na página da escola e no jornal online do Expresso. Não se realizou a Ida ao Teatro
Interativo, no Centro de Artes e Cultura de Vila Verde, da EB de Vila Verde, prevista para março,
devido à suspensão das aulas presenciais causada pela pandemia da doença Covid-19.
Esta mesma circunstância ditou, no que diz respeito às turmas do quinto ano de escolaridade, ditou
a não realização das seguintes visitas de estudo: ao Museu D. Diogo de Sousa e Planetário de Braga,
da EB Monsenhor Elísio Araújo, prevista para 12 de maio; ao Centro de Ciência Viva e ao Museu
Alberto Sampaio, em Guimarães, da EB de Vila Verde, prevista para vinte de março.
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As exposições planificadas para os quinto e sexto anos - Descobrimentos Portugueses e 25 de Abri não puderam ser realizadas, no entanto, os alunos realizaram, no âmbito das atividades
assíncronas, trabalhos relativos a estes mesmos temas.
No dia vinte e um de janeiro, as turmas do sexto ano da Escola EB Monsenhor Elísio Araújo,
juntamente com os professores de História e Geografia de Portugal, Educação Moral e Religiosa
Católica e Educação Musical, efetuaram uma visita de estudo ao Santuário do Bom Jesus do
Monte e a uma sessão de cinema do filme “Armados em Espiões”, em Braga.
Na visita ao Bom Jesus, o Dr. Eduardo Pires de Oliveira (um dos responsáveis pela candidatura do
Bom Jesus à classificação de Património Cultural Mundial da UNESCO) e o Coordenador da EBMEA,
Dr. Henrique Matos, falaram aos alunos sobre as várias fases de construção da Basílica e seus
construtores, bem como acerca dos seus escadórios e das características barrocas de ambos. A
professora Laura Gomes versou o órgão barroco e a importância da música na liturgia.
A visita de estudo à cidade do Porto, no 2.º período letivo, no dia 8 de fevereiro de 2020, para os
alunos do 9.º ano da EBVV, contemplou a ida ao teatro (companhia de teatro O Sonho) e visita ao
centro da cidade. Organizada no âmbito de uma parceria que envolveu os departamentos de
Línguas, Ciências Sociais e Humanas e Expressões, esta iniciativa consta do Plano Anual de
Atividades e consubstanciou um complemento aos conteúdos lecionados nas disciplinas de
Português, História e Educação Visual. Com efeito, fruto do habitual espírito de colaboração e de
cooperação entre os departamentos de Línguas (disciplina de Português), Expressões (disciplina de
Educação Visual) e Ciências Sociais e Humanas (disciplina de História), conduziu discentes e
docentes a um périplo por alguns dos mais emblemáticos monumentos do centro histórico do
Porto, durante a manhã, e a uma peça de teatro (“Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente), à
tarde. Assim, todos tiveram ensejo de vivenciar uma jornada bastante profícua, porquanto
acrescentou inegável valor em matéria de desenvolvimento de competências e de aprofundamento
de conhecimentos multifacetados, importando ainda dar nota da vertente lúdica e do salutar
convívio igualmente proporcionadas.

Dois professores deste departamento, de Geografia e História, associaram-se e participaram nos
esforços encetados em ordem à concretização do Projeto Erasmus+ “Robocode Workshop of Young
Inventors is Designing the Future”, entre os dias 17 e 21 de fevereiro, semana em que a EBVV
recebeu um grupo de 30 alunos e professores da Turquia, Polónia, Grécia e Espanha.

No dia vinte e oito de fevereiro, alunos do 7.º ano, da EBMEA, participaram uma Visita de Estudo
ao Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurio, ao Mosteiro da Batalha e ao Museu
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da Comunidade Concelhia da Batalha, no âmbito de uma parceria deste departamento com o
departamentos de Matemática e Ciências Experimentais.
No tocante ao Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurio, os discentes puderam observar
pegadas de dinossáurios saurópodes de excepcional importância. Estes seres vivos eram
quadrúpedes, de cabeça pequena, possantes, herbívoros, com cauda e pescoço compridos. Esta
jazida contém um registo fóssil do período jurássico, e revela-nos alguns dos maiores seres vivos
que alguma vez povoaram o planeta. Nesta visita também foi possível observar algumas
deformações geológicas, tais como falhas e dobras e ainda conhecer as espécies vegetais que
abundavam no período jurássico pela reconstituição do paleoambiente.
No período da tarde, os alunos visitaram o Museu da Comunidade Concelhia da Batalha (MCCB) e o
Mosteiro da Batalha. No MCCB os alunos tiveram a oportunidade, de forma pedagógica e divertida,
de serem educados e sensibilizados para a importância de áreas como a História, a Arte, o
Património, o Ambiente, a Inclusão ou a Cidadania. No mosteiro da Batalha, através de uma visita
encenada, designada “A Visita do Marquês”, os alunos ficaram a conhecer melhor os pormenores e
grandes narrativas, desde o esplendoroso portal ao panteão real, do claustro real ao dormitório, da
cozinha ao refeitório, do Monumento por excelência da Independência Nacional e da afirmação da
segunda dinastia dos reis de Portugal. Foi ainda possível observar as caraterísticas da arte Gótica
em todo o seu esplendor bem como conhecer melhor o dia-a-dia dos frades dominicanos.
Estas atividades tiveram um caráter iminentemente educativo, contribuindo para a literacia
científica dos nossos alunos, tendo todos participado com interesse nas mesmas.

A visita de estudo, dos alunos do 8.ºano da EBVV, ao Porto - Rota Liberal, no âmbito das
comemorações dos 200 anos da implantação do Liberalismo em Portugal, agendada para o dia 7 de
maio e organizada em parceria com o Departamento de Línguas (disciplina de Português), não se
realizou devido ao cancelamento das atividades letivas presenciais, no entanto, foi elaborada a
respetiva planificação, foram realizados os contactos com as entidades a visitar e foi elaborado
pelos alunos, um trabalho de pesquisa, durante o segundo período, de preparação da mesma.

Outras visitas de estudo agendadas para alunos da EBMEA não realizadas em virtude da
implementação do Plano de Contingência Covid – 19
- Museu grão Vasco e Quinta do Crestelo, para 9º ano de escolaridade, no dia 14 de abril de 2020;
- Casa de Serralves, também para o 9.º ano, no dia 4 de maio de 2020;
- Teatro, Cruzeiro no Rio Douro e passeio pedestre pelo Porto do Liberalismo, para 8.º ano, no dia
11 de maio de 2020;
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- Caminhada no Parque Litoral Norte, para 7.º ano, no dia 13 de maio de 2020.
Ainda atividades e ou visitas de estudo da iniciativa de disciplinas deste departamento,
especialmente EMRC não puderam ser concretizadas pela mesma razão
EBMEA
- Compasso Pascal , no dia 27 de março de 220;
- Visita à Quinta do Crestelo (Seia, Guarda), para o 9.º ano de escolaridade, nos dias 14 e 15 de abril
de 2020 (parceria entre os Grupos disciplinares de História, Geografia e E.M.R.C.);
- Dia Radical (Barragem da Queimadela, Fafe), para o 8.º ano, no dia 29 de maio de 2020;
- Batismo de Surf (Ofir, Esposende), 7.º ano, no dia 5 de junho de 2020;
- Semana Missionária- seria no terceiro período (data que inda ia ser confirmada).

EBVV
- Visita à Quinta do Crestelo (Seia, Guarda), para o 9.º ano de escolaridade, nos dias 23 e 24 de
março de 2020;
- Dia Radical (Barragem da Queimadela, Fafe), para o8.º ano, no dia 30 de abril de 2020;
- Batismo de Surf (Ofir, Esposende), para o 7.º ano, no dia 12 de maio de 2020;
- Magna Fun (Braga), para o 6.º ano, no dia 8 de junho de 2020.

Ponto da situação relativamente
aprendizagens essenciais

ao

cumprimento

das

Como é consabido, a incontornável implementação do ensino a distância, com um reduzido
número e tempo de sessões síncronas semanais, condicionou ao cumprimento das planificações e,
bem assim, das aprendizagens essenciais.
No que se refere à disciplina de HGP, as professoras Filomena Peixoto e Rosário Monteiro
cumpriram a planificação/aprendizagens essenciais nas suas turmas do sexto ano de escolaridade;
as docentes Conceição Soares e Liliana Cunha também cumpriram tanto no quinto como no sexto
anos; a professora Ermelinda Silva cumpriu no quinto ano e a professora Ana Leonor Soares
lecionou todos os conteúdos, no entanto, o subdomínio C3 - Portugal: da União Ibérica à
Restauração da Independência, foi abordado de forma mais superficial. A professora Conceição
Soares, no sexto, cumpriu as aprendizagens essenciais, mas no quinto, não abordou o
subdomínio C3 - Portugal: da União Ibérica à Restauração da Independência.
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Relativamente à disciplina de História, a professora Gabriela Gonçalves esclareceu que, no 7.º ano,
não lecionou As crises do século XIV - IV B – e, no 8.º ano, não lecionou o Domínio 8 - A civilização
industrial no século XIX. A docente Maria Isabel Castro referiu que, no 7.º ano não foi lecionou o
domínio IV.B - ”As Crises do século XIV”, e, no 8.º ano não lecionou o subdomínio 8.2. - ”Burgueses
e proletários, classe médias e camponeses”. A professora Ana Pereira esclareceu que, nas turmas
A,B,C,E e F do oitavo ano de escolaridade, da EBVV, não foram cumpridas as aprendizagens
essenciais relativas ao subdomínio 8.2 - Burgueses e proletários, classes médias e camponeses. O
professor Alfredo Pedrosa informou que, nas turmas A, B, C e D, no 9.º ano de escolaridade da
EBVV, não lecionou o domínio 12 – O após Guerra-Fria e a Globalização.
O professor Henrique Matos, reportando-se ao cumprimento das aprendizagens essenciais do 8.º E,
da EMEA, referiu que foram abordados apenas os conteúdos mais significativos da programação
prevista para a disciplina, com especial destaque para o Iluminismo, Revolução Agrícola e Industrial
e as Revoluções Liberais e a situação do operariado no século XIX. No entanto, estes conteúdos não
foram devidamente assimilados pelos alunos, pelo que haverá necessidade de desenvolver formas
de consolidação de conhecimentos ao nível do Iluminismo e do Liberalismo e de recuperação de
conteúdos que permitam uma melhor compreensão dos temas iniciais do programa da disciplina
para o 9º ano. O mesmo docente considerou que, com a redução prevista do número de horas
letivas no 9.º ano, tal tarefa parecer ser irrealizável.
A professora Otelinda Vilaverde, na turma D do 8.º ano de escolaridade, não lecionou o
Domínio 8 - “A civilização industrial no séc. XIX”, devido à relevante redução da
componente letiva para este ano de escolaridade, enquanto os conteúdos a lecionar se
mantiveram os mesmos. Contudo, as demais aprendizagens essenciais foram
asseguradas.
A docente Maria José Machado, que lecionou a disciplina de História às turmas A, B, C
e F do sétimo ano de escolaridade, na EBVV, informou que a planificação não foi
cumprida uma vez que 30 minutos semanais de sessão síncrona não se revelaram
suficientes. Foi dada primazia aos trabalhos de investigação, sobre os temas em estudo,
o que permitiu aos alunos adquirirem ferramentas que lhes irão ser muito úteis na
realização de trabalhos futuros bem como o desenvolvimento da capacidade de síntese,
citação de fontes, organização da informação e a capacidade de redigir textos. Não
foram trabalhados: “O dinamismo do mundo rural nos séculos XII e XIII”; “A religião e
a cultura. A arte Gótica”; e “O fortalecimento do poder real, concelhos, comércio e gótico
em Portugal”. A mesma docente também referiu que, nas turmas 9.º C, da EMEA, e 9.º
E da EBVV, a planificação não foi cumprida pelos mesmos motivos. No que concerne ao
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Subdomínio 12.1. Estabilidade e instabilidade num mundo unipolar, não foram
trabalhados o “Terrorismo Global”; “A intervenção americana no mundo” e a “A
globalização”.
Na disciplina de Geografia, o professor João Ferreira, relativamente ao 8.º ano - turmas B e D
da EBVV -, referiu que não foram realizadas as aprendizagens essenciais relativas ao subdomínio
“As redes e modos de transportes e telecomunicações”. Mais aduziu que, no início deste ano letivo,
foi necessário consolidar as aprendizagens essenciais de dois domínios do 7.º ano (Dinâmica de
uma bacia hidrográfica e Dinâmica do litoral), nas turmas B e D do 8º ano. Para além disso, as
características destas turmas, nomeadamente o facto de apresentarem um ritmo de trabalho mais
lento, implicou uma adaptação na forma de trabalho com os alunos e consequente atraso no
desenvolvimento das aprendizagens essenciais. As contingências impostas pela interrupção das
atividades letivas e não letivas, nomeadamente o número reduzido de sessões, também
constituíram um entrave ao cumprimento das planificações.
A docente Maria João Fernandes, nas turmas A, B e D, do 8º ano, na EBMEA, não cumpriu as
aprendizagens essenciais relativas ao subdomínio “As redes e modos de transportes e
telecomunicações”.

Interdisciplinaridade,

relacionando

a

atividade

deste

departamento com a de outros departamentos
- Partilha e criação conjunta de recursos e instrumentos inovadores
No âmbito das dinâmicas dos conselhos de turma e nos contactos informais quotidianamente
realizados, os docentes partilharam informações e documentos, veicularam mutuamente
experiências, experimentaram ferramentas e outros recursos e instrumentos de avaliação e
concertaram estratégias e experiências de aprendizagem a levar a bom porto para fazer face às
situações específicas e concretas, em cada grupo-turma.

- Atividades em articulação
Desde o começo do ano que docentes deste departamento iniciaram contactos com professores
dos outros departamentos, tendo em vista a organização de visitas de estudo conjuntas que
contemplassem conteúdos e o desenvolvimento de competências em diferentes áreas do
conhecimento, organizando, assim, saídas do espaço escolar numa lógica de complementaridade
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de saberes. As visitas de estudo realizadas e supra mencionadas/descritas atestam claramente os
esforços desenvolvidos por este departamento para intensificar as atividades de articulação com os
demais departamentos no sentido de consolidar e ou aprofundar conhecimentos/aprendizagens
essenciais, numa ótica de complementaridade e de interdisciplinaridade constante no que à
implementação das atividades do Plano Anual concerne. Bem atentas as atividades não realizadas
em virtude da suspensão do ensino presencial, este trabalho de parceria ia igualmente manifestarse de uma forma particularmente notória.
No início do ano letivo foram elaboradas propostas de articulação horizontal e vertical a
implementar ao longo do ano letivo, contemplando os conteúdos, as disciplinas e ou anos de
escolaridade e respetiva calendarização.
Este agrupamento esteve ativamente envolvido na vinda do Champimóvel à Escola Básica de Vila
Verde, uma atividade de elevado interesse lúdico e educativo. A vinda do simulador Champimóvel,
estrutura pertencente à Fundação Champalimaud, criada com o intuito de levar os alunos a fazer
uma viagem interativa e tridimensional pelo corpo Humano fazendo-os despertar para outras áreas
de atuação da ciência, foi programada pelos departamentos de Ciências Sociais e Humanas e de
Matemática e Ciências Experimentais, cumpriu as planificações e programas pré-estabelecidos. É
de salientar que esta estrutura esteve neste agrupamento durante uma semana, exigindo uma
elevada movimentação de esforços para que as perturbações no normal funcionamento das escolas
básicas fossem minimizadas. O feedback de alunos, professores, assistentes operacionais e
encarregados de educação foi positivo.

Ações de integração dos docentes menos experientes no exercício
das suas funções ou recentemente chegados ao agrupamento
Os docentes recentemente chegados, no início do ano letivo, participaram, como é natural, nas
reuniões preparatórias do mesmo, receberam todas as informações tidas como pertinentes e
necessárias, foram inteirados das dinâmicas de funcionamento do departamento e da
escola/agrupamento e, bem assim, envolvidos nos trabalhos de planificação das atividades
curriculares e extracurriculares e na conceção dos vários documentos estruturantes e outros. Aos
professores que iniciaram funções já no decurso do ano lectivo, via plataforma da comunicação e
ou através de contactos pessoais, foram-lhes veiculadas orientações e informações úteis e
propiciadoras da melhor integração na escola e nas atividades do departamento, assim como os
documentos relevantes, como as planificações, as articulações e os critérios de avaliação. Neste
acompanhamento e apoio relevou a ação desenvolvida pelas subcoordenadoras.
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Cooperação na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos
instrumentos de autonomia
Professores deste departamento estiveram direta e ativamente envolvidos na elaboração dos
instrumentos de autonomia, mormente o Regulamento Interno e o Projeto Educativo. Ademais, as
propostas destes documentos estruturantes foram veiculadas a todos os doentes do departamento
no sentido de os mesmos poderem realizar leituras atempadas e atentas dos mesmos e apresentar,
em sede departamento e ou via plataforma de comunicação do departamento, propostas de
alteração/melhoria. Este departamento envolveu-se empenhadamente no processo preliminar de
elaboração dos critérios de avaliação, no final do ano letivo transacto, e, no corrente ano letivo, em
diferentes reuniões, houve ainda lugar a análises mais detalhadas e à introdução de melhorias, tal
como foram criadas condições de agilização da operacionalização dos mesmos e de veiculação aos
alunos e respetivos encarregados de educação.

Realização de atividades formativas, de investigação, de reflexão e
de estudo
Regra geral, os professores deste departamento revelaram-se proactivos em matéria de
participação em ações de formação contínua, mostraram-se recetivos e procuraram também, na
medida do possível, participar em palestras, colóquios e conferências, nomeadamente por iniciativa
dos docentes de EMRC. Professores houve que se envolveram na organização e dinamização de
projetos internacionais no âmbito do Erasmus+, tanto na escola sede do agrupamento como na
Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo (EBMEA).
Na visita ao Bom Jesus, das turmas do 6.º ano da EBMEA, supra aludida, o Coordenador da EBMEA,
docente deste departamento, interveio na preleção que versou as várias fases de construção da
Basílica e seus construtores, bem como dos seus escadórios, e as características barrocas de ambos.
Os docentes Maria João Fernandes e João Ferreira apresentaram, a 13 de setembro de 2019, na
Conference on Entrepreneurship Education, no INESC Porto, um artigo científico, relacionado com
as atividades desenvolvidas no âmbito do Clube de Empreendedorismo do ano transato, sob o
título “Experiências pedagógicas na promoção do empreendedorismo: casos e práticas no ensino e
aprendizagem do empreendedorismo”.
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Sugestões para o próximo ano letivo
Uma vez que o novo Plano Curricular penaliza sobremaneira disciplinas deste departamento e em
face das dificuldades evidenciadas por uma franja dos alunos na realização de aprendizagens
essenciais, especialmente na sempre exigente disciplina de História, preconiza-se a atribuição de
apoios e, bem assim, a atribuição de Cidadania e Desenvolvimento a docentes deste departamento,
dada até a afinidade e uma certa complementaridade de conteúdos abordados nestas áreas.
Esta situação é tanto mais preocupante quando, como acima se explicita, na maioria dos casos, em
virtude das conhecidas condicionantes do ensino à distância, os professores não conseguiram
cumprir as aprendizagens essenciais previstas para este ano letivo.

HGP
O grupo disciplinar pede que seja atribuída, aos professores deste grupo, Coadjuvação à disciplina,
para acompanhamento dos alunos com mais dificuldades. Esses alunos manifestam dificuldades na
compreensão leitora, no tratamento da informação e utilização de fontes/documentos e em
localizar no tempo e no espaço diferentes acontecimentos. Esse apoio será fundamental para os
ajudar na concentração e na organização do caderno diário. A coadjuvação reforçará, a nosso ver, a
implementação de estratégias e respostas educativas o mais diversificadas e abrangentes possível,
visando a adequação das mesmas às caraterísticas e necessidades de cada aluno. Pedem, ainda,
que seja atribuído também a professores deste grupo disciplinar, Apoio ao Estudo de forma a
poderem colmatar as dificuldades dos alunos e consolidarem conteúdos, nomeadamente os
lecionados durante este terceiro período, bem como, aperfeiçoarem a leitura e análise de
diferentes fontes históricas, procederem à realização de sínteses, esquemas e resumos de estudo
autónomo dos conteúdos programáticos nucleares.
As docentes consideram que a disciplina de História e Geografia de Portugal tem uma
responsabilidade muito grande na formação/preparação dos alunos para a vida, para serem
cidadãos democráticos, responsáveis, participativos e humanistas, numa época de diversidade
social e cultural crescente, no sentido de promover a tolerância e a não discriminação, bem como
de suprimir os radicalismos violentos, observando e aprendendo com os atos do passado, dos
episódios da história local, de Portugal e mundial. Para que este objetivo possa ser alcançado é
fundamental a manutenção dos três tempos semanais com os alunos.
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Geografia
De forma a operacionalizar a vertente prática da disciplina, nomeadamente para mobilizar
diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas
investigados, incluindo mapas, diagramas, fotografia aérea e TIG (Google Earth, Google Maps, GPS,
SIG, …), solicitam a atribuição de uma sala para a disciplina de Geografia, do mesmo modo que, em
circunstâncias normais, a atribuição de uma sala de informática, sempre que possível, revelar-se-ia
uma mais-valia, a este nível.

Tendo em conta que as aprendizagens essenciais inerentes ao subtema “Clima e Formações
Vegetais”, do 7.º ano, transitaram para 9º ano de escolaridade no tema “Ambiente e Sociedade”, e
dada a sua subjetividade e complexidade, sugerimos um reforço de tempo para desenvolver de
forma mais consistente as competências/aprendizagens essenciais para este ano de escolaridade.

História
Uma vez que o novo Plano/matriz Curricular penaliza sobremaneira disciplinas deste departamento
e em face das dificuldades evidenciadas por uma franja dos alunos na realização de aprendizagens
essenciais, especialmente na sempre exigente disciplina de História, preconiza-se a atribuição de
apoios e, bem assim, a atribuição de Cidadania e Desenvolvimento a docentes deste departamento,
dada até a afinidade e uma certa complementaridade de conteúdos abordados nestas áreas,
preferencialmente de organização anual. No 9.º ano de escolaridade, a extensão e a complexidade
das aprendizagens essências reclamam a continuidade de três tempos semanais de 50 minutos, sob
pena de não se revelar viável o efetivo e devido cumprimento das almejadas aprendizagens
essenciais.
Esta situação é tanto mais preocupante quando, na maioria dos casos, em virtude das conhecidas
condicionantes do ensino à distância, os professores não conseguiram cumprir as aprendizagens
essenciais previstas para este ano letivo.

No próximo ano letivo, com o bloco de aulas requalificado e na expectativa de melhores condições
para a otimização dos espaços, seria importante e vantajosa em termos de funcionalidade, a
existência de salas destinadas a cada departamento e ou disciplina, tendo em vista uma mais ágil
organização e arrumação dos materiais respetivos.
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Conclusão/balanço da implementação do Plano de E@D
Afigura-se, antes de mais, em jeito de conclusão, da maior relevância fazer um balanço positivo dos
esforços desenvolvidos em ordem à implementação do Plano de E@D.
Este Plano, concebido no tempo recorde que a situação de emergência impunha, acabou, com
alguns acertos posteriores, por se revelar bastante funcional e adequado às circunstâncias e às
caraterísticas e necessidades de docentes, discentes e comunidade educativa em geral. Os
professores deste departamento, fruto do trabalho de equipa, do elevado profissionalismo
imperante e da capacidade de resiliência evidenciada, em regra lograram ajustar-se a esta nova
realidade com proficiência e, pesem embora as inescamoteáveis dificuldades e alguns obstáculos,
nomeadamente de ordem técnica, encontrados, responderam assertivamente ao desafio que
tinham pela frente e procuraram apetrechar-se do know how necessário para darem continuidade
aos esforços imprescindíveis para ajudarem os seus alunos a consolidarem e a desenvolverem
novas aprendizagens.
Além disso e apesar de não ter sido possível concretizar uma boa parte das atividades
extracurriculares planeadas, é ainda imperioso fazer ressaltar a harmonia e o espírito de
colaboração e entreajuda reinantes no seio do departamento, atributos que permitiram que todos
procurassem remar para o mesmo lado, no sentido da dignificação do insubstituível papel das
disciplinas que o integram na formação integral dos alunos e principalmente na estruturante
educação humanista que é o grande pilar da preparação das crianças e jovens para o pleno e muito
consciente e ativo exercício de uma cidadania responsável e ativa, tão relevante nesta encruzilhada
em que o Mundo se encontra a diversos níveis.

Agrupamento de Escolas de Vila Verde, 9 de julho de 2020

O Coordenador do Departamento de CSH

Alfredo Pedrosa
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório pretende apresentar uma análise da atividade desenvolvida pelo Conselho
de Diretores de Turma (CDT), a Coordenadora, a Subcoordenadora e os Diretores de Turma ao longo
deste ano letivo, na Escola Básica de Vila Verde, tal como determina a alínea k) do artigo 53.º do
Regulamento Interno (RI) deste Agrupamento.

2. COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO
Neste ano letivo, o Conselho de Diretores de Turma foi constituído por trinta e dois docentes:
sete Diretores de Turma no quinto ano; sete no sexto ano; sete no sétimo ano; seis no oitavo ano;
e cinco no nono ano.

TURMAS

DIRETOR/A DE TURMA

5.º A

Isabel Cristina Melo Lopes Sobral

5.º B

Rosa Maria Marques Quintas de Carvalho/ Maria Gorete Cunha

5.º C

Márcia Sousa Soares

5.º D

Paulo António Lopes Pereira

5.º E

Maria José Ferreira Clasen Soares

5.º F

Justiniano Gonçalves da Mota

5.º G

Maria Helena Sousa Tadeu

6.º A

Cristina Maria Silva Costa

6.º B

Ana Paula Cunha Covas

6.º C

Maria de Fátima Martins Antunes

6.º D

Maria da Conceição Ferreira Gonçalves Soares

6.º E

Liliana Pinheiro Ferreira da Cunha

6.º F

José Carlos Costa Gomes

6.º G

Ana Rosa Gonçalves Braga Gomes

7.º A

Maria José Gonçalves Machado
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7.º B

Luísa Maria Lopes Oliveira Campos

7.º C

Ana Maria Rodrigues/ Maria Manuela Soares

7.º D

Otelinda Alivio Vilaverde Silva Fernandes

7.º E

José André Aguiar Ferreira Melo

7.º F

Sérgio José Barbosa Araújo Soares

7ºG

Regina da Silva Lopes

8.º A

Catarina Vieira Maia

8.º B

Nuno Gonçalo Lopes Ferreira Gomes

8.º C

Maria Goreti Araújo da Silva

8.º D

Maria de Lurdes Carvalho

8.º E

Ana Maria Almeida Pereira

8.ª F

Manuel António Domingues Esteves

9.º A

Maria Beatriz Salsas Rodrigues

9.º B

Rosa Maria Gomes de Barros

9.º C

Sandra Margarida Rodrigues dos Reis/ Élia Coelho

9.º D

João Fernando Lopes Ferreira

9.º E

Maria Isabel Peixoto Gonçalves

O Conselho de Diretores de Turma, conforme o seu Regimento, reuniu cinco vezes durante o
ano letivo. A primeira reunião realizou-se antes do início das atividades letivas, a quatro de
setembro, para preparação do início do ano letivo. No final de cada período letivo realizou-se uma
reunião para preparar os três momentos de avaliação: quatro de dezembro, vinte e cinco de março
e dezoito de junho. A catorze de abril realizou- se uma reunião de preparação do plano de
aprendizagens não presenciais / ensino à distância.
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3. CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES DO CONSELHO DE DIRETORES DE
TURMA
Sem prejuízo das competências atribuídas pela lei, compete ao conselho de diretores de turma:
a) Colaborar na definição da orientação pedagógica do agrupamento; b) Colaborar na
atualização do projeto educativo, do projeto curricular de escola e do regulamento interno; c)
Colaborar na elaboração do plano anual de atividades; d) Elaborar o regimento dos conselhos
de diretores de turma. e) Propor procedimentos e critérios de avaliação a aprovar no Conselho
Pedagógico.
As funções definidas no Regulamento Interno do Agrupamento para o Conselho dos Diretores de
Turma (artigo 52.º do Regulamento Interno) foram cumpridas. Este conselho colaborou na definição
da orientação pedagógica do agrupamento, na elaboração do Projeto Educativo, no Regulamento
Interno e no Plano Anual de Atividades (PAA), elaborou o seu regimento e colaborou na definição
dos critérios de avaliação. Deu também o seu contributo para a elaboração, implementação e
monitorização do Plano de Aprendizagens Não Presenciais – Ensino à Distância.

4. CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES DA COORDENADORA

E DA

SUBCOORDENADORA DOS DIRETORES DE TURMA ( artigo

53.º

Regulamento Interno e Regimento do Conselho dos Diretores de Turma)
Sem prejuízo das competências atribuídas pela lei, compete aos coordenadores dos diretores de
turma: a) Representar os diretores de turma no CP, nos termos definidos por este regulamento;
b) Presidir às reuniões dos conselhos de diretores de turma; c) Apoiar os diretores de turma em
todas as suas funções, fornecendo a informação necessária e atualizada; d) Estabelecer a ligação
entre as atividades dos diretores de turma e os programas de apoio educativo; e) Colaborar na
elaboração do plano anual de atividades, projeto educativo e regulamento interno; f) Colaborar
com os serviços administrativos na resolução de questões referentes aos alunos; g) Colaborar
com os serviços de mediação e orientação escolar; h) Contribuir para a uniformização de critérios
na tomada de decisão de progressão de alunos que não desenvolveram as aprendizagens
estipuladas para os anos terminais de ciclo; i) Coordenar os planos de turma e a coordenação de
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do

ano; k) Apresentar um relatório final de avaliação de atividades.
Todas as tarefas de coordenação foram desenvolvidas em parceria e estreita colaboração com a
Subcoordenadora dos Diretores de Turma, Márcia Soares, que assumiu, em grande parte, as
questões específicas e orientação das Direções de Turma do segundo ciclo e a direção do Projeto
Timbra.
A prioridade das Coordenadora e Subcoordenadora foi sempre apoiar e acompanhar os
Diretores de Turma em todas as suas funções, fornecendo a informação necessária e atualizada,
prestando todos os esclarecimentos considerados necessários ou solicitados.
Para este efeito foi criado um dossiê digital, estruturado por temas para facilitar a consulta e
partilhado com todos os Diretores de Turma e elementos da Direção do Agrupamento. Foi também
promovido o trabalho colaborativo com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, na
implementação, monitorização e avaliação das medidas multinível de suporte à aprendizagem e
inclusão. Esta monitorização, juntamente com a informação obtida através da análise dos resultados
académicos do agrupamento fornecidos pela Equipa de Autoavaliação - Monitorização dos
resultados escolares permitiu à direção do Agrupamento mobilizar e afetar os recursos necessários
e possíveis para responder às necessidades de aprendizagem dos alunos e garantir o seu sucesso
escolar.
Trabalhou-se igualmente no sentido de estabelecer a ligação entre as atividades dos Diretores
de Turma e os Programas de Apoio Educativo, o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO),o Projeto
Educação para a Saúde (PES), a Associação de Pais e Encarregados de Educação e parceiros externos
que desenvolveram ações de sensibilização com os alunos: Guarda Nacional Republicana (GNR) –
Escola Segura , Escola Secundária de Vila Verde, Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) ,
Academia de Música de Vila Verde (AMVV), Gabinete de Apoio ao Aluno e Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens (CPCJ). Colaborou-se também com o Departamento de Educação Especial, ao
longo do ano letivo, tendo-se registado da parte de todos disponibilidade para um trabalho conjunto
orientado para o superior interesse dos alunos.
Acrescente-se ainda, a colaboração com a Técnica de Mediação Educacional, sobretudo no
"Programa Ser +" destinado ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos alunos das
turmas com maiores dificuldades ao nível do relacionamento interpessoal e «Oficina de
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Mediadores», uma iniciativa que teve inicio no anterior ano letivo, para ajudar a promover a
regulação da escola, visando uma Comunidade escolar mais forte e com grande sentido de pertença,
reduzindo os conflitos escolares.
Colaboração com a Equipa de Promoção do Sucesso Escolar que desenvolveu um
acompanhamento psicossocial e psicoeducativo aos alunos e famílias das comunidades educativas
do agrupamento, dotando-os de estratégias para a melhoria de resultados escolares e para a gestão
comportamental.
A Coordenadora foi também um elemento ativo na Comissão de Avaliação de alunos,
participando nas reuniões da mesma, que visaram essencialmente a preparação das reuniões de
avaliação dos três ciclos.
A leitura e verificação das atas dos Conselhos de Turma e dos Planos de Turma (PT) do nono
ano e dos Planos Curriculares de Turma (PCT) dos quinto, sexto, sétimo e oitavo anos, da EBVV
foram realizadas pela Coordenadora, no terceiro ciclo, e pela Subcoordenadora, no segundo ciclo.
Destaca-se o trabalho colaborativo desenvolvido com a Coordenadora dos Diretores de Turma
da Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo, professora Isabel Carvalho, ao longo de todo o ano letivo,
que se revelou muito profícuo e foi sempre realizado num clima de total cooperação e partilha.

5. CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES DOS DIRETORES DE TURMA
As funções dos Diretores de Turma são numerosas e estão enunciadas no artigo 50.º do
Regulamento Interno, que apresenta dezanove alíneas. Os Diretores de Turma asseguram a
Coordenação Pedagógica dos professores e a orientação educativa dos alunos ao nível da respetiva
turma. A ação do Diretor de Turma verificou-se internamente, enquanto gestor e líder intermédio
na organização escolar e externamente, em articulação com as famílias e restante comunidade
educativa.
As funções dos Diretores de Turma foram cumpridas por todos os membros deste
Conselho. Foram realizadas as reuniões com os Encarregados de Educação (EE), no início do ano, na
quais, entre outros assuntos, se divulgou o Regulamento Interno e a Lei n.º 51/2012, Estatuto do
Aluno e da Ética Escolar e no final do primeiro período, para além de outras que foram,
pontualmente necessárias. Por razões sobejamente conhecidas, não se realizaram as habituais
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reuniões de entrega dos registos de avaliação no final do segundo e terceiro períodos, sendo esse
documento enviado via mail aos encarregados de educação. Foi controlada a assiduidade dos
alunos e tomadas as diligências necessárias no que respeita a medidas disciplinares, cumprindo-se
o estabelecido na referida Lei. Destacam-se as diligências tomadas pelos Diretores de Turma para
evitar casos de abandono escolar. Foi organizada a informação útil e necessária sobre as turmas e
posteriormente fornecida aos restantes docentes das mesmas, para um melhor conhecimento dos
alunos e da sua realidade familiar e socioeconómica. Os Encarregados de Educação foram
informados sobre o desempenho escolar dos seus educandos e, quando necessário, sensibilizados
e aconselhados para um acompanhamento mais ativo da vida escolar dos mesmos. De igual forma,
os alunos receberam dos Diretores de Turma conselhos e incentivos com a intencionalidade de uma
melhoria do desempenho escolar, mas também reforços positivos e palavras de reconhecimento
das suas qualidades e sucessos. Houve colaboração com as estruturas e instituições de apoio ao
aluno: Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), Projeto de Educação para a Saúde e Gabinete de
Apoio ao Aluno (PES/GAA), Comissão de proteção de Crianças e Jovens de Vila Verde(CPCJ), Centro
de Saúde de Vila Verde/ médicos de família e outros profissionais e Equipa Multidisciplinar de Apoio
aos Tribunais (EMAT).
Os Diretores de Turma foram essenciais na identificação dos alunos com necessidade de
medidas de suporte à aprendizagem e inclusão; trabalharam com a Equipa Multidisciplinar de Apoio
à Educação Inclusiva (EMAI) e com os docentes da Educação Especial numa lógica de trabalho
colaborativo de corresponsabilização no acompanhamento e monitorização da eficácia dessas
medidas para responder às necessidades educativas de todos os alunos tendo em conta os recursos
existentes. Na qualidade de elemento variável da EMAI, os diretores de turma, deram o seu
contributo na elaboração do Relatório Técnico - Pedagógico, nos Planos Individuais de Transição
(quando aplicável); nos Programas Educativos Individuais (PEI); nos Planos Integrados de Apoio à
Família, colaborando também, juntamente com os restantes elementos do Conselho de Turma e
com os Docentes da Educação Especial, na implementação de adaptações curriculares significativas
e não significativas.
Ainda no que diz respeito ao grupo da Educação Especial, entendemos que o trabalho
colaborativo foi fundamental para a aplicação do Decreto Lei n.º 54/ 2018 de 6 de julho.
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Destaque ainda, para a sua participação no levantamento, colaboração com o Professor Tutor
e acompanhamento dos alunos que beneficiaram da modalidade de Apoio Tutorial Especifico
conforme previsto no artigo 12.º do Despacho normativo 10-B/2018 de 6 de junho, assim como na
implementação do Plano de aprendizagens não presenciais/ ensino à distância.
Os Diretores de Turma coordenaram igualmente a elaboração do Plano de Turma/ Plano
Curricular de Turma, sendo a data limite de entrega da versão final, o dia treze de julho. Estão, nesta
etapa final do ano, a concluir o processo de atualização e organização dos processos individuais dos
alunos.
Destaca-se ainda a colaboração e o papel fundamental dos Diretores de Turma na atividade
Festa de Natal e nas atividades de encerramento do ano letivo, bem como em todas as atividades
em que foi necessária a sua colaboração no acompanhamento dos alunos.

5.1. CIDADANIA E CULTURA LOCAL (9.º ano)
Nas aulas de Cidadania e Cultura Local, da responsabilidade do Diretor de Turma, foram
desenvolvidas diversas temáticas que constam nas orientações para a área curricular de oferta de
escola de Cidadania e Cultura Local, mas também alguns conteúdos mais específicos que foram ao
encontro das necessidades dos alunos.
Nas turmas do nono ano, realizou-se um Programa de Orientação Escolar e Profissional, da
responsabilidade do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) em estreita articulação com os
Diretores de Turma. Este programa decorreu durante e segundo e terceiro períodos e teve como
principais objetivos: a) Promover o autoconhecimento e desenvolvimento vocacional dos alunos,
apoiando-os no processo de construção da identidade pessoal e profissional; b) Promover a
exploração vocacional, informação dos alunos sobre profissões, o sistema de ensino e a oferta
educativa e formativa onde incidiam os seus interesses; c) Apoiar a tomada de decisão referente ao
final do 9.º ano; d) Incentivar os alunos para o prosseguimento do seu percurso académico de forma
informada e refletida; entre outros aspetos.
Ainda no âmbito da «Educação para os Media», também nesta área os Diretores de Turma
realizaram com os alunos a atividade Seguranet.
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5.2. APRENDIZAGENS NÃO PRESENCIAIS/ ENSINO À DISTÂNCIA
No que concerne às aprendizagens não presenciais/ ensino à distância, o diretor de turma teve
um papel determinante no levantamento das necessidades dos alunos em termos de recursos e
formação no domínio digital, na organização e gestão do trabalho do conselho de turma,
coordenando toda a sua ação, fazendo ajustamentos ao calendário, comunicando e recebendo
feedback de todos os alunos, de forma regular, através da plataforma Classroom, zoom ou meet.
Essa comunicação foi muito importante para garantir que as crianças e jovens se encontravam
bem, não sofriam de isolamento, estavam a cumprir um Plano Individual de Trabalho, adequando
as suas estratégias de aprendizagem e estilos de vida, podendo também expressar dúvidas,
dificuldades ou problemas pessoais.
Coube ainda ao Diretor de Turma, de acordo com as suas competências, estabelecer
comunicação regular com os Encarregados de Educação para dar e receber feedback do estado
das aprendizagens de cada aluno.
Os diretores de turma desempenharam uma função central na organização do trabalho semanal
das turmas (distribuição de tarefas aos alunos), na articulação com professores e alunos, dando
um contributo fundamental no diagnóstico e resolução de problemas que foram surgindo,
sobretudo ao nível dos recursos digitais ou falta deles.

6. OUTRAS ATIVIDADES
Em parceria com o Serviço de Psicologia e Orientação e com o Projeto de Educação para a Saúde,
também se dinamizou no primeiro período com a GNR/ Escola Segura uma sessão para Pais e
Encarregados de Educação sobre: «Internet segura: Bullying e Ciberbullying».
Esta estrutura também colaborou ainda com a Associação de Pais e Encarregados de Educação
do Agrupamento, na recolha de bens alimentares junto de uma superfície comercial do concelho,
que depois foram distribuídos por famílias carenciadas e outra iniciativa de voluntariado, campanha
de solidariedade a favor de uma aluna do sétimo ano, que frequentou o Centro de apoio à
aprendizagem.
Registe-se ainda a Visita de estudo no âmbito de um Domínio de Autonomia Curricular,
dinamizado pelas diretoras as turmas do ensino articulado da música, 5º A (Isabel Sobral) e 6º A (
Cristina Costa). Esta iniciativa, integrada no projeto "MusicAr-te", levou os alunos à Artimúsica e ao
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Salão Mozart. Na Artimúsica, os alunos assistiram a todo o processo de construção de instrumentos
de corda, nomeadamente cavaquinhos, banjos, guitarras e viola braguesa, enquanto no Salão
Mozart presenciaram a afinação de um piano e ouviram várias explicações e demonstrações de
outros instrumentos musicais.
A Equipa de Promoção de Sucesso Educativo, na pessoa da assistente social, Mariana Rebelo,
realizou uma sessão denominada "Relações e complicações" nalgumas turmas do quinto ano (C,
D, E, F e G).
Os alunos acharam o tema muito interessante e pertinente, admitindo que têm algumas
relações tóxicas e muitos deles já sofreram ou foram agentes de algum tipo de violência verbal
ou psicológica. A atividade foi muito positiva em todas as turmas, tendo os alunos no global
participado muito ativamente nas tarefas propostas.
Também foi realizado o Programa UP- Introdução à Inteligência Emocional e Empatia a pedido
do diretor de turma do 5.º D, uma vez que alguns alunos apresentavam episódios de mau
comportamento, o que contribuía para o mau funcionamento das aulas, e como consequência
o insucesso escolar. O programa foi desenvolvido em quatro sessões e tinha como objetivo
melhorar as capacidades relacionais, mostrar a importância de uma comunicação/interação
mais positiva entre todos, promover o espírito de equipa e desenvolver a capacidade de empatia
atendendo aos sentimentos e necessidades dos outros, em especial os pares e/ou professores.
Na observação das sessões, pôde constatar-se que havia um grande potencial de mudança
para uma boa dinâmica relacional entre os vários elementos da turma, se fossem adotadas
algumas estratégias positivas. Houve uma notória melhoria de comportamento/interação
durante as sessões, pelo que se considerou que foram atingidos todos os objetivos, avaliandose assim este Programa de forma muito positiva.
A Equipa também desenvolveu um Caderno com Atividades para Promover Competências
Sociais e Emocionais destinado aos alunos do segundo e terceiro ciclos, que foi enviado aos
Diretores de Turma.
Oficina de Teatro
A expressão dramática é uma arte que abrange todos os aspetos importantes do
desenvolvimento da pessoa e proporciona o aperfeiçoamento de competências expressivo-
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comunicativas enriquecedoras do crescimento intelectual, social, físico, estético e emocional.
Sendo assim, é uma estratégia para desenvolver relações interpessoais positivas e proporcionar
aos alunos aprendizagens ativas, significativas, integradoras e socializadoras.
Neste pressuposto, a Academia de Teatro Tin.Bra, no seguimento de um protocolo assinado
com a Câmara Municipal de Vila Verde, criou uma oficina de expressão dramática, dinamizada
por um professor daquela entidade, com a finalidade de desenvolver competências de prevenção
e combate ao insucesso escolar.
No Agrupamento, foram envolvidos alunos de quinto ano de escolaridade, tendo sido
formados dois grupos, um na Escola Básica de Vila Verde e um na Escola Básica Monsenhor Elísio
de Araújo, sob orientação do Serviço de Psicologia e Orientação e com as sugestões dos
professores titulares de turma do quarto ano. As oficinas, com a duração de noventa minutos,
decorreram de outubro a junho. Um aluno de sétimo ano, interessado em participar na oficina,
também a frequentou ao longo deste tempo.
A turma da escola de Vila Verde, antes de se entrar em isolamento social, durante as aulas
presenciais, era muito heterogénea e com muita necessidade de exercícios corporais. Estava-se
no caminho para buscar uma certa harmonia diante da diversidade e o grupo mostrava-se
motivado com exercícios de improviso. Alguns alunos eram muito tímidos e começaram a
construir confiança durante os encontros na escola.
No segundo período, as atividades da Oficina Dramática decorreram com mais dificuldade
devido às obras, que obrigaram a sair da Biblioteca Escolar (que por si já não era o espaço ideal),
para a sala 26, que não apresentava as melhores condições de privacidade, espaço e som para
o desenvolvimento dos trabalhos.
No terceiro período, em período de confinamento e com atividades a distância, a Câmara
Municipal de Vila Verde e o Tin.Bra deram a indicação para se dar continuidade à Oficina.
O projeto foi designado de "Brincar e Aprender" e o professor Fabiano Assis mostrou-se
aberto a fazer as adaptações necessárias, com as aulas a poderem ser dadas através da
plataforma Zoom. Numa sondagem informal aos alunos, verificou-se, no entanto, que seria
impossível encontrar uma hora e dia que conviesse a todos, pois alguns tinham aulas de apoio
em horários diversos e outros, irmãos em aulas síncronas ou pais em teletrabalho, com os quais
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tinham de partilhar os equipamentos, pelo que se optou pelo envio de videoaulas com propostas
leves e descontraídas, a fim de se chegar à totalidade dos alunos inscritos na Oficina. Nesses
tempos de quarentena e distanciamento social, todas as propostas foram no sentido de
minimizar as dificuldades do contexto e trazer um pouco de alegria para o seu dia a dia. Todos
os vídeos enviados chegaram aos alunos através dos respetivos diretores de turma, e tiveram
por objetivo desenvolver a capacidade de adaptação através das linguagens do teatro e da
música e estimular a criatividade diante do não convencional. Como estratégia, pretendeu-se
treinar um olhar aberto para as coisas do quotidiano e tentar transformar objetos, frutas e
utensílios em teatro e música.
No primeiro vídeo enviado, o professor explicou como ia funcionar a atividade, com as tarefas
que os alunos deveriam cumprir, sempre numa perspetiva lúdica. A primeira era transdisciplinar
e tinha por título "Onomatopéia e memória. Sons vocais e movimentos corporais", o seguinte
intitulava-se “Personagens de fruta ao som do saxofone”, o terceiro “Bonecos de pássaros ou
animais estranhos com molas”, o seguinte “Bonecos com desenhos e molas de roupa” e o último
“ Inventar músicas com utensílios domésticos”.
No global, a atividade foi muito positiva e os alunos inscritos devem continuar a frequentar a
Oficina no próximo ano letivo, pois verificou-se uma evolução muito positiva nos
comportamentos e na participação nos trabalhos.

7. CONCLUSÃO
Ser professor exige hoje uma verdadeira tomada de consciência dos sistemas
envolventes que determinam a sua atuação. A escola moderna exige que o professor
compreenda as complexas interações desses sistemas de modo a permitir capacitar os
alunos para a perseverança perante as dificuldades, querendo aprender mais; para o
desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico e para a participação, intervindo na
sociedade em que se insere.
O diretor de turma ocupa, na organização escolar, um papel primordial. Ele é o
observador privilegiado e, sobretudo, o grande motor de uma educação personalizada,
capaz de formar seres humanos comprometidos e responsáveis. Desenvolvendo a sua ação
de orientador educativo, numa perspetiva de liberdade, participação e solidariedade, ajuda
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o aluno a resolver os seus problemas diários e a ultrapassar as suas dificuldades. Desta
forma, contribui para um desenvolvimento equilibrado da personalidade de forma a
permitir que a sua inserção social se venha a verificar sem rejeição ou marginalidade. Em
suma, cabe-lhe o grato papel de preparar para a vida.
Na escola, é o Diretor de turma quem ata as muitas pontas soltas do sistema para que,
no final, tudo corra bem. Na relação com as famílias, é o rosto da escola e, muitas vezes, o
recurso para obter orientação e esperança.
Na relação com os alunos, ajuda-os a crescer e progredir, sendo também aquele que
apoia e dá segurança, é o garante que permite aos alunos arriscar, falhar, recomeçar, voltar
a tentar e progredir; é também uma fonte de motivação e de confiança; uma referência,
inspira, anima e orienta as decisões e ações do dia-a-dia.
Apesar da origem administrativa da tarefa, as interações entre e com os alunos nos
grupos-turma geram dinâmicas de grupo que se concretizam numa identidade específica
(com valores, regras, estilos de interação, papéis e resolução de conflitos, etc.), que se
impõe

e

influencia

o

desenvolvimento

e

aprendizagens

de

cada

aluno.

O grupo-turma é uma realidade complexa e orgânica (viva), que pode ser mais ou menos
produtiva (p. ex. aprendizagens) e gratificante (p. ex. valorização de cada um). Pelo impacto
nos seus membros é preciso cuidar do grupo-turma e investir em oportunidades bemorientadas, que ajudem a construir referências partilhadas para um funcionamento
positivo. Sendo a gestão do grupo-turma a tarefa mais exigente do Diretor de Turma, é
provavelmente aquela para a qual tem menos preparação: procurar estar em harmonia com
o grupo, sendo próximo, disponível, apoiando novas soluções, questionando, promovendo
o diálogo e a reflexão e valorizando o contributo de todos; redirecionando a sua energia
para objetivos e missões comuns.
Neste ano letivo, os diretores de turma constituíram estes modelos de resposta e fontes
de esperança, dignificando o cargo e a profissão. Tendo sido este um ano atípico, único nas
suas convulsões e no novo normal que se instalou ainda no final do segundo período e se
estendeu até ao final do ano, a escola tal qual a conhecíamos ganhou dinâmicas
forçosamente diferentes que foi necessário gerir, numa altura de constrangimentos,
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dúvidas e incertezas. Coube mais uma vez um papel fundamental aos Diretores de Turma
que se abalançaram a estabelecer pontes entre a escola e as famílias, os professores e os
alunos, utilizando muitas vezes, sem que lhes tenha sido pedida licença, os seus
equipamentos pessoais, nomeadamente telemóveis, para que todos os alunos estivessem
“ligados”, ninguém fosse excluído e os trabalhos decorressem da forma harmoniosa. Assim,
num espaço de tempo curtíssimo, com a colaboração de todos, foi possível instalar uma
“escola nova”, a distância, sem deixar ninguém de fora, numa tentativa hercúlea de aplanar
as desigualdades, tão frequentemente detetadas na Educação. Foi o trabalho da escola,
especialmente da equipa TIC, dos professores e das famílias que fez com que tudo fosse
levado a bom porto. E foram os Diretores de Turma a unir todos os pontos de uma teia
complexa e trabalhosa, que foi entretecida nestes tempos insólitos e singulares.

Escola Básica de Vila Verde, 12 de julho de 2020

A Coordenadora: Ana Pereira
A Subcoordenadora: Márcia Soares
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Introdução
Para finalizar o ano letivo, fazendo um relato e um balanço da atividade da Coordenação
dos Diretores de turma, na qual se incluem, naturalmente, referências ao trabalho dos Diretores
de turma, procede-se à elaboração do presente relatório, tal como está estabelecido na alínea
k) do artigo 53º do Regulamento Interno deste agrupamento.
No ano letivo de 2019 /2020, este conselho foi composto por vinte e um docentes, a
saber:
Ano / Turma

Diretor(a) de turma

5º A

Marta Chambel Teixeira

5º B

Albino Manuel Fonseca

5º C

Maria Luísa Rodrigues Faria

6º A

Paula Cristina Lopes Simões

6º B

Maria Laura Sousa Gomes

6º C

Maria do Rosário Monteiro

6º D

Paula Cristina Gomes Martins

7º A

Maria de Fátima Afonso

7º B

Maria Augusta Dias Danaia

7º C

Isabel Maria Abreu Carvalho

7º D

Rosa Maria Silva

7ºE

Isabel Maria Sousa Ribeiro

8º A

Maria Judite Henriques Jorge /Florinda Bastos

8º B

Maria Isabel da Silva Castro

8º C

Mónica Sofia Bahia de Sousa

8º D

Natália Carvalho Magusteiro

8º E

Manuela Alexandra Lago

9ºA

Gabriela de Lurdes Vieira Gonçalves

9º B

Estela Gomes /Daniela Tuna

9º C

Ana Cláudia Barros

9º D

Diana Raquel L. Vieira Gonçalves

Ao longo do ano letivo houve algumas alterações nos titulares destas funções,
designadamente, nos casos seguintes:
-turma A do 7ª ano- a Diretora de turma, Fátima Afonso, foi substituída em parte do primeiro
período letivo pela professora Olga Barros;
- turma A do 8º ano - a Diretora de turma, Judite Jorge, foi substituída nos segundo e terceiro
períodos pela professora Florinda Bastos;
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- turma B do 9º ano - A diretora de turma Estela Gomes, foi substituída no terceiro período pela
professora Daniela Tuna.
Todas estas substituições se deveram ao facto das diretores de turma inicialmente designadas
se ausentarem do serviço por questões de saúde.
A continuidade do mesmo diretor de turma em cada turma tem sido um princípio que
se tenta respeitar. Com efeito, as características inerentes ao desempenho das funções de
diretor de turma fazem com que essa continuidade se revista de uma acentuada relevância. Ao
longo do ano letivo, vai-se aprofundando o conhecimento do meio em que os alunos vivem, das
suas famílias, vai-se também aprofundando e fortalecendo as relações com os Encarregados de
Educação, fruto dos contactos que se vão estabelecendo ao longo do ano, bem como a relação
com os próprios alunos.
Esta dimensão relacional é crucial no papel do diretor de turma, na sua função de ligação
entre a escola e as famílias, na promoção do desenvolvimento pessoal e social dos alunos, bem
como na sua integração no ambiente escolar.
Considerando a impossibilidade de se dar continuidade em mudanças de ciclo, salvo
raras exceções, ela fica limitada aos 6º, 8º e 9º anos.
Este ano letivo, constata-se que, quer nas turmas do 6ºano quer nas do 9º ano, apenas
uma das quatro diretoras de turma continuou a desempenhar esse cargo com a turma que tinha
no ano anterior. Já no oitavo ano, a continuidade no desempenho do cargo de diretor de turma
foi possível em 3 das 4 turmas.
Reuniões
O Conselho de diretores de turma reuniu cinco vezes durante o ano letivo. A primeira
reunião ocorreu antes do início das atividades letivas, a 4 de setembro, para preparação do
começo do ano letivo; realizou-se uma reunião no final de cada período, a 4 de dezembro, a 26
de março e a 17 de junho. Teve ainda lugar uma reunião no dia 14 de abril, no início do 3º
período. A pandemia de Covid-19 levou à suspensão das atividades presenciais nas escolas, pelo
que teve de existir uma reorganização de todo o trabalho. Nesta reunião transmitiram-se as
informações sobre o modelo de ensino a distância, foram feitas recomendações e houve
discussão e esclarecimento de dúvidas sobre os assuntos relacionados com esta nova forma de
“estar na escola”.
Cumprimento das funções do CDT
As funções definidas no Regulamento Interno do Agrupamento para o CDT (artigo 52º)
foram cumpridas. Este conselho colaborou na definição da orientação pedagógica do
agrupamento, colaborou na elaboração do Plano anual de atividades, elaborou o seu regimento
e colaborou na definição dos critérios de avaliação.

Cumprimento das funções da coordenadora dos diretores de turma
Foi também dado cumprimento às funções de coordenação deste conselho, definidas
no artigo 53º do Regulamento Interno: representação dos diretores de turma da Escola Básica
Monsenhor Elísio Araújo no Conselho Pedagógico: presidência e preparação atempada das
reuniões do Conselho de diretores de turma; envio atempado das convocatórias bem como de
toda a documentação necessária; partilha na Drive de uma pasta com toda a documentação
relevante para os diretores de turma, facilitando, deste modo a sua consulta e ou a sua
utilização; promoção da articulação do trabalho dos diretores de turma com outros serviços ou
entidades (SPO, EMAEI, CPCJ, Equipa de Saúde escolar, Equipa TIC, Serviços Administrativos...)

3

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE - 151774

Participei nas reuniões da Comissão de Avaliação e trabalhei colaborativamente com os
outros elementos da mesma: adjunta da Direção, professora Florbela Alves, Coordenadora dos
Diretores de Turma da EBVV, Ana Pereira, coordenador do primeiro ciclo, Paulo Pimenta e
Coordenadora do Pré-escolar, Teresa Álvares. Esse trabalho colaborativo estendeu-se muito
para além das reuniões desta Comissão, sobretudo no que diz respeito à professora Ana Pereira
e Florbela Alves, devido ao facto do nosso público-alvo ser o mesmo (os alunos do 2º e do 3º
ciclos).
O trabalho de coordenação dos diretores de turma é um trabalho contínuo,
permanente. Tendo as funções do diretor de turma uma abrangência bastante alargada, são
numerosas e muito diversas as dúvidas, as questões e os problemas a que é necessário dar
resposta. Para além de um conhecimento aprofundado da legislação em vigor e do rigor nos
procedimentos organizativos, é importante a dimensão relacional, a capacidade de
comunicação, de mobilização, a criação de um ambiente de trabalho cordial, de entreajuda e
colaboração.

Atividade do CDT e dos Diretores de Turma
O Regulamento Interno do Agrupamento enuncia, no artigo 50º, as funções dos
diretores de turma. Estas abrangem a ação do diretor de turma internamente, enquanto gestor
e líder intermédio na organização escolar e externamente, em articulação com as famílias. O
exercício destas funções obriga por um lado a um know-how organizativo e administrativo e,
por outro lado, exige competências relacionais. Estas competências são importantes na
articulação e relacionamento com os pares, os outros professores do conselho de turma, os
Encarregados de Educação e os alunos: a empatia, a abertura, a capacidade de diálogo, a
ponderação, a capacidade de gestão de conflitos, a assertividade contribuem para a qualidade
da organização da escola.
No início do ano, na primeira reunião do Conselho de Diretores de turma, procedeu-se
à análise das funções de Diretor de turma. Embora a maioria dos diretores de turma já tivessem
desempenhado estas funções anteriormente, havia aqueles que não o tinham feito. De qualquer
modo, é importante que, no arranque de um novo ano, essas mesmas funções sejam colocadas
em destaque, pela sua importância e diversidade. O seu cumprimento, ao longo do ano, é um
contributo fundamental para o bom funcionamento da escola e para a consecução dos objetivos
do Projeto Educativo.
Foi também analisada a legislação mais pertinente para o exercício deste cargo. Um dos
normativos alvo de análise foi a Lei nº 51/2012- Estatuto do aluno e Ética Escolar. Salientaramse os artigos 10º (deveres dos alunos - a serem lembrados aos alunos no início do ano, de modo
a consciencializá-los para a enorme importância de que a postura dos mesmos relativamente ao
estudo, ao trabalho, à atenção e ao empenho nas atividades, bem como o respeito por todos os
membros da comunidade educativa se revestem na consecução dos objetivos de todo o
processo de ensino/aprendizagem), 13º, 14º, 16º, 17º, 18º 19º,20º e 21º (assiduidade- os
diretores de turma têm de prestar uma atenção constante à assiduidade dos alunos e levar a
cabo os procedimentos previstos nestes artigos) e 22º, 26º e 28º (disciplina).
Do Despacho Normativo número 10-B/2018, de 6 de julho, realçou-se o artigo 12º,
relativo ao Apoio Tutorial Específico. Recordou-se que se trata de um apoio a ser dado aos
alunos que apresentem 2 ou mais retenções ao longo do seu percurso escolar, pelo que se
solicitou a atenção dos diretores de turma relativamente a essa informação; salientou-se o
número 5 desse artigo (competências do professor tutor), cujo conteúdo é pertinente para
informar os encarregados de educação e recolher a anuência dos mesmos relativamente à
frequência deste apoio por parte dos seus educandos.
4
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Salientou-se a importância de informar cada conselho de turma acerca dos alunos que
se encontram nestas circunstâncias e a necessidade de se articular com o professor-tutor (todo
o conselho de turma). A informação sobre o desempenho do aluno (a vários níveis: o seu
comportamento, o seu envolvimento escolar, a sua integração na turma, na escola, o seu
empenho nas atividades letivas, a realização ou não dos trabalhos de casa, os seus hábitos de
trabalho, etc...) ajudam o professor-tutor a definir e ajustar as suas estratégias de trabalho com
o tutorando. Por outro lado, essa articulação pode fornecer aos professores das diversas
disciplinas elementos sobre o aluno que ajudem a afinar as estratégias a utilizar com esses
alunos, no sentido de obter mais sucesso no seu processo educativo.
Foram analisados também o Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho e Portaria 223A/2018 que revoga o Despacho nº1-F/2016 para todos os anos do 2º e 3º ciclo, exceto o 9º ano
e regulamenta o Dec-Lei nº55 /2018.
No início do ano letivo, realizaram-se reuniões dos conselhos de turma do 5º e do 7º
anos, por serem anos em que se inicia um ciclo, tendo cada diretor de turma recolhido
informação relevante sobre a caracterização da turma para transmitir aos professores do
conselho de turma. Estas reuniões permitem também estabelecer um primeiro contacto entre
os membros do conselho de turma e proceder à uniformização de critérios de atuação. Nessas
reuniões estiveram presentes os professores titulares de turma/diretores de turma do ano
anterior (nos casos em que os mesmos se mantiveram a trabalhar neste Agrupamento)
Nas primeiras semanas de aulas, os diretores de turma de todos os anos preparam
informação socio-afetiva sobre os alunos para fornecer a cada membro do Conselho de Turma,
pois, como já se referiu, importa conhecer a dimensão pessoal, familiar e social dos alunos para
melhor os compreendermos, ajudarmos e educarmos.
Os Relatórios Individuais das Provas de Aferição (RIPA) dos alunos que as realizaram no
ano letivo de 2018/2019, foram apresentados aos Encarregados de Educação e foram colocados
nos processos dos alunos. Foram também partilhados com os conselhos de turma.
No que diz respeito à articulação entre a escola e as famílias, ela é feita em grande
medida pelos diretores de turma, os quais têm uma hora de atendimento marcada no seu
horário. Existe, contudo, uma abertura generalizada para o atendimento em horários diversos
dessa hora, por forma a dar resposta às necessidades e constrangimentos dos Encarregados de
Educação. Importa salientar também que muitos dos contactos com os encarregados de
educação se concretizam através de outros meios mais expeditos: telefone, correio eletrónico.
O conhecimento da realidade social e familiar dos alunos, bem como a relação que se estabelece
com as famílias são muito importantes para atuar no sentido da integração escolar dos alunos,
do seu envolvimento escolar e, por extensão, do seu sucesso educativo.
No início do ano letivo fez-se a receção aos pais e Encarregados de Educação (EE) dos
alunos do 5º ano, por parte do Coordenador da Escola e do Diretor do agrupamento e também,
nesse mesmo dia, pela reunião dos Diretores de turma do 5º ano com os EE dos respetivos
alunos. Os restantes diretores de turma realizaram uma reunião com os EE, durante as primeiras
semanas de aulas.
Nestas reuniões, para além de dar a conhecer o Regulamento Interno da Escola, o
Estatuto, os diretores de turma relembraram a importância do papel dos pais e encarregados
de educação na vida escolar dos alunos. Alertaram para a necessidade de estarem atentos à
mesma, bem como para a importância do seu envolvimento. Chamou-se a atenção para o
cumprimento, por parte dos alunos, de um horário de estudo e para a realização dos trabalhos
de casa. Alertou-se para a necessidade de também os Encarregados de Educação terem presente
os momentos avaliativos e datas de entrega de trabalhos de modo a apoiar/ajudar os seus
educandos a organizar o seu trabalho e o seu tempo de estudo. Nas turmas em que a marcação
5
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destas reuniões foi posterior à chegada dos RIPA ao Agrupamento, também se efetuou a
apresentação desses relatórios aos Encarregados de Educação.
Nestas reuniões com os EE, foram eleitos os representantes dos encarregados de
educação. Posteriormente, estes contactos foram colocados num ficheiro que foi partilhado
com os órgãos de gestão.
Os Encarregados de Educação cujos educandos foram propostos para aulas de apoio
foram contactados de modo a darem a sua anuência. No início do ano o apoio foi organizado
com base nas propostas feitas pelos conselhos de turma do ano anterior, procedendo, depois,
o diretor de turma aos ajustamentos necessários, em articulação com o conselho de turma e em
função da avaliação diagnóstica e formativa entretanto realizada.
No início do 2º Período realizou-se a reunião presencial com os Encarregados de
Educação para entrega dos registos de avaliação e recomendações visando a melhoria das
aprendizagens dos alunos.
As reuniões para entrega dos registos de avaliação dos 2º e 3º Períodos não foram
possíveis devido à pandemia. Esses registos foram enviados por correio eletrónico, bem como
informações e esclarecimentos sobre as provas de equivalência à frequência, matrículas,
devolução de manuais (para esclarecimentos, foram também usados outros meios, como o
telefone e SMS).
No final do 2º período, quando a atividade presencial nas escolas foi suspensa, os
diretores de turma fizeram o levantamento das condições de conectividade dos alunos e dos
meios informáticos de que dispunham para poderem participar no ensino a distância. A partir
dessa altura, começou uma intensa atividade de interação com os alunos e as famílias para
assegurar que os alunos reuniam as condições para as atividades síncronas e assíncronas. Para
além da falta de internet e meios informáticos houve muitos problemas de competências digitais
a resolver. Houve ainda que estar atento ao cumprimento das tarefas por parte de alunos que
tinham todos os meios e também as competências digitais, mas que, por falta de empenho
/responsabilidade, falhavam no cumprimento das tarefas que os professores lhes atribuíam.
No final de cada período letivo, nas reuniões de CDT, foi analisada toda a documentação
necessária às reuniões de avaliação, a ordem de trabalhos e o guião das reuniões de avaliação,
bem como a legislação pertinente, com destaque para o Despacho normativo n.º 1-F/2016, de
5 de abril e a Portaria 223-A/2018.
Para além das reuniões de avaliação do final de cada período realizaram-se também
conselhos de turma para a atribuição das classificações das disciplinas semestrais: Educação
Tecnológica, Tecnologias de Informação e Comunicação, Cidadania e Desenvolvimento e Área
Artística.
Os Planos de Turma e os Planos Curriculares de Turma, cuja elaboração cabe a cada
conselho de turma, foram coordenados e entregues pelos diretores de turma (numa primeira
versão, no mês de janeiro, a versão final até ao dia 13 de julho).
Os diretores de turma procederam ainda à atualização dos processos individuais dos
alunos, conforme estipulado no artigo 4º do Despacho normativo nº 1-F/2016, de 5 de abril, e
da Portaria 223-A/2018.
Salienta-se a colaboração e o papel fundamental dos diretores de turma na atividade
Natal Solidário (recolha de bens alimentares e de higiene para os Cabazes de Natal a entregar
às famílias dos alunos mais carenciados). A atividade da Festa da Páscoa foi cancelada devido à
pandemia. Neste contexto, de ensino a distância que levou à alteração do modo de trabalhar
nas escolas, foi realizada uma atividade de encerramento da atividade letiva, preparada pela

6

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE - 151774

turma e diretor de turma, que reuniu (a distância, de modo síncrono) todos os alunos e
professores de cada turma e alguns encarregados de educação também.

Articulação com o Serviço de Psicologia e orientação (SPO)
A Técnica do SPO, Rita Araújo e os diretores de turma trabalharam de forma articulada,
ao longo de todo o ano. A proximidade, o profissionalismo, o respeito, a cordialidade e o
interesse comum no bem-estar e no desenvolvimento harmonioso dos alunos fazem com que o
trabalho se desenvolva da melhor forma. Esse trabalho é muito diversificado: avaliações
psicológicas, acompanhamentos pelo SPO a muitos alunos por razões diversas (problemas
comportamentais, problemas emocionais, fraco envolvimento escolar...), orientação escolar e
profissional. Neste âmbito, apesar de se terem dados os primeiros passos, não foi possível
realizar a habitual Feira das profissões, na Escola Secundária de Vila Verde nem de visitar Escola
Secundária de Vila Verde e a EPATV, nas respetivas semanas abertas.
A Psicóloga Rita Araújo integra a Equipa da Saúde e nesse âmbito articulou com a GNREscola Segura e com os diretores de turma e respetiva coordenadora para a realização de ações
de sensibilização.

Articulação com outros serviços /entidades
Alguns diretores de turma tiveram de articular com a CPCJ de Vila Verde e com o Tribunal
de Família e Menores, no envio de relatórios referentes a alunos sinalizados.
A articulação e o trabalho colaborativo com o Departamento da Educação Especial
acontece naturalmente, ao longo de todo o ano. Tal como legalmente previsto, os diretores de
turma com alunos com necessidade de aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão elaboraram e coordenaram, com o apoio e a colaboração das docentes da Educação
Especial, os Relatórios Técnico-pedagógicos desses alunos. No 9º ano, houve igualmente
trabalho colaborativo, numa primeira fase, na análise da situação de cada aluno para a definição
das condições especiais de realização das provas finais, bem como para a realização de provas
de aferição, no 5º e no 8º anos, embora, quer umas, quer outras viessem a ser canceladas devido
à pandemia.

Ensino a distância
A duas semanas do final do segundo período, as escolas tiveram, repentinamente, de se
ajustar a uma nova realidade. Devido à Pandemia de Covid 19, a atividade letiva presencial foi
suspensa e tivemos de acabar esse período utilizando meios de trabalhar a distância. Os
diretores de turma fizeram o levantamento das condições de conectividade dos alunos e dos
meios informáticos de que dispunham para poderem participar no ensino a distância. Esse
levantamento não foi tão claro quanto parecia inicialmente. Houve situações em que os alunos
e Encarregados de Educação diziam ter os meios necessários, estes, porém, vieram a revelar-se,
em alguns casos, insuficientes: alguns alunos que diziam ter internet, tinham dados, o que era
manifestamente insuficiente para todo o trabalho que se viria a desenvolver no terceiro período.
Os computadores ou as tabletes que alguns alunos possuíam vieram também a revelar-se
ineficientes, fosse pela sua falta de qualidade/problemas de funcionamento, fosse por causa das
dificuldades que surgiram quando o trabalho se intensificou, no 3º período (necessidade de
aceder a várias plataformas diferentes, envio de trabalhos em suportes diversos...). A
comunicação dos diretores de turma com os alunos e com os encarregados de educação
7
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intensificou-se para dar resposta à diversidade de problemas que surgiram. Para além da falta
de internet e meios informáticos houve muitos problemas de competências digitais a resolver.
Foi necessário articular com o Conselho de turma, estar atento ao cumprimento das tarefas por
parte de alunos, dar-lhes feedback, dar-lhes orientação, alertar os Encarregados de Educação
para o incumprimento dos alunos.
Conclusão
O próximo ano letivo está, para já, envolto em bastante incerteza. Este ano letivo que
termina proporcionou-nos a todos um período de experiência em ensino a distância, muita
aprendizagem ao nível das competências digitais e, espera-se, o desenvolvimento da autonomia
dos alunos. Essa autonomia e o sentido de responsabilidade dos alunos, o envolvimento e
acompanhamento por parte dos pais e Encarregados de educação são fatores muito
importantes para tornar o ensino a distância mais eficaz e produtivo. Sabemos, porém, que
haverá sempre situações em que a atenção e intervenção do diretor da turma, e do CT, serão
cruciais para que os alunos desenvolvam as suas aprendizagens de forma satisfatória.
Fundamental será também que todos os alunos possuam os meios informáticos e de
conectividade necessários. Realço a necessidade da câmara e do microfone, para que a presença
dos alunos nas sessões síncronas seja mais completa, para que possa participar de forma mais
direta e também interagir com os professores e com os seus pares, pois não podemos esquecer
a componente das relações interpessoais

12 de julho de 2020
A coordenadora
_________________________
(Isabel Carvalho)
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Relatório Final da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva
Ano letivo 2019/2020

Introdução
A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), formalizada no ano
letivo 2018/2019, com base no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de Julho, com as alterações
constantes na Lei nº 116/2019, de 13 de setembro, continuou a ter como propósito garantir o
processo de identificação das barreiras à aprendizagem, a operacionalização da diversidade de
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, o acompanhamento e monitorização da
aplicação das mesmas, numa abordagem multinível, contínua, relevando o percurso escolar do
aluno e o seu perfil à saída da escolaridade obrigatória.
Neste contexto, a EMAEI focou-se na concretização do seu regimento como resposta
objetiva e assertiva à concretização do seu plano de ação e forma de intervenção, sendo o
Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) um recurso organizacional que permite um contínuo
de respostas educativas, com objetivos específicos, de forma a garantir os mecanismos de
sustentabilidade da educação inclusiva.

Funcionamento da Equipa EMAEI
No presente ano letivo, foram realizadas pela equipa as seguintes atividades: reuniões
semanais, das 14h00 às 16h30min (que se prolongaram, quando tal foi necessário); análise dos
processos de identificação; tomada de decisão e elaboração de propostas de mobilização dos
recursos necessários; articulação com os elementos variáveis, convocados pelo coordenador
da equipa; monitorização de todos os alunos identificados junto da EMAEI; elaboração dos
respetivos relatórios técnico-pedagógicos com a colaboração dos vários departamentos, com
destaque para o Departamento da Educação Especial; monitorização dos apoios educativos
(1.º ciclo) e do apoio pedagógico acrescido (2.º e 3.º ciclos), com a colaboração do Professor
Fernando Soares no âmbito das TIC, da Psicóloga do SPO, enquanto elemento permanente da
EMAEI, do Coordenador da Educação Especial, José Carlos Lopes, e da Docente de Educação
Especial, Maria de Jesus Sá; Monitorização das aprendizagens e dos resultados escolares dos
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alunos para quem foram propostas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão,
nomeadamente de medidas adicionais, seletivas e universais, com a colaboração do
Coordenador da Educação Especial, José Carlos Lopes, e da Docente de Educação Especial,
Maria Luísa Barbosa, enquanto elemento permanente da EMAEI.
No total foram identificados 61 alunos, uns pela primeira vez, outros com pedido de
reavaliação ou de alteração de medidas. É de referir que a partir do dia treze de março, as
reuniões passaram a ser realizadas através da plataforma ZOOM.
Com o encerramento das aulas presenciais devido à Pandemia Covid-19, a Direção-Geral da
Educação dirigiu às escolas um conjunto de documentos orientadores para a implementação
do E@D, alicerçado na integração das tecnologias de informação e comunicação (TIC) nos
processos de ensino e de aprendizagem como meio para que todos tenham acesso à
educação.
Para que esta situação de pandemia pudesse ocorrer de forma a minorar as dificuldades de
todos os alunos e famílias, foram dadas orientações para o trabalho das Equipas
Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva na modalidade E@D, as quais passo a citar:
definição um plano de trabalho relativamente à atuação da EMAEI, no âmbito da
implementação da modalidade de E@D; definição de momentos de trabalho conjunto, à
distância, organizando sessões síncronas e/ou assíncronas, com os docentes titulares /
diretores de turma dos alunos com medidas seletivas e adicionais; elaboração de um plano de
acompanhamento próximo e sistemático para os alunos que, por razões várias, enfrentam
maiores fragilidades na aprendizagem (ex.: alunos com medidas adicionais e alunos que não
têm acesso a meios digitais), estabilizando os canais de comunicação com os alunos e com as
famílias e encarregados de educação; definição de uma pessoa de referência para cada aluno;
estabelecimento, em articulação com os encarregados de educação, de um calendário de
contactos (por telefone ou internet) regulares e frequentes com a pessoa de referência;
desenho e acordo entre as partes de um plano de monitorização que permita identificar
eventuais constrangimentos no trabalho desenvolvido junto dos alunos com retaguardas
familiares mais frágeis, acionando todos os mecanismos disponíveis para abrir canais de
comunicação com estas famílias.
Para tal, definiu-se um plano de acompanhamento próximo e sistemático para assegurar a
comunicação aberta junto das famílias de alunos com medidas seletivas e/ou adicionais e de
alunos com necessidades de saúde especiais. Desse esforço resultou um único documento, o
“Plano Integrado de Apoio e Acompanhamento a Alunos e Famílias”, onde foram elencados os
constrangimentos/dificuldades no acesso a meios digitais (computador e/ou acesso à
internet).
Ano Letivo 2019/2020

O Agrupamento teve o cuidado de proporcionar à maioria dos alunos referenciados os
equipamentos essenciais para o desenvolvimento do E@D. Deste levantamento também
surgiu a necessidade de encaminhamento de alguns alunos para a CPCJ.
Deram entrada na EMAEI 74 referenciações, sendo que 18 são de alunos com medidas
universais, 19 com medidas seletivas e 37 com medidas adicionais.

Nota: É de salientar que, à data do levantamento das necessidades o agrupamento já tinha
emprestado muitos computadores e cedido vários pacotes de internet.

I - Alunos com medidas universais
Com medidas universais foram acompanhados 18 alunos, com as seguintes necessidades:
- Computador – 9 alunos;
- Internet – 4 alunos;
- Encaminhamento para a CPCJ – 2 alunos;
O Agrupamento emprestou 8 computadores, entregou 3 pacotes de Internet, fez o
encaminhamento de 2 alunos para a CPCJ. Um aluno beneficiou da internet disponibilizada
pela junta de freguesia. Os restantes alunos não necessitaram de qualquer tipo de intervenção
do Agrupamento.

II – Alunos com medidas seletivas
Com medidas seletivas foram acompanhados 19 alunos, sendo assinaladas e atendidas as
seguintes necessidades:
- Computador – 5 (1 Computador e 1 tablet foram prescritos pelo CRTIC);
- Encaminhamento para a CPCJ – 2 alunos;
- Encaminhados para o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) – 1 aluno.
O Agrupamento emprestou 5 computadores e fez o encaminhamento de 2 alunos para a CPCJ.
Através do CRTIC foi atribuído, a dois alunos, um computador e um tablet. Os restantes alunos
não necessitaram de qualquer tipo de intervenção do Agrupamento.

III – Alunos com medidas adicionais
Com medidas adicionais foram acompanhados 37 alunos, sendo sinalizadas e atendidas as
seguintes necessidades:
- Computador – 3
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O Agrupamento de Escolas de Vila Verde entregou 2 Computadores, 1 tablet com acesso à
internet. O Município cedeu, ainda, internet a 1 aluno. Os restantes alunos não necessitaram
de qualquer tipo de intervenção do Agrupamento

Conclusões do Plano Integrado de Apoio e Acompanhamento a Alunos e Famílias
A monitorização do plano permitiu identificar eventuais constrangimentos no trabalho
desenvolvido junto destes alunos com retaguardas familiares mais frágeis, registando todos
mecanismos que foram acionados para abrir canais de comunicação com estas famílias. Esta
monitorização realizou-se através da observação de vários indicadores – quantidade,
qualidade e instrumentos.

a) Indicadores de quantidade:

- Número de contactos estabelecidos entre a pessoa de referência e o aluno e respetiva
família;
- Taxa de concretização das tarefas enviadas pelos docentes previstas no plano;
- Desenvolvimento de mecanismos de apoio dirigidos aos alunos sem computador e ligação à
internet em casa.

b) Indicadores de qualidade:
- Grau de satisfação dos alunos e pais/encarregados de educação;
- Grau de satisfação dos docentes.

c) Instrumentos:
- Registo de contactos;
Registo de sumários;
- Diálogo com os encarregados de educação.

A maioria dos docentes refere que os encarregados de educação ou irmãos colaboraram
acompanhando os seus educandos na realização das tarefas. A situação mais complicada e
difícil de gerir diz respeito aos alunos com medidas adicionais, alunos estes que não
conseguiram, na maioria das vezes, aceder às aulas síncronas, com exceção das realizadas com
os docentes de Educação Especial.
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Aspetos a melhorar no próximo ano letivo
Todo este processo induziu a uma reflexão do plano de ação realizado, pelo que se considerou
pertinente apontar os seguintes aspetos a melhorar: promover o conceito de formação para
todos os docentes e não docentes; incentivar/melhorar a articulação de trabalho cooperativo
entre docentes e EMAEI; reestruturar alguns documentos orientadores da implementação das
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; analisar e reestruturar o plano de ação do
CAA; definir metas diferenciadas para o Projeto Educativo do Agrupamento, refletindo em
projetos educacionais inclusivos; organizar o CAA, para que este passe a funcionar
efetivamente em vários locais e contextos, distribuídos pelos espaços adequados a cada tipo
de ação ou atividade a realizar em cada escola, a saber: zonas para partilha de saberes entre
os vários docentes, salas de estudo, bibliotecas, salas para apoio mais individualizado ou em
grupo, áreas para trabalho específico de terapias, psicologia escolar, atividades de clubes ou
de enriquecimento curricular.

Conclusão
A EMAEI pautou o seu trabalho no suporte de uma escola reflexiva, num espaço de partilha
e de saberes, com vista a proporcionar respostas de qualidade face à diversidade dos alunos,
na operacionalização das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.

Vila Verde, 10 de julho de 2020.
O Coordenador da EMAEI
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1 – Introdução
Este documento vem dar cumprimento ao estabelecido no Estratégia Nacional de Educação
para a Cidadania, nomeadamente ao facto de o coordenador ter o dever de apresentar um relatório
anual da implementação da Estratégia de Educação para a Cidadania na escola, que surgiu no sentido
de dotar os alunos de competências e prepará-los para dar resposta aos desafios cada vez mais
complexos de um mundo em constante mutação. Assim, com o intuito de aumentar a
responsabilidade e envolvimento dos alunos na organização, ação e tomadas de decisão da escola,
pretende-se dar autonomia a práticas pedagógicas mais participativas e dinâmicas, assumindo esta
área particular importância no currículo ao longo do percurso educativo dos alunos.
Face às múltiplas problemáticas do mundo atual – excesso de informação, crises humanitárias,
extremismos religiosos e políticos, alterações climáticas, desigualdades sociais e económicas (VUCA
World) - a Educação para a Cidadania surge no sentido de dotar os alunos de competências para viver
num mundo em constante mutação e prepará-los para dar resposta a esses desafios.
Assim, a pedagogia a privilegiar deve assentar numa lógica de participação e
corresponsabilização entre todos os intervenientes da Comunidade Educativa.
No respeito pela sua autonomia, a escola deve valorizar a faixa etária e as especificidades e
realidades locais na abordagem das várias temáticas.
A componente de Cidadania e Desenvolvimento deve ser valorizada no currículo ao longo do
percurso educativo dos alunos, com especial foco na capitalização das experiências e projetos da
escola, nomeadamente com parceiros locais; aumentar a responsabilidade e envolvimento dos
alunos na organização, ação e tomadas de decisão da escola, dando autonomia a práticas pedagógicas
mais participativas, criativas e dinâmicas.
A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento assumiu um papel preponderante nesta
estratégia, estando ainda a decorrer a sua implementação no terceiro ciclo. Para tal, foi constituído
um grupo de trabalho que reuniu com professores da disciplina, a fim de se distribuir os
temas/subtemas pelos grupos/ciclos e anos de escolaridade, concertar estratégias, definir critérios
de avaliação, planificar atividades e organizar materiais a que todos os docentes pudessem ter acesso

2 – Metodologia, conceção e desenvolvimento da Estratégia de Educação para a Cidadania da
Escola
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O grupo de trabalho, constituído no ano transato, voltou a reunir com os professores, no dia
nove de setembro, com o intuito de redefinir a estratégia de educação para a cidadania (cf. Despacho
nº 6173/2016, de 10 de maio), planificar os temas e subtemas para os sexto e oitavo anos,
reformulando metodologias de trabalho, objetivos e estratégias, tendo sempre em conta as
competências e conhecimentos próprios desta área, em convergência com o Perfil dos alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória e com as Aprendizagens Essenciais.
Além das dimensões ou domínios a desenvolver que constam da Portaria nº 223-A/2018, o
agrupamento diagnosticou, ainda como necessidade da educação para a cidadania, o domínio das
dinâmicas do relacionamento interpessoal e do trabalho em equipa - processos de tomada de decisão
e de resolução de problemas; estratégias de negociação e assertividade, que foi acrescentado ao
terceiro grupo( temas a desenvolver em qualquer ano de escolaridade).
Este domínio poderia ser desenvolvido em turmas, cujos alunos evidenciassem dificuldades
de relacionamento interpessoal e/ou de integração no grupo turma ou na comunidade escolar, e
pretendia desenvolver-se através de dinâmicas de grupo, com atividades que viabilizassem e
possibilitassem o respeito pelas diferenças e pelas normas instituídas, que promovessem o trabalho
colaborativo e solidário, tendo em vista o desenvolvimento de práticas que facilitassem a
aprendizagem individual e

em grupo. O trabalho deste domínio, deveria ser focado no

autoconhecimento, para que esta prática tivesse significado e se tornasse um hábito ao interagir com
os professores e colegas.
No início do ano letivo, no segundo ciclo ficou já definida a planificação dos dois anos de
escolaridade e os temas que cada ano ia tratar; no terceiro ciclo, apenas o nono ano não iniciou ainda
a disciplina, tendo, no entanto já sido operacionalizada a distribuição dos temas por todos os anos de
escolaridade.
Foi analisada a proposta de critérios de avaliação e apresentado um registo de articulação da
componente transversal dos domínios da disciplina com as aprendizagens essenciais e descritores do
perfil dos alunos a desenvolver com a colaboração do Conselho de Turma. Foi analisada uma grelha
para as planificações por turma e abordadas propostas de articulação curricular e de projeto
interdisciplinar transversalidade dos domínios de educação para a cidadania nas diferentes
disciplinas/projetos/clubes
No que respeita à Autoavaliação, a ficha foi realizada posteriormente em colaboração com a
microrrede do CFAC e facultada aos docentes.
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Foi a partir desta estratégia que se planificou o trabalho a desenvolver com cada um dos anos
de escolaridade e turmas abrangidos pelo Decreto-Lei nº 55/ 2018 de 6 de julho e pela Portaria nº
223 A / 2018 de 3 de agosto.

3 – Organização do trabalho na escola

No 1º ano e 2º anos do 1º ciclo, a Cidadania e Desenvolvimento é uma área de natureza
transdisciplinar, potenciada pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo e, deste modo, foi
operacionalizada transversalmente na gestão curricular disciplinar e multidisciplinar.
Nos 5º,6º,7º e 8º anos, a Cidadania e Desenvolvimento, sendo uma disciplina autónoma, teve
organização anual nas turmas A do quinto e sexto ano da EBVV e organização semestral nas restantes
turmas, sendo lecionada por um docente do conselho de turma.
Sendo os domínios transversais à sociedade, a sua inserção no currículo requer uma
abordagem transversal, tanto nas áreas disciplinares e disciplinas como em atividades e projetos,
Subjacente a esta conceção educativa, está uma visão integradora das diversas áreas do saber que
atravessa toda a prática educativa e que supõe, para além de uma dinâmica curricular, também uma
vivência de escola, coerente e sistemática, alargada ao contexto em que esta se insere. Esta
abordagem transversal foi planificada no início do ano letivo, e implementada por cada Conselho de
turma, em documento próprio que consta dos Planos Curriculares de cada Turma.
É também de salientar que foram implementados diversos projetos de articulação curricular
quer sob a forma de Domínios de Autonomia Curricular (DAC), quer sob a forma de projetos de
articulação interdisciplinar, sendo ainda privilegiada a metodologia de trabalho de projeto.
Para a organização do trabalho na escola, foram essenciais a diversidade e riqueza de
projetos/programas já existentes e que abarcavam as temáticas visadas pela educação para a
cidadania, tais como: Eco-escolas, Projeto de Educação para a Saúde; Equipa TIC / SeguraNet Rede de
Clubes de Ciência; Escola Profissional Amar Terra Verde; Equipa de Promoção do Sucesso Escolar;
Técnica de Mediação Escolar; Associação Sopro, entre outros. Outra mais valia importante foi a boa
relação já existente com os diversos parceiros: GNR/ Escola segura; Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Vila Verde; Unidade de Saúde Familiar Gerês / Cabreira entre outros, além de práticas
pedagógicas e organizacionais já existentes e que fomentavam o desenvolvimento de competências
e vivências de cidadania.
Na modalidade de ensino à distância/ aprendizagens não presenciais e situação de pandemia, educar
para a cidadania ganhou uma importância ainda maior, sendo imperioso tornar os alunos cidadãos
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responsáveis, informados, instando-os a assumirem o seu papel na comunidade. Nas diversas
atividades de educação para a cidadania implementadas nesta modalidade de ensino, foram
proporcionados momentos de reflexão sobre as próprias atitudes, assim como a importância de
comunicar, ouvir, argumentar e escutar os pontos de vista dos outros. Foram ainda, aperfeiçoadas
competências de desenvolvimento pessoal (autoconfiança, responsabilidade pessoal e empatia).
Para além das planificações já definidas para cada turma deu-se destaque aos seguintes domínios:
• Média, instando os alunos a estarem atentos às notícias com espírito crítico e o questionamento
relativamente a tudo o que os media e as redes sociais foram divulgando, assim como darem o seu próprio
ponto de vista sobre o momento que estamos a viver.
• Saúde, promovendo debates acerca do vírus e qual a melhor forma de cada um se proteger e como tudo
isto estava a afetar cada um nas suas casas, como estavam a lidar com o isolamento social afastados de parte
dos seus familiares, dos seus amigos, da escola,… e de como poderiam desenvolver hábitos de vida saudável
mesmo em confinamento.
• Direitos humanos e a importância da solidariedade, que assumiu nesta fase um papel relevante, a
necessidade de olhar para o outro, valorizar o outro e os problemas pelos quais estaria a passar(saúde, solidão,
problemas económicos,… ).
• Educação Ambiental , com a análise das consequências para o nosso planeta destes tempos de confinamento,
diminuição dos carros em circulação, as fábricas com a atividade parada, os aviões em terra, em que,
basicamente, tudo o que polui o ambiente parou, incluindo o homem. Não esquecendo a preocupação por
continuar a manter ações de preservação e respeito pelo ambiente nomeadamente a participação em
campanhas de reciclagem, comemoração de datas como o dia da Terra e outras, em forte colaboração com os
projetos Eco-Escolas do agrupamento.

4 – Domínios e temas desenvolvidos

Com base nos normativos em vigor e nas orientações da Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania (ENEC), foram selecionados os seguintes domínios e temas a desenvolver:
Grupos/Temas

1º

2º

5º

6º

7º

8º

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

X

X

X

1.º Grupo: a)
Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de

X

solidariedade)
Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa)

X

X

Igualdade de Género

X

X

Desenvolvimento Sustentável

X

X

Educação Ambiental

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação, exercício físico)

X

X

X

X

2º Grupo: b)
Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva)

X

X

Media

X

Instituições e participação democrática

X

Segurança rodoviária

X
X

X

X

X

Risco

X

X

Literacia financeira e educação para o consumo

X

3º Grupo: c)
Empreendedorismo (na suas vertentes económica e social)

X

Mundo do Trabalho
Segurança, Defesa e Paz
Bem-estar animal

X

Voluntariado.
Outro: Relacionamento interpessoal e Dinâmicas de trabalho de grupo
a)
b)
c)

X

X

Os domínios/temas deste grupo serão obrigatoriamente trabalhados nos 1º, 2º e 3º ciclos, com abordagens diferenciadas,
no respeito pelo nível etário e com a necessária articulação curricular.
Temas trabalhados em pelo menos dois ciclos
Temas com aplicação em qualquer ano de escolaridade

5 – Partilha de práticas e trabalho em rede: disponibilização de informação e recursos

A coordenadora participou em reuniões periódicas da micro- rede de educação para a cidadania do
centro de Formação do Alto Cávado, onde se procedeu a elaboração e partilha de diversos
documentos como sejam recursos, critérios de avaliação, fichas, planificações anuais e por ano e
turma ficha de auto e coavaliação.
Além disso a coordenadora e a subcoordenadora frequentaram a Oficina de Formação
Microrrede Cfac-cidadania: reflexão e partilha de práticas interescolas. Esta formação não se concluiu
devido à interrupção das atividades letivas presenciais.
A equipa dispõe de um dossiê virtual onde constam todos estes documentos e que foi sendo
enriquecido ao longo do ano com os diversos contributos dos docentes.

6 – Atividades e projetos desenvolvidos
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A equipa de promoção da educação para a cidadania diagnosticou a necessidade de se iniciar o ano
letivo, nos 5º e 7º anos, com o domínio «Instituições e participação democrática» com a análise dos
Direitos e deveres dos alunos a partir da Lei nº 51 /2012 – Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Com
esta análise procurou também permitir aos alunos dar o seu contributo apara elaboração do
Regulamento Interno do Agrupamento.
No sétimo ano da Escola Básica de Vila Verde, destaca-se a parceria com a Associação Sopro,
nomeadamente através do Projeto CHEGA, que dinamizou junto dos alunos, sessões de prevenção
primária da violência de género.
Na parceria com a equipa TIC, no domínio da educação para os média, foram realizados os desafios
da seguranet, e elaborados e aplicados dois Kahoot sobre os domínios abordados na disciplina de
Cidadania e Desenvolvimento.
Destaque também para as atividades implementadas em parceria com a GNR/ Escola Segura e
dinamização de sessões sobre Bulliyng e Ciberbulliyg para os aluno do 6º ano.
Ainda neste ano de escolaridade, no âmbito da “Segurança Rodoviária”, teve lugar uma sessão de
esclarecimento em contexto de sala de aula por um representante da Escola Segura.
Dinamização do projeto "Surisu na Rôstu" na Campanha "Mochila Amiga" que se destinava a ajudar
algumas escolas do interior da Ilha de Santiago, Cabo Verde, onde muitas famílias passam
dificuldades, não tendo capacidade de fornecer material escolar aos seus filhos. Com a Campanha,
pretendeu-se dar a oportunidade às crianças de terem um melhor aproveitamento escolar.
No âmbito do tema Saúde, e em parceria com o Projeto de Educação para a Saúde, os enfermeiros
do Centro de Saúde de Vila Verde apresentaram nas turmas do quinto ano a atividade “ Higiene do
Sono da criança e adolescente”; a atividade revelou-se muito positiva, os materiais apresentados
eram muito adequados e pertinentes, e no geral os docentes consideram que se deve dar
continuidade a esta atividade pois os hábitos de sono dos alunos no global são preocupantes.
Nas turmas de sexto ano, os alunos assistiram a um Showcooking sobre alimentação saudável,
apresentado na escola Básica de Vila Verde e na escola básica Monsenhor Elísio Araújo (algumas
turmas), pelos alunos e professores da Escola Profissional Amar Terra Verde.
Na turma D, do sexto ano, da EB Monsenhor Elísio Araújo, num trabalho colaborativo entre o Eco-Escolas e a
turma E, bilíngue, do oitavo ano, no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento e do tema Educação Ambiental,
foram elaboradas frases sobre poupança de energia na escola. Estas frases foram colocadas em sítios
estratégicos, nas duas línguas, em português e inglês, traduzidas pelos alunos da turma bilíngue. Na turma C,
do sexto ano, da mesma escola, e no âmbito do mesmo tema, foi trabalhada a poupança da água na escola e
em casa e elaboradas frases alusivas, para serem também elas colocadas em sítios estratégicos, na escola.
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Dando cumprimento à Lei 60/2009 de 6 de agosto, foi elaborado e implementado, ainda que
parcialmente, o Plano de Educação Sexual, em todas as turmas, num modelo de implementação
transversal, mobilizando as diversas disciplinas para a abordagem dos subtemas da Educação para a
Sexualidade. Na modalidade de ensino à distância, grande parte das atividades foram interrompidas.
Projeto RELACIONAR-TE, este projeto da iniciativa da Equipa de Promoção do Sucesso Escolar e
implementado, no inicio do ano letivo, de forma conjunta pelos diretores de turma e professores de Cidadania
e Desenvolvimento, na Escola Básica de Vila Verde, teve como finalidade a preparação de um ambiente
formativo, informativo, orientador e organizado e, simultaneamente, um espaço de afetos, onde cada um se
sentisse parte ativa, confiante e motivado. Ao longo da primeira semana de aulas, nos tempos definidos como
letivos no horário dos alunos foram proporcionadas dinâmicas/atividades integradas e motivadoras que
privilegiaram e firmaram o auto e hétero conhecimento e a relação entre alunos, agentes educativos e
encarregados de educação, potenciando o sucesso escolar e prevenindo casos de abandono escolar. Também

no quinto ano, nalgumas turmas, a Equipa de Promoção de Sucesso Educativo, na pessoa da
assistente social, Mariana Rebelo, realizou a sessão "Relações e complicações". Os alunos acharam o
tema muito interessante e pertinente, admitindo que têm algumas relações tóxicas e muitos deles
reconheceram que já tinham sofrido ou sido agentes de algum tipo de violência verbal ou psicológica.
A avaliação dos alunos foi na maioria muito positiva, tendo considerado que a sessão tinha sido muito
proveitosa e que poderia mesmo haver mais sessões sobre o tema.
A mesma equipa ministrou, nas aulas de cidadania e desenvolvimento, a ação de sensibilização
"Quem se importa?", para todos os alunos do sétimo ano do Agrupamento, tendo como objetivo
geral a sensibilização para o desenvolvimento da empatia, enquanto competência pessoal e social,
sobretudo ao nível da comunicação não violenta em contexto escolar.
Oficina de Mediadores em parceira com a Técnica de Mediação Educacional, este projeto permitiu
formação inicial sobre mediadores escolares, tornando-os mediadores informais. O objetivo desta
formação foi ajudar a promover a regulação da escola, visando uma comunidade escolar mais forte
e com sentido de pertença, reduzindo desta forma os conflitos escolares e posteriormente,
apresentar medidas de prevenção.
Parlamento dos Jovens, edição 2019/2020- Organizado pela Assembleia da República em colaboração
com outras entidades, tinha como objetivos promover a educação para a cidadania e o interesse dos
jovens pelo debate de temas da atualidade. Pretendia ainda incentivar o interesse dos jovens pela
participação cívica e política; sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de
questões que afetam o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas
junto dos órgãos do poder político; dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o processo
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de decisão da Assembleia da República, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos
portugueses e incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos
valores da tolerância e da formação da vontade da maioria. O tema em debate neste ano letivo foi
«Violência Doméstica: da sensibilização à ação», servindo de base para a construção do Projeto de
Recomendação da cada uma das listas inscritas.
Relativamente a este projeto procedeu-se ao seu desenvolvimento até à sessão escolar. Inscreveramse oito listas de alunos participantes, foi realizado um debate com o deputado da Assembleia da
República, Rui Silva, realizaram-se as eleições para os deputados à sessão escolar e nesta sessão,
foram eleitos os deputados para representar a EBVV na sessão distrital, procedendo-se também à
elaboração do Projeto de Recomendação. A situação de pandemia de COVID-19, causada pelo novo
coronavírus, e as medidas tomadas neste âmbito, impediram o desenvolvimento de ações previstas
a partir de 13 de março no calendário da edição 2019/2020 do Programa Parlamento dos Jovens.
Este projeto desenvolveu-se em parceria com o Departamento de Ciências Sociais e Humanas e com
o Clube Europeu.
Destaque também para a parceria com a Associação de pais e encarregados de educação do
Agrupamento, onde os alunos participaram em projetos de voluntariado, que consistiram na recolha
de alimentos numa superfície comercial do concelho destinados e famílias carenciadas e numa
campanha de angariação de fundos em beneficio da melhoria do bem estar e mobilidade de uma
aluna do sétimo ano da EBVV.
O Orçamento Participativo das Escolas (OPE) pretendia dar voz aos estudantes e dar resposta às suas
necessidades e interesses, promovendo valores e práticas indispensáveis à vida democrática. Este processo
envolveu a comunidade escolar (alunos do terceiro ciclo) e promoveu a participação cívica é um desígnio
central do nosso sistema educativo. Permitiu desenvolver o domínio «Literacia Financeira e Educação

para o consumo». Muitas propostas apresentadas pelos alunos foram elaboradas nas aulas de
Cidadania e Desenvolvimento.
7 – Avaliação das aprendizagens dos alunos
As aprendizagens foram avaliadas a partir das seguintes dimensões avaliativas: competências
pessoais e sociais, pensamento critico e criativo, conhecimentos e competências de participação. A
cada uma destas dimensões correspondiam descritores e áreas de competência do Perfil dos Alunos
a privilegiar. Os instrumentos de avaliação utlizados foram diversificados: trabalhos de projeto e
trabalhos de grupo; elaboração de cartazes e notícias; realização de fichas de trabalho e
apresentações orais e debates; apresentações multimédia, entre outros.
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Acresce ainda a participação dos alunos no processo avaliativo, o que também contribui para o
desenvolvimento de vivências de cidadania, orientadas para defesa de uma cultura e práticas de avaliação
potenciadoras de uma formação global e democrática, nomeadamente através de exercícios de coavaliação e
autoavaliação.

No que se refere à avaliação sumativa, é de referir que o sucesso foi praticamente pleno.
8 – Avaliação da Estratégia de Educação para a Cidadania da escola/ Conclusão
O presente documento constitui uma reflexão sobre a implementação da Estratégia de
Educação para a Cidadania de Escola, cabendo aqui salientar que as boas práticas, neste âmbito,
existentes no Agrupamento de Escolas de Vila Verde já existiam anteriormente nomeadamente
numa área de oferta de escola denominada « Cidadania e Cultura Local» que continuou a ser
lecionada no 9º ano de escolaridade. No entanto esta nova realidade vem permitir capitalizar de
forma mais profícua estas experiências e projetos já existentes, nomeadamente aqueles que
envolviam parceiros locais privilegiados.
Tendo em conta os constrangimentos relativos à elaboração das matrizes e planos
curriculares, que ditaram a semestralidade da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, refere-se
a limitação no desenvolvimento de alguns projetos, já que as propostas recebidas não se enquadram
no espaço temporal definido, necessitando de mais tempo para a operacionalização das suas
propostas. Ficamos assim limitados no estabelecimento de parcerias para a implementação de
projetos de curta duração.
Temas tão complexos e abrangentes dificilmente serão tratados com a profundidade que
mereciam, havendo sempre a sensação de que alguns deles são tratados muito superficialmente,
embora os docentes tentem que a semente frutifique e os alunos continuem o trabalho iniciados
nestas

aulas.

Por último cabe salientar que a educação para a cidadania constitui um importante contributo
para a construção da escola enquanto organização que reflete acerca das suas práticas de modo a
tornar-se mais cidadã, livre, justa, inclusiva e igualitária.
Vila Verde, 12 de julho de 2020
A Coordenadora Ana Pereira
A Subcoordenadora Rosário Monteiro
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_____________________________________________________
151774 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE

Relatório
A Biblioteca Escolar (BE) disponibilizou a toda a comunidade educativa, em regime de livre acesso,
recursos materiais em diferentes suportes destinados ao desenvolvimento de atividades de ensinoaprendizagem e à ocupação de tempos livres. Prestou serviços nas vertentes de apoio à
aprendizagem e ao currículo, formação de utilizadores, atendimento personalizado, empréstimo
presencial, domiciliário e entre bibliotecas, acesso à Internet, consulta de documentos impressos e
online, divulgação de atividades e recursos, publicação de trabalhos e acesso a recursos multimédia
e o contacto com escritores e pessoas ligadas aos livros.
O Plano Anual de Atividades da BE foi elaborado e desenvolvido de acordo com os quatro domínios
definidos nas orientações do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares que permitem à BE, enquanto
espaço de recursos e estrutura formativa e de aprendizagem, operacionalizar a sua ligação ao
currículo e promover a leitura e as literacias no contexto da escola e da comunidade educativa.
Assim, no Domínio A - Currículo, literacias e aprendizagem, os professores bibliotecários
desenvolveram atividades relacionadas com a Educação Literária ou outras decorrentes de projetos
em curso, em articulação particular com os departamentos curriculares, e utilizaram o fundo
documental da BE e as tecnologias digitais (computador, projetor, quadro interativo…), no acesso à
leitura das obras, recolha de informações, jogos didáticos, visualização de pequenos vídeos, escrita
de trabalhos, etc. Durante o ano letivo, a equipa da BE teve particular atenção ao uso das tecnologias
da informação e comunicação, nomeadamente ao uso de aplicações digitais em várias atividades, tais
como os concursos.
Com duas atividades intituladas “Bibliopaper” e “À descoberta da biblioteca”, foi dada formação a
alunos do 5.º ano, com o objetivo de conhecerem os espaços, os serviços/recursos/equipamentos e
serem sensibilizados para o cumprimento de regras. Esta atividade obedeceu a uma planificação por
parte da equipa e a um guião de visita. Esta atividade foi considerada muito importante, tendo sido
avaliada pelos alunos de forma bastante satisfatória. Os professores que acompanharam as turmas
consideraram a atividade positiva. Os objetivos foram claramente atingidos.
No Domínio B - Leitura e literacia, o projeto “Leitura ConVida” (projeto aLer+) foi o motor
impulsionador das atividades de leitura, onde de forma transversal e diversificada foram
desenvolvidas atividades em ações de partilha entre vários níveis etários de leitores, entre disciplinas
e em vários momentos da vida escolar, tais como:
- Mês Internacional da Biblioteca Escolar: participação no concurso de ideias promovido pela RBE
“Vamos imaginar”. NA EBMEA, as turmas 7.º B, 8.º B, 8.º E e 9.º A receberam o jovem autor Tiago
Ferreira (e 4 alunos da Escola Secundária de Vila Verde), que apresentou o livro “A Poesia que há em
Nós”.
- Dia Internacional dos Direitos Humanos: uma palestra sobre os “Contrastes do Desenvolvimento”,
foi realizada por Bernardino Silva, presidente da Comissão Justiça e Paz de Braga, representante de
Portugal na Comissão Europeia para os Dias Sociais, e professor de E.M.R.C., no dia 2 de dezembro,
na EB de Vila Verde e na EB Monsenhor Elísio Araújo, em articulação com o Clube Europeu e com o
grupo de Educação Moral e Religiosa Católica.
- A Semana da Leitura: sob o lema “Ler sempre. Ler em qualquer lugar”, as escolas foram
convidadas a desenvolver atividades que festejassem a leitura como ato comunicativo, de liberdade
e responsabilidade, um diálogo entre a literatura, a arte e a ciência, um espaço de encontro, criativo
e colaborativo.
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As bibliotecas escolares estiveram, como sempre, no centro desta comemoração nas escolas,
promovendo interações com a comunidade, encontrando parcerias e praticando a leitura como
hábito de todos os dias.
Atividades como “exposição de poemas”, “partilha de leituras” e “todos a ler” marcaram a semana
interconcelhia da leitura, de 9 a 13 de março, este ano confinada a cada estabelecimento de ensino,
em virtude do estado de emergência. Toda a programação que incluísse saída da escola, junção de
turmas e encontro com escritores foram canceladas.
A semana encerrou com os "10 Minutos a Ler" e “Saboreando a Leitura” em cada uma das turmas.
Esta última atividade incluía leituras livres, em silêncio, em vários espaços da escola. Sair da sala de
aula por alguns minutos e sentar-se comodamente a ler: no recreio, nas escadas, no átrio da entrada,
na biblioteca, ... “onde quiser, como quiser, o que quiser”.
No Domínio C - Projetos e parcerias, desenvolvemos diversos projetos:
- em parceria com a RBE e o PNL, nos últimos anos estamos envolvidos no projeto aLer+, que tem
sido cofinanciado. No projeto visamos o envolvimento de todos os elementos da comunidade
educativa na promoção da leitura de forma transversal, integrada e diversificada. Pretende-se com
este projeto promover o gosto pela pesquisa, a capacidade de procurar informação em vários
contextos e suportes, a capacidade de comunicação, o recurso a estratégias cognitivas, o
desenvolvimento de um pensamento autónomo a par da capacidade para cooperar com outros.
Pretende-se também abrir espaços para a inclusão de saberes extraescolares, possibilitando a
referência a sistemas de significado construídos na realidade em que os alunos se inserem. Por outro
lado, pretende-se desenvolver processos que contribuam para que os alunos sejam progressivamente
mais ativos, críticos e autónomos na sua própria aprendizagem, melhorando deste modo o sucesso
educativo do nosso agrupamento.
No âmbito do projeto Leitura ConVida, propôs-se à direção do agrupamento a aquisição de obras
para enriquecer o fundo documental da biblioteca escolar, nos diversos polos. Nos últimos anos,
quase todo o investimento deste tipo tem sido feito em obras do Plano Nacional de Leitura, das Metas
Curriculares e da Educação Literária. Por isso e para contemplar o gosto de todos os leitores, os
professores bibliotecários optaram, nestes últimos anos, por elaborar uma lista com outro género de
livros.
Ainda no âmbito do projeto Leitura ConVida, os pais e/ou encarregados partilharam leituras nas
turmas dos seus filhos, na EB n.º 2 de Vila Verde e no 1.º ciclo da EB Monsenhor Elísio Araújo.
O projeto englobou também a visita de escritores às escolas do AE de Vila Verde. Assim, houve
sessões com os escritores David Machado e Paulo Santos. A professora Loide Duarte apresentou o
seu livro “Malabarista” aos alunos das escolas EB de Atães, EB de Aboim da Nóbrega e EB de Oriz.
Houve uma articulação entre níveis e ciclos de educação e de ensino, na escola ou no agrupamento.
- Com o ensino a distância, também a equipa da biblioteca escolar promoveu várias atividades online,
nomeadamente a celebração de efemérides como o Dia Mundial do Livro, o 25 de Abril, o Dia da Mãe,
o Dia Mundial da Língua Portuguesa, o Dia Internacional dos Museus e o Dia Mundial da Abelha.
Promoveu ainda o “Clube de Leitura online”, uma sessão online com a escritora Sílvia Mota Lopes e
palavras cruzadas e sopa de letras online sobre autores de língua portuguesa. Todas estas atividades,
no terceiro período, tiveram grande adesão dos alunos e, em alguns casos, de pais e encarregados de
educação.
- A equipa da BE fez a inscrição de todos os estabelecimentos do AE de Vila Verde no Concurso
Nacional de Leitura. Foram selecionadas as seguintes obras: “O Rouxinol”, de Hans Christian
Andersen, no 1.º ciclo; “A Viúva e o Papagaio”, de Virginia Woolf, no 2.º ciclo; “História de um Gato e
de um Rato que se tornaram amigos”, de Luis Sepúlveda, no 3.º ciclo. Calendarizámos a semana de 6
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a 10 de janeiro para a realização das provas ao nível de escola. Inscreveram-se 171 alunos dos 3 ciclos
do ensino básico. Os quatro melhores alunos de cada um dos ciclos representaram o AE de Vila Verde
na fase concelhia, que teve lugar na Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela, no dia 11 de
fevereiro de 2020.
Os vencedores da fase de escola do CNL foram, no 1.º ciclo, Juliana Dias, Inês Abreu, João Pedro Nunes
e Lara Martins, todos da EB Monsenhor Elísio Araújo, no 2.º ciclo, João Pedro Azevedo, João Pedro
Campos, Matilde Araújo e Maria Inês Costa, todos da EB de Vila Verde, e no 3.º ciclo, Leonor
Gonçalves, Margarida Araújo, Joana Gama e Margarida Cadilhe, todos da EB Monsenhor Elísio Araújo.
Foi utilizada a app “QUIZIZZ” na realização de cada prova.
No Domínio D - Gestão da biblioteca escolar:
- o apoio no manuseamento e requisição de livros para empréstimo domiciliário foi mais uma das
iniciativas de incentivo à criação do gosto pela leitura;
- nos 1.º e 2.º períodos, salientámos o trabalho colaborativo e a adesão dos professores titulares de
turma às atividades propostas pela BE e a colaboração dos professores bibliotecários do
Agrupamento.
- a equipa da biblioteca escolar é constituída pelos três professores bibliotecários, Elisa Miranda,
Jorge Martins e Manuel Valentim. Esta equipa integra ainda uma bolsa de professores que, quase
semanalmente, foi sofrendo alterações em virtude das necessidades do agrupamento de escolas,
sobretudo ao nível do apoio aos alunos.
A assistente operacional do polo da biblioteca da EB de Vila Verde M. Guiomar Ventura esteve de
baixa médica, pelo que aquele espaço não teve nenhuma assistente operacional. Na EB MEA, a
assistente operacional Alice Rodrigues colaborou a tempo inteiro.
A situação das assistentes operacionais na EB de Vila Verde colocou vários constrangimentos ao
normal funcionamento da biblioteca, com prejuízo sobretudo no empréstimo domiciliário: livros que
deram entrada ou saída sem a respetiva anotação; biblioteca aberta sem ninguém responsável no
seu interior; perturbação dos apoios ali existentes, com os professores a desdobrarem-se em várias
tarefas. A requalificação foi mais um constrangimento com o qual a equipa da biblioteca teve de lidar.
- A aquisição de obras para enriquecer o fundo documental da biblioteca escolar, nos diversos polos,
foi diversificada: obras do Plano Nacional de Leitura, das Metas Curriculares e da Educação Literária
e, sobretudo, outro género de livros.
- a avaliação da biblioteca escolar é feita, alternadamente, com Plano de Melhoria e Autoavaliação.
Este ano, e neste momento, está a ser elaborado o relatório do Plano de Melhoria implementado na
biblioteca escolar da EB de Vila Verde, EB Monsenhor Elísio Araújo e EB n.º 2 de Vila Verde.
- Tratamento técnico da coleção/pesquisa/empréstimo: continua a não ser possível fazer a totalidade
dos empréstimos domiciliários com software (GibNet) da empresa Libware. Ainda há uma parte do
acervo documental que não está informatizada. Os empréstimos, na sua larga maioria, são realizados
com o GibNet. Alguns documentos recorrem ainda ao processo manual. O agrupamento de escolas
de Vila Verde fez um investimento na aquisição de uma impressora, específica para etiquetas, de
forma a permitir colocar a informação de catalogação em código de barras em cada documento. A
Lúcia Silva, com formação nesta área, foi transferida, como referimos, para os serviços
administrativos. A sua substituição nesta tarefa continua a ser um problema que requer uma rápida
solução. A única assistente operacional afeta à BE, Alice Rodrigues, continua a ser a primeira opção e
deverá fazer formação nessa tarefa específica. Eventualmente, deverá ter de dividir o trabalho pelas
duas escolas com 2.º e 3.º ciclos.
- Gestão dos espaços, dos recursos materiais e humanos: Os professores bibliotecários participaram
nas reuniões convocadas pela coordenadora interconcelhia das bibliotecas escolares: 24 de
setembro, na Escola Secundária de Vila Verde; 29 de outubro, no Agrupamento Vertical de Escolas
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do Vale do Homem, em Terras de Bouro; 26 de novembro, na Escola Secundária de Vila Verde; 10 de
dezembro, na EB de Prado; 21 de janeiro, na Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva; e 3 de março,
na EB Monsenhor Elísio Araújo, em Pico de Regalados. As reuniões, a partir daqui, realizaram-se por
videoconferência: 3 de abril; 28 de abril; 16 de junho. Houve ainda reuniões da Rede de Bibliotecas
de Vila Verde, na Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela: 15 de outubro de 2019. No dia 5 de
novembro houve a Assembleia de Cooperantes da RBVV. A Rede de Bibliotecas de Vila Verde, ao nível
da planificação de atividades, é coordenada por um grupo formado por dois professores
bibliotecários, um deles o professor Jorge Martins (AE de Vila Verde) e pelo bibliotecário da Biblioteca
Municipal. Este grupo reúne, ordinariamente, uma vez por mês.
Os professores bibliotecários fizeram reuniões mensais de planificação do trabalho a desenvolver. O
prof. Manuel Valentim reuniu pontualmente com o Diretor, professor Alberto Rodrigues.
O balanço do trabalho desenvolvido pela equipa da biblioteca escolar é positivo.

Vila Verde, 2020. julho. 10
Os professores bibliotecários
Elisa Miranda
Jorge Martins
Manuel Valentim
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OFICINA DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA
RELATÓRIO FINAL
Integrada no “Projeto Equipa de Promoção do Sucesso Educativo”, a ação denominada
“Mentorias” tinha como finalidade criar e dinamizar um espaço psicoeducativo/pedagógico de
apoio às necessidades e dificuldades de aprendizagem curriculares dos alunos.
Neste âmbito, foi crida uma oficina dramática, no pressuposto de que a expressão dramática
é um excelente meio para desenvolver relações interpessoais positivas e proporcionar aos alunos
aprendizagens ativas, significativas, integradoras e socializadoras, visando assim o seu sucesso
pessoal e escolar. Sendo assim, um dos vários objetivos delineados era o de desenvolver
competências com vista à prevenção e combate ao insucesso escolar, promovendo estratégias de
comunicação, de relações interpessoais, trabalho de equipa, resolução de problemas e tomada de
decisão.
As Atividades/Estratégias de Aprendizagem consistiam no desenvolvimento de jogos de
dinâmicas de grupo, de quebra-gelo e de socialização, de observação, imaginação, memória, de
manipulação de objetos em contextos dramáticos, de exploração das potencialidades dos espaços,
etc.
A escola ficava obrigada a disponibilizar uma sala ampla e livre, assumindo o Tin.Bra a
responsabilidade dos figurinos, adereços, cenários, caraterização e materiais de apoio.
Inicialmente pretendia-se três turmas do quinto ano do Agrupamento de Escolas de Vila
Verde, mas só foi possível criar duas, uma na escola Básica 2,3 de Vila Verde e outra na
Monsenhor Elísio Araújo. Os horários foram o maior entrave para a criação de uma segunda
turma na Básica de Vila Verde, pois os alunos de quinto ano viam-se obrigados a ficar mais uma
tarde na escola, o que, aliado àquelas em que já tinham aulas e aos apoios que tinham de
frequentar, tornava os seus horários muito sobrecarregados, o que fez com que alguns
Encarregados de Educação não dessem a respetiva anuência.
No início do ano letivo, foi elaborada uma declaração de compromisso para se informar os
Encarregados de Educação dos objetivos da oficina, dos horários, da justificação de faltas, das
condições para a frequência e também para que se responsabilizassem no controlo da assiduidade,
da pontualidade e no cumprimento das atividades e orientações dos seus educandos, mas isso não
obstou a que se verificasse alguma instabilidade, durante algum tempo, com saídas e entradas de
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alunos; muitas vezes, tal acontecia, porque tinham apoios ou passavam a integrar centros de
estudo.
Com a ajuda dos diretores de turma, acabou por haver a estabilização do número de alunos a
frequentar, num total de catorze na EBVV e vinte na EBMEA.
No final do primeiro período, foi enviada uma avaliação individual a todos os diretores de
turma dos alunos que integravam a Oficina, com um ponto da situação da assiduidade,
comportamento, empenho e participação.
No segundo período, as atividades da Oficina decorreram com mais dificuldade devido às
obras na EBVV, que obrigaram a sair da Biblioteca Escolar, que já não era o espaço ideal, para a
sala 26, que não apresentava boas condições de espaço, som e iluminação. A declaração do
estado de emergência e o confinamento obrigaram à paragem das atividades letivas, antes de o
período ter terminado e, portanto, não foi possível continuar-se com a oficina.
No terceiro período, com atividades a distância, a Câmara Municipal de Vila Verde e o
Tin.Bra deram a indicação para se dar continuidade à Oficina dramática.
O projeto foi designado de "Brincar e Aprender" e o professor Fabiano Assis mostrou-se
aberto a fazer as adaptações necessárias, com as aulas a poderem ser dadas através da plataforma
Zoom. Numa sondagem informal aos alunos, verificou-se, no entanto, que seria impossível
encontrar uma hora e dia que conviesse a todos, pois alguns tinham aulas de apoio e outros,
irmãos em idade escolar ou pais em teletrabalho e com os quais tinham de partilhar os
equipamentos, pelo que se optou pelo envio de videoaulas com propostas leves e descontraídas, a
fim de se chegar à totalidade dos alunos inscritos na Oficina.
No primeiro vídeo enviado, o professor explicou como ia funcionar a atividade, com as
tarefas que os alunos deveriam cumprir, sempre numa perspetiva lúdica. A primeira era
transdisciplinar e tinha por título "Onomatopéia e memória. Sons vocais e movimentos corporais",
o seguinte intitulava-se “Personagens de fruta ao som do saxofone”, o terceiro “Bonecos de
pássaros ou animais estranhos com molas”, o seguinte “Bonecos com desenhos e molas de
roupa” e o último “ Inventar músicas com utensílios domésticos”.
Os vídeos foram enviados aos Diretores de Turma que os partilhavam com os alunos, que
depois cumpriam as tarefas propostas.
Apesar dos constrangimentos e das contingências deste ano letivo, a atividade foi muito
positiva e os alunos evoluíram ao longo do primeiro e segundo períodos, tanto na participação
como no crescente à vontade que foram ganhando na concretização das tarefas. Resta saber da
viabilidde de prosseguir a mesma, tendo em vista as condicionantes do próximo ano letivo.
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O professor Fabiano Assis fez um trabalho extraordinário com os alunos, revelando uma
paciência sem fim e uma alegria e simpatia contagiantes. É motivado, agradável, empático,
sempre disponível e os alunos adoraram-no e mostraram-se sempre muito recetivos às
propostas apresentadas.

Agrupamento de Escolas de Vila Verde, 13 de julho de 2020
As interlocutoras
Márcia Soares
Ernestina Dias
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Relatório anual do Clube de Ciência Viva
“No pico das Ciências”
Ano letivo 2019-2020
INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO
Tendo início nos meados do ano letivo 2018/2019 , o projeto tem como objetivo
central o desenvolvimento do currículo sendo desenvolvido essencialmente em sala de
aula com práticas de ensino e de aprendizagem assentes em princípios que valorizem a
interação com as atividades experimentais no domínio da ciência, a comunicação em
ciência e a colaboração entre as comunidades educativa e científica.

Procura

transformar as aulas de ciência em “centros de investigação” combinando o trabalho
experimental/laboratorial na educação em ciências com o ambiente educativo
característico de um centro de investigação, recorrendo a diferentes recursos, à
utilização de tecnologias digitais, a metodologias de trabalho inovadoras e
investigadores parceiros.
Encontrando-se no segundo ano, as atividades da Clube de Ciência Viva tiveram
duas vertentes distintas de organização, mas que se complementavam.
Primeiro procuramos levar os grupos disciplinares a incluírem nos seus planos de
aula atividades interdisciplinares de investigação.
Segundo criar dois espaços, um na escola EBVV e outro na escola MEA “Salas de
Ciência Viva” onde os alunos tinham orientação e acompanhamento dos projetos
iniciados na sala de aula.
O presente relatório foca-se, assim, na análise da implementação e nos
resultados obtidos estruturando um conjunto de recomendações para o futuro. A
metodologia de trabalho nesta análise assentou em quatro vetores essenciais,
operacionalizados através de observação:
• Identificação sistemática de barreiras e fatores críticos de sucesso na
implementação das ações preconizadas;
• Observação de atividades desenvolvidas durante o ano letivo;
• Participações decorrentes das atividades desenvolvidas.
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IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

As atividades foram trabalhadas em torno de (i) Atividade Laboratoriais/ investigações
(ii) A Cozinha é um Laboratório, (iii) Atividades na Sala de Aula, (iv) Aulas de campo, (v)
Scratch (vi) Encontro com o Cientista e outros projetos de clubes de Ciência Viva. Todas
essas atividades foram estruturadas em função do ano de escolaridade dos alunos,
atendendo aos saberes, conhecimentos, competências e currículos de cada ano.

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

A multiplicidade de atividades estruturou-se ao longo do ano letivo, permitindo que em
todos as semana os alunos se envolvam em diferentes atividades. Todas as atividades
desenvolvidas têm estreita ligação ao currículo, introduzindo conceitos científicos e
refletindo sobre a apropriação de competências estruturais e fundamentais ao
desenvolvimento dos alunos. Estas atividades possibilitam igualmente uma
transversalidade nos temas abordados em temáticas ligadas ao currículo inspirados no
STEMA (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Arte).
Do ponto de vista académico, as atividades permitem aos alunos uma personificação da
ciência, permitindo-lhes sentirem-se (como) cientistas e auxiliando o desenvolvimento
de vocabulário ligado às ciências e às atividades experimentais.

ATIVIDADES DISCIPLINARES E INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDAS

Noite Europeia de Investigadores - Braga 2019
A Escola de Ciências da UMinho convidou o Agrupamento a estar presente na Noite
Europeia dos Investigadores, este ano dedicada ao tema “SCICITY - Science in the City”,
que decorreu no dia 27 de setembro de 2019. “Ciência na Cidade" foi o tema que serviu
de ponto de partida para as atividades deste ano. O agrupamento participou com duas
demonstrações; pasta de dentes com ciência e creme de mãos com ciência. Os objetivos
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foram levar os nossos alunos a sensibilizar os cidadãos, em particular os jovens, para a
inovação e a investigação em curso para combater o impacto das mudanças globais e
preservar o património natural e cultural; a aproximar os investigadores das
comunidades urbanas, possibilitando oportunidades para que essas comunidades
expressem suas preocupações e expetativas em relação à investigação e à ciência em
geral.
- Champimóvel veio à escola: Em articulação com vários projetos da escola e
departamentos, no início do ano letivo, decorreu a atividade “Champimóvel – O futuro
da ciência - Viagem através do corpo humano”. A atividade consistiu num Show
animado, interativo, em 3D com cerca de 25 minutos: uma viagem através do corpo
humano – numa cápsula simuladora - apresentada pela personagem Champi que
começa por mostrar o mecanismo da visão, seguido da célula e do seu material genético,
da ação dos vírus, da terapia genética e finalmente das investigações recentes em
células estaminais e nanotecnologias. Os alunos foram distribuídos por grupos de 17
acompanhados pelo professor da disciplina, na hora a que a sessão decorreu, à unidade
móvel que esteve na Escola Básica de Vila Verde. Esta distribuição justificou-se pelas
características da atividade e do espaço onde se desenvolveu.
Formação alunos: Monitores de Ciência
O concurso a monitor do clube “No pico da Ciência” tem como objetivo principal o
estabelecimento de um corpo anual alunos, encarregados de executar os projetos
pedagógicos sob responsabilidade dos docentes e investigadores da Universidade
parceiras que serão executados maioritariamente durante o terceiro período.
Todas as segundas e quartas os monitores de ciência aprenderam ciência e a comunicar
ciência, desenvolvendo projetos.
- Semana da Ciência e Tecnologia de 25 a 30 de Novembro:
1º workshop: Mais Plástico do que peixe
“Mais Plástico do que peixe” deu permissão à identificação de habitats aquáticos
(naturais e artificiais), à identificação de espécies de flora e fauna no espaço dentro e no
espaço envolvente da escola. Observou-se o comportamento dos animais, fez-se
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pesquisa de informação (livros, internet...), realizou-se reunião de trabalho com um
especialista, encetou-se uma visita ao local de trabalho de investigadores. Todas as
tarefas propostas nesta atividade culminaram positivamente com uma palestra.
2º Workshop: O Corpo Humano e Saúde Preventiva
Deu-se corpo a um conjunto de atividades com o uso de estetoscópios e de medidores
de pressão arterial. Realizou-se a observação ao microscópio de lágrimas de sangue e
saliva. Os alunos foram convidados a participar de uma forma ativa e lúdica. Houve
tempo também para atividades experimentais que foram dinamizadas em conjunto com
um quiz interativo sobre corpo humano e saúde
3º Workshop: O admirável mundo das abelhas
O auxílio de cientistas e investigadores foi inestimável na abordagem das
temáticas escolhidas. Assim, o primeiro workshop “O Incrível Mundo das Abelhas” veio
lembrar-nos como as abelhas são extremamente importantes e como sofrem,
atualmente, uma série de ameaças à sua vida no nosso planeta. Neste workshop
pretendeu-se alertar a comunidade/alunos para a importância desta espécie e de que
forma a podemos proteger. A promoção na construção um enxame (móbil) foi ótimo e
no final, apurar o gosto com um dos produtos mais conhecidos da sua criação - mel -, foi
um dos momentos altos deste encontro com a bióloga Alexandra Fernandes.
Instrumentos de Exploração Espacial
Ainda no âmbito da semana da Ciência e Tecnologia, o Clube de Ciência Viva do
nosso Agrupamento promoveu uma exposição dos trabalhos dos alunos do sétimo ano
que estiveram a estudar o Espaço! Na disciplina de Físico-Química os alunos estudaram
os instrumentos de exploração especial utilizados pelos astrónomos e pelos astronautas
para estudar o Universo! Os trabalhos que realizaram estiveram expostos na Biblioteca
Escolar e permitiram-nos conhecer mais sobre estes instrumentos.
Exposição: Modelos de DNA – Alunos do 9º ano, realizaram a exposição e apresentação
da Maquete da Molécula de DNA em sala de aula. Foi dada a liberdade ao aluno para
que usasse a sua criatividade, e isso resultou em diversificados trabalhos, construídos
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com: bola, fita, papel, isopor e até mesmo bala de goma, cada equipe através dessa
metodologia ativa, elaborou com sabedoria a atividade.
Natal Sustentável
Sempre preocupados com o nosso Planeta, a nossa casa, os monitores de Ciência do
Clube de Ciência Viva “No Pico da Ciência” construíram um Pinheiro de Natal e enfeites
de Natal com material reutilizado. Deste modo, embelezamos a nossa escola de acordo
com o espírito natalício sem prejudicar o Planeta.
Tabela Periódica
O Ano 2019 foi declarado pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional
da Tabela Periódica. Ora, o nosso Agrupamento não poderia deixar passar em branco
esta resolução da ONU para celebrar a criação de uma das ferramentas mais
importantes na história da ciência.
Assim, para assinalar esta data os alunos do 9º ano construíram várias Tabelas Periódicas
que foram expostas à comunidade escolar de formas diferentes.
Charco Pedagógico:
Os Charcos são ecossistemas frágeis e instáveis de elevada importância ecológica.
Essenciais para a sobrevivência de espécies de animais e plantas ameaçadas e
importantes no desempenho de serviços de ecossistema imprescindíveis para o
Homem, os charcos são habitats com grande interesse de conservação. O valor
educativo e científico dos charcos é de extrema importância, permitindo a realização de
atividades lúdico-científicas para os alunos do pré-escolar ao oitavo ano assim como o
estudo da sua biodiversidade e processos ecológicos. Assim, o projeto construção de
dois charcos um na EB2,3 de Vila Verde e outro na Escola Monsenhor Elísio de Araújo,
permitirá a consciencialização, desde cedo, da comunidade escolar para a conservação
não só destes habitats, mas também para a conservação da biodiversidade local e a
sensibilização para a proteção do Ambiente e tomada de decisões para um futuro
sustentável.
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Clube da Ciência e ensino a distância:
Realizaram-se atividades criativas e fomentando a criatividade , destacamos os Ebook
de banda desenhada, poster de mapas de conceitos, histórias colaborativas, debates
em flipgriid Visita virtual e peddy papper a centros da ciência do mundo (genially e maps
google).
Das visitas virtuais destacamos a Cidade das Artes e das Ciências (Valência): Projeto –
“Divulgar Ciência com Arte”, desenvolvida no Clube de Ciências por alunos do 3.º ciclo.
Teve por objetivo

dotar os alunos de competências e saberes que lhes permitam,

integrar uma equipa de produção artística e divulgação científica e cultural. A interação
das Ciências com as áreas disciplinares, Educação Visual e Educação Tecnológica,
desenvolvida no âmbito escolar, é fundamental quer para a aquisição dessas
competências

e

saberes,

quer

para

a

implementação

do

projeto.

Esta

interdisciplinaridade é determinante para a compreensão e conhecimento dos
mecanismos que regem a construção artística nas suas diferentes vertentes (criação,
produção, programação, receção), devendo funcionar como um laboratório, de carácter
experimental, dinâmico, flexível e criativo. No sentido de preparar os alunos do Clube
de Ciências para agir com cidadania, organizamos ,assim, uma visita à Cidade das Artes
e das Ciências, para melhor compreenderem as questões científicas e tecnológicas, e
agirem criticamente, emitirem opiniões, perceberem que fazem parte do ambiente e
que nele podem provocar transformações.
30 minutos com uma cientista
A investigadoras Sofia Leite partilhou com os alunos do 9º ano, através de vídeo
conferência, a conferência Ciência GPS “O que comer “que se realizou em 15 de outubro
de 2019, no Porto na Galeria da Biodiversidade. Assim, Sofia Leite abordou a temática
“Carne artificial?”
Saúde das plantas: Durante a semana de alimentação e em articulação com o projeto
de educação para a saúde, também decorreram workshops e palestras sobre a saúde
das plantas dinamizadas pelo INIAV (Instituto Nacional de Investigação Agrária e
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Veterinária) para os nossos alunos do CEMEA e CEVV. As investigadoras convidadas
foram engenheira Ana Barata.
Investigações produzidas pelos alunos na sala se aula com a colaboração dos
investigadores:
Pré-escolar:
Ao longo do ano: Experiência andarilha
1º Período
Palestra sobre poluição ambiental - dia 14 de novembro
Experiência – O plástico decompõe-se ao mesmo que as casas da banana?
Iniciação da história andarilha
Iniciar a mascote
2º Período
Experiência – pasta de papel – (o papel será utilizado na confeção de postais para o
pai)
Confeção de sacos de pano para os lanches, com o objetivo de reduzir o consumo de
plástico
Mascote – Elaboração de uma mascote para o projeto/Clube “No Pico das Ciências”
não concluída
1º ciclo: Atividades a desenvolvidas:
Linguagem oral e abordagem à escrita
Elaboração de uma história “andante” (se possível com o tema que envolva o
ambiente) pelas diferentes turmas:
- As turmas do 4º ano elaborarão a sua história.
- As turmas do 2º e 3ºano elaborarão a história em parceria.
- As turmas do 1º ano e os 3 grupos do pré-escolar elaborarão a história em parceria.
“Vamos tirar a história do livro” - Cada turma pode ilustrar a história, de acordo com o
interesse/criatividade do grupo.
Apresentação da história a outro (s) grupo será na biblioteca/exterior do CEMEA
Elaboração, pelos dois grupos do JI de P.R., de uma canção sobre o dia das bruxas.
Apresentação da canção ao grupo do Pré-escolar do CEMEA.
Matemática
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Atividades:
- Exploração de blocos lógicos;
- Exploração do geoplano;
- Formação de conjuntos, com peças diferentes, do número um ao seis;
- Resolução de situações problemáticas.
Estas atividades serão realizadas com um grupo do 1º ano e as crianças de 5 anos do
pré-escola
Oitavo ano:
- Ciência nos bordados dos lenços de namorados: De onde vêm os pigmentos, é possível
extrai-los da nossa flora e geologia da nossa região?
- Ciência na Cozinha: As leveduras de pão são seres vivos, é possível testar os fatores
abióticos quando aprendemos a fazer pão?;
- Eucaliptos, sim ou não?;
- Dinâmica populacional de uma gramínea invasora e um arbusto nativo: Implicações
para a restauração ecológica do campo de motocross;
- Quando as micropartículas chegam ao solo;
- Contagem da densidade estomática do jardim da escola
- Contaminação dos oceanos pelos microplásticos, começa aqui!
- A influência luminosa nos insetos e os tardígrados;
- Incêndios: estudo de uma sucessão secundária;
- Será possível fazer uma campanha de informação e de sensibilização sobre a gestão
sustentável de resíduos através da construção de jogos em scratch?
- A elaboração de banda desenhada e histórias colaborativas serão boas forma de
compreender e comunicar ciência?
- Festival do silêncio
-Combustões e alterações climáticas
- Construção de kits para o estudo de fenómenos óticos.
Nono ano:
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- Ensinar outras pessoas parece ser um método de estudo muito eficaz: a interação com
outra pessoa é necessária para este tipo de aprendizagem? Ou basta que o aluno se
prepare para ensinar e “ensine para as paredes”? (sistema digestivo e alimentação
saudável)
-As emoções influenciam as operações mentais que os estudantes normalmente
utilizam para aprender ou quando são avaliados?
- Estarão os nossos jovens a envelhecer precocemente? (Hormonas, testosterona,
hormonas do sono, reflexos)
- Ensino a distância e atividade laboratorial é possível?

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE:

- Encontros da Ciência 19
Estivemos presentes nos encontros da ciência 19, onde participamos nas celebrações
científicas: 100 anos da expedição de Arthur Eddington a São Tomé e Príncipe, 100 anos
da União Astronómica Internacional (IAU), 50 anos da primeira aterragem do homem na
Lua, 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, e 150 anos da
criação da Tabela Periódica dos Elementos Químicos, tendo as Nações Unidas e a
UNESCO declarado que 2019 seria o Ano Internacional da Tabela Periódica dos
Elementos Químicos. Participamos nos debates principais temas e desafios da agenda
científica para além do universo da investigação e principalmente observamos.
- Encontro de Lançamento da REDE de Clubes Ciência Viva na Escola
No dia 15 de outubro de 2019 o Pico da Ciência esteve presente no Encontro de
Lançamento da REDE de Clubes Ciência Viva na Escola - Ano letivo 2019/2020. Estas
Jornadas de Parceria decorreram em Leiria, e tiveram o propósito maior de potenciar as
sinergias e os compromissos de ação com a comunidade científica, centros de ciência,
museus, autarquias e empresas, alicerçando a REDE, promovendo o trabalho das
escolas e traçando o caminho futuro que enfatize a importância da Educação em Ciência
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junto dos nossos alunos e restante comunidade educativa. Foi um encontro de trabalho
bastante interessante e profícuo.
- Sessão de trabalho de âmbito local - Braga
Após o Encontro Nacional de Lançamento da Rede e numa lógica de proximidade com
as escolas e com os professores, aceitamos o convite para participar numa sessão de
trabalho de âmbito local em janeiro, com o objetivo de fortalecer a REDE e de apoiar os
Clubes nas necessidades/dúvidas resultantes da operacionalização dos respetivos
projetos.
- Sessão de trabalho 9 de julho com investigadores da GULBENKIAN
Reunião de trabalho com a Doutora Joana Loureiro do LiB, Ana Mena e Vanessa Borges
e Rodrigo Abreu para desenvolvermos estratégias de trabalho no como o LabChat com
investigadores, JobShadowing e LAB in BOX.

Divulgação das atividades:
- Newsletters, Página da escola
- No seguimento das Microrredes organizadas pelo país no decurso do mês de janeiro,
no âmbito das atividades promovidas pela Coordenação Nacional dos Clubes Ciência
Viva na Escola, foi criado um espaço para divulgar os nossos projetos. De momento
estamos a atualizar esta plataforma. Temos a expectativa que esta plataforma será
decisiva para a consolidação de um trabalho em rede, assim como, um instrumento
fundamental para a partilha de atividades e recursos utilizados.

CONCLUSÃO
Podemos considerar que, não obstante os constrangimentos deste ano letivo
atípico, as atividades do Clube de Ciência Viva apresentam um balanço extremamente
positivo que se pode enunciar em sete dimensões. (i) Atividades de investigação, saídas
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das aulas de campo e /ou temas do quotidiano propostas pelos aluno e que envolviam
apresentação dos trabalhos aos alunos do primeiro ciclo e pré-escolar (ii) Noite Europeia
de investigadores, (iii) Feira da Ciência, (iv) workshops com investigadores – INIAV ,
Bióloga Alexandra Fernandes, Dr. André Santos e Sofia Leite, (v) O desenvolvimento de
guiões de atividade e dos recursos que incluem–a par dos workshops temáticos que lhes
foram associados-, revelou-se uma estratégia essencial para ultrapassar a ideia de que a
preparação das atividades a realizar com os alunos são procedimentais;(vii) A
monitorização das atividades realizada através de questionários aos alunos e rubricas de
avaliação demonstrou o interesse e necessidade de acompanhamento avaliativo do grau
de envolvimento e investimento nas atividades do Clube de Ciência Viva.
No que diz respeito aos alunos do pré escolar e 1º CEB estavam a fazer um
trabalho de uma qualidade excecional, desde o concurso de mascote Ciência Viva, às
atividades laboratoriais, articulando vários saberes (STEMA) Todas as professoras e
educadoras manifestaram grande motivação e empenho.
A pandemia Covid-19 apresentou-nos um desafio, porque o nosso projeto é um
projeto “mãos na massa” onde a interação social é central na aprendizagem, mas ao
mesmo tempo fomentou a nossa criatividade. Por exemplo começamos a testar as
nossas experiências apenas com material que temos em casa o que gera ideias originais
e precisamos (estamos) a reforçar a componente digital das nossas atividades. Por isso
se por um lado atrasou o desenvolvimento do projeto por outro lado fez-nos considerar
mais alternativas de implementação.

RECOMENDAÇÕES /PERSPETIVAS PARA 2020/2021

Assim, as planificações de ano devem incluir o projeto Ciência Viva, isto é
desenvolver com investigadores atividades na aula - experimentar ciência na sala de
aula. Vemos neste projeto fortes potencialidades para se realizar de uma maneira
sustentada a articulação vertical das ciências.Para este efeito, e no que se refere à
componente experimental, seria muito útil o desenvolvimento e monitorização das
atividades proposta pelos investigadores Joana Loureiro do LiB, Ana Mena, Vanessa
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Borges e Rodrigo Abreu, responsáveis por outras iniciativas do IGC tais como o LabChat
com investigadores, JobShadowing e Lab in Box.
No Lab in Box, poderia começar-se com 4 turmas, duas de 5º ano e duas de 4º
ano.Numa primeira abordagem e em cocriação com os investigadores acima referidos,
propuseram fazer-se o estudo do currículo das ciências nesses dois anos de escolaridade
para fazer um levantamento de protocolos experimentais/laboratoriais que pretendam
implementar na lógica de um projeto em contexto local – fase de consultoria.
O LabChat ou conversas no Laboratório seria desenvolvido no 3º ciclo , este
projeto têm como objetivo aproximar professores e alunos de todo o país à investigação
em biomedicina de excelência desenvolvida no Instituto Gulbenkian de Ciência
(IGC).Escolhe-se um tema e o centro convida um cientista à sala de aula através de
uma plataforma de videoconferência. O cientista irá falar sobre a sua investigação e
mostra o laboratório e algumas atividades laboratoriais que está a desenvolver.
Em paralelo, e com a mesma equipa de investigadores, e pensando na
necessidade de aulas a distância, deveríamos começar a estudar possibilidades de
adaptar os projetos “mãos na massa” a projetos digitais.
Realizar a segunda Feira Concelhia de Ciência e Tecnologia formato online na
Semana da Ciência e Tecnologia que decorre dos dias 23 a 27 de novembro.
A iniciativa, decorrerá nos períodos letivos, com um conjunto de atividades
diárias em simultâneo, nos espaços virtuais da plataforma Zoom e canal de yuotube. O
acesso é livre, sendo os links disponibilizados nessa altura.
Professores, investigadores, estudantes, assistentes operacionais, encarregados
de educação poderão participar. Vai ser possível explorar temas controversos, saídas
profissionais, bem como conhecer melhor os recursos disponíveis, os laboratórios dos
centros de investigação e universidades parceiras. Os alunos partilham os seus projetos
e escolhem e entram nas salas virtuais temáticas ao dispor. Pretendemos criar salas
virtuais no domínio da Arte, Ciências, Ciências Sociais e Desporto. Está garantida a
interação de investigadores. Pretendemos trazer cientistas premiados e se possível até
personalidades. Há ainda interesse em trazer testemunhos de ex-alunos que tenham
seguido carreiras ligadas à ciência.
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Vila Verde, 15 de julho de 2020
A coordenadora da Ciência Viva
Eugénia Aragão
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Agrupamento de Escolas da Vila Verde – 151774

Ano letivo 2019/2020
Relatório das Atividades
Projeto de Educação para a Saúde
Identificação do Projeto:
PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES)

Local:
- Jardins de Infância de Esqueiros e Gême
- Centro Escolar de Vila Verde - CEVV (1º Ciclo)
- Escola Básica de Atães (1º Ciclo)
- Escolas Básica de Vila Verde (EBVV) e Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo
(EBMEA) - 2º e 3º Ciclos
A equipa do agrupamento
Pré-escolar: Alexandra Matos e Isabel Rodrigues
Primeiro ciclo: Fátima Cação (EBMEA) e Angelina Vilaverde (CEVV)
Segundo ciclo: Ana Rosa Gomes e Fernanda Gonçalves (EBVV)
Terceiro ciclo: Maria Manuela Costa da Fonte Lima (EBVV)
Segundo e terceiro ciclos: Catarina Maia e Rita Araújo (EBMEA)
Adesão da comunidade escolar

A comunidade escolar aderiu às diversas iniciativas, com agrado e interesse, tendo
participado um significativo número de alunos nas diversas do PES, que incluiu todos os
níveis de ensino, como se poderá constatar a seguir.
O PES contou também com o apoio dos Enfermeiros da equipa da Saúde Escolar do
Centro de Saúde de Vila Verde. Participaram ainda outras entidades externas, tais como
GNR – Escola Segura (esta de forma mais recorrente), Câmara Municipal de Vila Verde,
Escola Profissional Amar-Terra-Verde (EPATV), Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM), Bombeiros de Vila Verde, Associação de Desenvolvimento das Terras, Altas do
Homem, Cávado e Ave (ATHACA) e a Associação Prevenir.
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Atividades desenvolvidas
Durante o presente ano letivo, foram realizadas diversas atividades, as quais se passam
a descrever:
Educação Pré-escolar
•

Dia Nacional da Água - Tendo em atenção o tema “sustentabilidade do planeta”,
foram exploradas histórias e canções, promovendo o debate e a reflexão sobre a
questão – “água fonte de vida” para as plantas, os animais e as pessoas. Realizaramse ainda experiências com água, utilizando plantas caraterísticas do outono, sendo
que através da observação, análise e respetiva conclusão, “descobrimos” que as
plantas precisam de água para viver.

•

Dia Mundial da Alimentação – Para o desenvolvimento desta atividade, ao longo
de uma semana, exploraram-se histórias e canções em vários Jardins.
Simultaneamente, confecionaram-se espetadas de fruta e batidos e dialogou-se
sobre a problemática do açúcar escondido nos alimentos. Procedeu-se à colheita e
consumo de produtos da horta. Exploraram-se ainda outras experiências e jogos
variados, nomeadamente a descoberta de sabores, em articulação com a temática
do projeto. No CEVV, a enfermeira Anabela Antunes deu uma sessão sobre saúde
oral, relacionando este tema com a alimentação. Além disso, no JI de Soutelo, com
a colaboração dos pais de um aluno, proprietários de uma pastelaria/padaria, as
crianças tornaram-se protagonistas no processo de “amassar o pão”, construindo as
suas próprias aprendizagens. Na sala de aula, as crianças construíram ementas
saudáveis de acordo com os seus gostos. Realizou-se também um pequeno teatro
das frutas, onde cada aluno era uma peça de fruta que memorizava uma pequena
quadra. No JI de Atães, partiu-se da abordagem à colheita realizada na horta,
valorizando a nossa sopa e a ingestão de legumes e frutas. Com o envolvimento
parental, as crianças trouxeram de casa fruta com frases alusivas à alimentação
saudável.

Figura 1- a) Sessão sobre saúde oral e alimentação; b) Espetadas de fruta; c) Produtos da horta

•

Feirinha de Outono - A Feirinha de Outono, realizada em inúmeros Jardins, foi
desenvolvida em articulação com o 1º ciclo, AAAF (Atividades de Animação e Apoio
à Família) e a Comunidade Educativa, com o objetivo de promover produtos
característicos da época e da nossa terra, incluindo a confeção de doces sem
2

açúcar. Mais uma vez, a certeza de que quando todos se empenham, desde as
famílias, docentes e discentes, assistentes operacionais e restante comunidade, a
partilha de saberes acontece.
•

Desenvolvimento do projeto – “Brincar e ser Feliz” (Nino e Nina) - Em relação
ao projeto “Brincar e ser Feliz” (Nino e Nina), enfatizaram-se experiências de
aprendizagem relacionadas com: sentimentos, noção de esquema corporal,
menino/menina (género), canções em articulação com as famílias criaram-se duas
personagens da história (Nino e Nina) com o objetivo de fazerem parte integrante do
grupo no dia a dia do JI. Mais uma vez, a certeza de que o objetivo geral deste projeto
surge no sentido da promoção de competências sócio emocionais, estimulando a
adoção de atitudes e comportamentos positivos, seguros e saudáveis tendo em
atenção o desenvolvimento harmonioso das crianças. O projeto foi interrompido
devido à situação pandémica, sendo que terá continuidade no próximo ano letivo.

•

Limpeza de nascentes/rio/rua/floresta, impacto negativo do plástico - Vale a
pena enfatizar o empenho dos diferentes grupos na exploração de experiências de
aprendizagens relacionadas com a sustentabilidade do planeta, nomeadamente a
limpeza e embelezamento dos espaços envolventes aos Jardins de Infância. O
envolvimento das famílias no desenvolvimento destes conceitos, com as visitas ao
JI para partilharem connosco diferentes atividades, foi uma constante ao longo do
ano. Neste âmbito, destacaram-se ainda as pesquisas e visualização de vídeos,
tendo em atenção a exploração de experiências de aprendizagem relacionadas com
o impacto negativo do plástico no planeta. A palestra relacionada com a
sustentabilidade do Planeta, em articulação com a EB1 e os JIs de Sabariz,
Esqueiros, Gondiães e a Câmara Municipal, onde o engenheiro Adelino promoveu
uma aliciante sessão de formação, tendo em atenção a referida temática, foi outra
atividade interessante. Neste sentido, enfatizaram-se estratégias extremamente
úteis para nós educadoras que posteriormente careceram de reflexão e diálogo com
as nossas crianças, tendo em atenção uma problemática que merece mudança de
comportamentos e atitudes nos nossos dias.

• Experiências – “Vamos dizer não ao plástico” - Em articulação com o
departamento de educação pré-escolar, com o apoio da educadora Manuela Afonso
que se deslocou a cada jardim, foi promovida uma atividade relacionada com a
“Sustentabilidade do planeta/Água” – Vamos separar misturas. Esta atividade tinha
como objetivo explorar questões relacionados com a importância da água no planeta
terra, sendo que ficou mais uma vez a certeza de que é fundamental a preservação
da mesma. Outras experiências foram realizadas, nomeadamente no JI de Gondiães
cujo objetivo foi mostrar o impacto negativo do plástico no ambiente, de forma a
incentivar o uso de sacos de tecido para transportar os lanches.
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•

Projeto "Escola +Verde" – horta, recolha de tampinhas, visitas ao exterior Neste âmbito, e porque a reciclagem faz parte do dia a dia dos jardins de infância, a
maioria das atividades desenvolvidas evidenciam a reutilização de material, tendo
em atenção a sigla – “usa, reutiliza e continua a utilizar”. Nas diferentes hortas
fizeram-se sementeiras, plantações e respetivas colheitas, segundo o modo
biológico, com as quais se valorizou e divulgou o espírito científico (através da
observação, controlo e registo do crescimento das culturas…) e os cuidados a ter
com a natureza.

Figura 3 –a) Reutilização de materiais pelas crianças; b) Cultura na horta da escola

•

A Confeção de ovos da Páscoa recorrendo a stevia, no sentido de dizermos
não ao açúcar e o Mês da prevenção dos maus tratos/campanha “Laço Azul Estas atividades não se realizaram devido à "Suspensão de atividade letivas
presenciais, de acordo como artigo 9.º do DL n.º 10-A/2020 e das normas de
contingência para a epidemia SARS-COVID-2, doença COVID-19."

•

Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) – Tendo em atenção o reinício das
atividades letivas a 1 de junho e a situação de epidemia SARS-COVID-2, doença
COVID-19, as orientações emanadas aos nossos estabelecimentos surgiram no
sentido de se privilegiarem as atividades no exterior. Assim, foram algumas as
caminhadas realizadas, no sentido de promover a educação para a saúde e observar
o ambiente que nos rodeia, enfatizando situações de aprendizagem relacionadas
com a preservação do mesmo.
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Figura 3 - Comemoração do dia do Ambiente – atividades de exterior..

Participaram nas atividades do PES os alunos dos JI de Atães, Barbudo, CEVV,
Esqueiros, Gême, Sabariz, Soutelo, entre outros.
NOTA: Em anexo, é partilhada uma pasta com as fotos relativas às inúmeras
atividades realizadas nos diversos Jardins de Infância do agrupamento.
1º Ciclo
•

Projeto “Escovar na Escola”, integrado no projeto SOBE (Saúde Oral,
Bibliotecas Escolares) – Ao longo do primeiro período, nos diversos
estabelecimentos, foram proferidas palestras por um enfermeiro/a da Saúde Escolar
relativas à saúde oral e à alimentação equilibrada/saudável.
Por turma, foi elaborado um mapa de registo diário da escovagem dos dentes,
funcionando para os alunos como uma forma de autocontrolo. Quinzenalmente, os
alunos realizaram o bochecho oral com flúor. Esta atividade teve o apoio do
enfermeiro Pinto que visitou as escolas e sensibilizou os alunos sobre a importância
da prática regular da higiene oral.

• Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro) - Sendo a escola um dos espaços
privilegiados para a promoção da alimentação saudável, nomeadamente ao nível da
ingestão de fruta na merenda da manhã, foram desenvolvidas diversas atividades:
visualização de filmes alusivos ao tema, debates, preparação e distribuição de
saladas de fruta, incentivo ao consumo regular de fruta fornecida pela escola,
consumo de lanches saudáveis, incluindo o leite branco. Além disso, para
desenvolver a criatividade, os alunos elaboraram folhetos para veicular as
aprendizagens/informações nas suas casas, de forma a criar um maior envolvimento
das famílias. Paralelamente, foram exploradas histórias, poemas, rimas, lengalengas
e canções.
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• Dia da Gentileza (13 de novembro) - No sentido de despertar a atenção para a
importância de atitudes gentis na construção de um mundo mais humano e solidário
e promover o bem-estar no ambiente escolar, os alunos do 1.º ciclo participaram em
diversas atividades: criação e afixação de mensagens pelos espaços escolares,
visualização de vídeos temáticos, debates e distribuição de flores, com pequenas
mensagens.
•

Diz não ao Álcool, Drogas e Tabaco! - Para alertar e sensibilizar a comunidade
educativa para o problema dos malefícios do álcool, drogas e tabaco, os alunos do
1.º ciclo criaram um mural com frases alusivas ao tema (slogans) e distribuíram
folhetos sobre as consequências do consumo de tabaco.

•

Semana dos Afetos (10 a 14 fevereiro) – Durante a Semana dos Afetos, os alunos
do 1.º ciclo participaram em jogos didáticos para treino da autoestima. Realizaram
trabalhos literários (prosa – carta ou conto e poesia, acrósticos) subordinados ao
tema Amizade /Afeto, reforçando a utilização de palavras “Mágicas”. Foi criada a
“Caixa de Correio” da Amizade (ponto de recolha de mensagens/cartas, que
posteriormente foram entregues aos respetivos destinatários). Realizam-se, ainda,
trabalhos de Expressão Plástica (desenhos, pinturas, colagens, fotografias,
esculturas, cartazes e a “árvore” dos Afetos/Valores). Transversalmente foram
trabalhados os Valores, a Família e os Direitos da Criança. No contexto geral das
atividades realizadas, foram proporcionados momentos de reflexão sobre as
emoções, sentimentos, atitudes e decisões.

•

Sessão sobre Higiene do sono para Pais/Encarregados de Educação – Esta
ação de informação e sensibilização foi dinamizada pela psicóloga Rita Araújo da
equipa PES e pela enfermeira Catarina Carvalho, nos dias 6 e 13 de fevereiro,
respetivamente, na Escola Básica Monsenhor Elísio de Araújo e no Centro Escolar
de Vila Verde, na qual foram dadas informações e conselhos relevantes sobre a
Higiene do Sono. Deste modo, foi dada a oportunidade aos encarregados de
educação dos alunos dos JI e do 1.º ciclo para exporem as suas preocupações e
esclarecerem dúvidas. O público alvo mostrou-se bastante interessado no tema,
reconhecendo a importância de se atuar precocemente na regulação do sono para
a criação de hábitos de vida saudáveis nos seus educandos.

•

Dia do coração (caminhada num espaço aprazível da localidade) e Dia do
Ambiente (realização de atividades desportivas e lúdicas, no meio envolvente da
escola) – A primeira atividade, como estava prevista para maio, não se realizou
devido à suspensão de atividade letivas presenciais. Relativamente ao Dia do
Ambiente (5 junho), este foi assinalado de modo transdisciplinar, com a participação
das disciplinas de Estudo do Meio, Expressões e Oferta Complementar, embora de
forma diferente do previsto. Os alunos foram convidados a apreciar a natureza:
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observar e cuidar de plantas nos seus quintais, escutar os sons das aves, imitar a
deslocação de animais e a fazer registos gráficos.

2º e 3º Ciclos
• Comemoração da Semana da Alimentação (16 de outubro) – Esta atividade de
sensibilização sobre a importância da alimentação saudável decorreu entre 16 a
23 de outubro, na EBVV através do incentivo ao consumo de fruta ao lanche, sendo
esta facultada pela superfície comercial Pingo Doce e distribuída aos alunos
durante uma semana. Os alunos aderiram bastante bem a esta iniciativa, tendo
superado as expectativas.
•

Workshop - “Show cooking” sobre lanches saudáveis – Em articulação com o
programa da Educação para a Saúde esta atividade foi organizada no âmbito da
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, tendo sido dinamizada por alunos do
Curso Técnico da área da restauração da Escola Profissional Amar-Terra-Verde
(EPATV). Assim, as turmas do 6.º ano, no refeitório da EBVV, tiveram a
oportunidade de aprender a confecionar lanches simples, mas saudáveis, incluindo
batidos de fruta. O principal objetivo desta atividade foi sensibilizar o público-alvo
para a importância da adoção de comportamentos alimentares saudáveis,
nomeadamente em relação aos lanches, tendo em conta o valor nutricional dos
alimentos versus redução dos açúcares, alertando também para o facto da
alimentação ser um dos determinantes de saúde e do sucesso escolar.

•

Semana da Alimentação – No contexto geral desta atividade, promovida pela
equipa PES (Catarina Maia e Rita Araújo), entre 27 e 31 de janeiro na EBMEA,
realizaram-se vários eventos de forma integrada e com caráter transversal e
interdisciplinar, envolvendo áreas curriculares, nomeadamente Ciências Naturais,
Cidadania e Desenvolvimento, Educação Tecnológica, Educação Visual e
parceiros da comunidade. Contou também com o apoio dos parceiros externos, os
quais acrescentaram grande dinamismo, conhecimentos e técnicas no decurso das
atividades realizadas, destacando-se as seguintes: Exposição roll up “Homo
numericus- água na boca”, projeto STOL da Universidade do Minho; o Workshop
“Produtos PROVE da horta ao prato” dinamizada pelo Engenheiro Paulo Pereira,
da ATHACA, com a colaboração da cozinheira Andrea Barbosa, tendo como
destinatários uma turma do 9º ano; a “Brigada da alimentação”, realizada por
alunos do 8º ano na cantina ao longo de toda a semana; o Workshop - “Show
cooking” dinamizada pelos alunos dos Cursos Técnico de Pastelaria/Padaria e
Técnico de restaurante/bar da Escola Profissional Amar-Terra-Verde (EPATV) a
todas as turmas de 6.º e 9.º anos; palestras sobre a saúde das plantas dinamizadas
pelo INIAV (Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária) para os nossos
alunos do CEMEA e CEVV; uma ação de sensibilização sobre “Hábitos de
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Alimentação Saudável” para todos os encarregados de educação da EBMEA
dinamizada pela Enfermeira Catarina Carvalho da equipa da Saúde Escolar;
distribuição de fruta nos intervalos do período da manhã pelos alunos das turmas
do 5.ºB, 5.ºC e o 6.ºB a todos os colegas, facultada pelo hipermercado
Intermarché. Em paralelo, ao longo da semana decorreu ainda, nos espaços da
EBMEA, uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos das turmas do 5.ºB,
5.ºC e o 6.ºB, assim como uma exposição de livros, na biblioteca EBMEA,
relacionados com a alimentação e bem-estar.
Através deste conjunto de atividades foram transmitidos conhecimentos
científicos na área da saúde alimentar, informando e sensibilizando o público-alvo
acerca do papel da alimentação como um dos determinantes de saúde e do
sucesso escolar, promovendo a alimentação saudável e a adoção de
comportamentos alimentares equilibrados.
• Sessão de Mass Training em Suporte Básico de Vida – Decorreu no dia 21 de
janeiro em articulação com a disciplina de Ciências Naturais, tendo como
destinatários os alunos do 9.º ano do agrupamento. Esta atividade foi dinamizada
por operacionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), bombeiros,
médicos e enfermeiros da equipa de Saúde Escolar. Num primeiro momento,
decorreu uma palestra, na qual foram abordados os primeiros dois primeiros elos
da Cadeia de Sobrevivência, isto é, o acesso ao Sistema Integrado de Emergência
Médica (SIEM) e as manobras de Suporte Básico de Vida (SBV). Seguidamente,
os participantes distribuídos em pequenos grupos pelos diferentes formadores,
treinaram, no Pavilhão Desportivo, em manequins, as várias manobras utilizadas
no SBV, designadamente a reanimação cardiorrespiratória. Foi também treinada
posição lateral de segurança e a desobstrução da via aérea. Esta atividade teve
objetivo despertar nos alunos o sentido cívico, assim como o dever de solidariedade
que poderá ser posto em prática numa situação de risco de vida. Os objetivos foram
cumpridos e verificou-se um bom nível de envolvimento/participação dos alunos.
•

Dia da Prevenção e Segurança Rodoviária – Esta atividade foi organizada pela
disciplina de Físico-Química, no dia 21 de janeiro, em articulação com o PES, a
qual foi dinamizada pela Escola Segura - GNR, tendo como destinatários os alunos
do 9.º ano do agrupamento. Durante a palestra, foram abordadas questões
importantes para a segurança dos alunos, nomeadamente no que concerne à
circulação na via pública, promovendo a educação rodoviária e alimentando uma
cultura de prevenção da sinistralidade. Esta atividade foi articulada com a sessão
de SBV anteriormente referida.

•

Sessão sobre Prevenção e Segurança Rodoviária – Sendo a educação
rodoviária um domínio da formação dos alunos enquanto cidadãos, os Agentes da
Escola Segura - GNR, durante o primeiro e segundo períodos, na EBMEA e EBVV,
respetivamente, no contexto do programa da disciplina de Cidadania e
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Desenvolvimento, transmitiram a todos os alunos do 6.º ano, turma a turma, as
competências básicas sobre a educação rodoviária. Foi despertado nos discentes
o sentido cívico, nomeadamente em relação às atitudes corretas enquanto
passageiros ou peões.
•

Dia Mundial da Audição - Foi comemorado o “festival do silêncio”, através de uma
Palestra organizada pelo grupo de Física - Química em articulação com o programa
de Educação para a Saúde, no dia 3 de março. O objetivo foi sensibilizar os alunos
para os problemas de perda auditiva associados ao “volume” demasiado elevado,
nos dispositivos de áudio e nos headphones dos smartphones. Esta atividade foi
dirigida aos alunos do 8º ano da EBMEA e EBVV e restante comunidade educativa.
A escola foi decorada com frases/desenhos/imagens que convidavam ao silêncio.

•

Sessão sobre Higiene do Sono - Em articulação com a disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento, durante o 2º período, os Enfermeiros da equipa da Saúde Escolar
dinamizaram uma sessão sobre higiene do sono, tendo como público-alvo os alunos
das turmas do 5.º ano da EBVV. Assim, através de uma atividade prática, em
contexto de sala de aula, cada aluno determinou o seu número de horas de sono,
comparando esse valor com as necessidades efetivas para a sua faixa etária, com
base no material de apoio que lhes foi fornecido. Além disso, foi dado particular
enfoque a aspetos importantes neste domínio, tais como a organização, a função e
a duração do sono, bem como as consequências da redução do mesmo. De um
modo geral, verificou-se um bom nível de envolvimento e participação dos alunos.

•

Sessão sobre Bullying e Cyberbullying – Estes temas foram desenvolvidos pelos
agentes da Escola Segura – GNR, durante o 2º período, tendo como destinatários
os alunos do 5.º ano da EBMEA. Durante a sessão abordaram-se os diferentes tipos
de bullying e cyberbullying, de forma a alertar e sensibilizar os alunos para os
aspetos negativos associados aos conflitos que envolvem estas práticas nos
diferentes contextos das interações sociais. Foram ainda apresentadas estratégias
para lidar com as diversas formas de bullying e cyberbullying.

•

Sessão sobre Consumo de Álcool e Estupefacientes – Esta sessão foi
dinamizada pela Escola Segura - GNR, tendo como destinatários os alunos das
turmas do 8º ano da EBMEA. Do ponto de vista da prevenção, os alunos foram
alertados para os comportamentos de risco associados ao consumo de substâncias
psicoativas, assim como dos fatores que influenciam esses comportamentos.

•

Sessão sobre Violência no Namoro – Esta atividade foi dinamizada pelos Agentes
da Escola segura - GNR, tendo como destinatários os alunos do 9º ano, no sentido
de promover nestes uma cultura escolar de tolerância, respeito, cidadania e de
igualdade de género. Foram identificados alguns padrões de violência no namoro,
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no sentido de desenvolver no público-alvo a assertividade, tendo em atenção esta
problemática que merece mudanças de comportamentos e atitudes nos nossos dias.
.
•

“Fevereiro Mês dos Afetos” - Exposição de trabalhos realizados pelos alunos do
6.º ano sobre a felicidade e o amor, de forma a desenvolver os valores de cidadania
e promover a igualdade de género, a solidariedade e a cultura de respeito e
tolerância, tendo como público-alvo a comunidade educativa da EBVV. Estes
trabalhos foram realizados em colaboração com as disciplinas de Educação
Tecnológica e Educação Visual.

•

“Programa Educativo sobre a Adolescência - Rapazes e Raparigas” Trata-se de
um programa suportado por diversos materiais didáticos que exploram as
transformações físicas e psicológicas da puberdade, tendo sido implementado nas
turmas do 6.º e 7.º anos do agrupamento em colaboração com a disciplina de
Ciências Naturais e integrado no Projeto Sexual de Turma.

•

Sessões sobre “Sexualidade” – Em articulação com a disciplina de Ciências
Naturais, estas sessões foram dinamizadas pelos Enfermeiros da Saúde Escolar,
durante o 1.º e 2.º períodos, na EBMEA e EBVV, respetivamente, tendo como
destinatários os alunos do 9.º ano. Os alunos foram levados a refletir sobre a
importância da tomada de decisões conscientes e responsáveis na área da
educação sexual, de forma a contribuir para a redução de possíveis ocorrências
negativas como a gravidez precoce e as infeções sexualmente transmissíveis (IST).
Foram também explorados os conceitos de sexualidade e género, entre outros
assuntos relacionados com o tema.

• Colaboração no Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral através
distribuição dos Kits de saúde oral e do cheque-dentista.
•

Devido à suspensão de atividade letivas presenciais, ficaram por realizar as
seguintes atividades: Caminhada pela Saúde e pelo Ambiente; Ação de
Socorrismo e Suporte Básico de Vida para Assistentes Operacionais do
agrupamento; Palestra e Exposição sobre Saúde, integradas no tema “Maio, Mês do
Coração”; sessão prática sobre Educação Postural para alunos do 4º ano.
Rastreio Visual e Palestra (promovidos pela disciplina de Física – Química).

•

Maio, Mês do coração - Uma vez que não foi possível concretizar as atividades
previstas neste âmbito. Em tempo de confinamento, alguns alunos das turmas do 6.º
F, da professora Ana Rosa Gomes, através de atividades lúdicas e com a
colaboração das suas famílias, produziram objetos alusivos ao coração a partir de
materiais reutilizáveis. Este desafio foi alargado à comunidade através dos meios de
comunicação da escola.
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•

Foi feita gestão do GIAA (Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno), nomeadamente
em relação às sessões de enfermagem realizadas semanalmente pelos enfermeiros
da Saúde Escolar que, por sua vez, articularam com as Unidades Funcionais
(médico e enfermeiro de família), sempre que necessário, no caso de haver alunos
referenciados pelos diretores de turma. Durante parte do terceiro período, os
enfermeiros da equipa da Saúde Escolar fizeram o acompanhamento (via telefónica)
de alguns alunos com Necessidades de Saúde Especiais.

•

No terceiro período, através dos vários meios de comunicação da escola, foram
disponibilizados à comunidade escolar um conjunto de documentos e links úteis
sobre vários temas da saúde.

Cumprimento dos objetivos
Tendo por base o Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) vigente, preconizado
no plano de ação do PES, foram trabalhadas as áreas consideradas prioritárias, tendo em
consideração os referenciais da educação para a saúde, isto é, a “Saúde Mental e
Prevenção da Violência”, a “Educação Alimentar”, os “Comportamentos Aditivos e
Dependências”, os “Afetos e a Educação para a Sexualidade” e outros considerados
pertinentes, de forma a contribuir para a formação integral dos alunos e fomentar nestes
as boas relações interpessoais, o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis e de
competências para a tomada de decisões conscientes e informadas.
Como referido anteriormente, devido à "Suspensão de atividade letivas presenciais,
de acordo como artigo 9.º do DL n.º 10-A/2020 e das normas de contingência para a
doença COVID-19", parte das atividades não foram realizadas, pelo que não foram
cumpridos todos os objetivos.
No âmbito do Projeto Sexual de Turma, parte dos temas previstos para o terceiro
período não foram abordados, atendendo aos constrangimentos que poderiam causar
no ensino à distância.
Aspetos positivos/Dificuldades/propostas de alteração
Os aspetos positivos relacionam-se com o envolvimento e a participação da
comunidade educativa nas diversas atividades propostas no âmbito da Educação para
a Saúde em articulação com as diferentes áreas curriculares, nomeadamente Cidadania
e Desenvolvimento, não esquecendo também o apoio da direção do agrupamento, dos
diretores de turma e das respetivas coordenadoras.
A colaboração das várias entidades externas à escola foi também determinante na
concretização do plano de ação do PES, nomeadamente a equipa da Saúde Escolar
(Enf.a Anabela Antunes, Enf.a Catarina Carvalho e Enf.o José Pinto), pela sua
disponibilidade no atendimento às inúmeras solicitações do agrupamento.
Os Agentes Sérgio e Lomba, da Escola Segura – GNR, à semelhança dos anos
anteriores, merecem também uma referência muito especial, pelo seu profissionalismo
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e capacidade pedagógica demonstrados nas sessões que desenvolveram. A
participação de outras entidades externas, referidas ao longo deste relatório, também
acrescentou um certo dinamismo às atividades do PES.
Em termos de aspetos a melhorar, sugere-se o seguinte:
- Continuar a reforçar a articulação com diferentes áreas curriculares, de modo a
promover atividades de forma integrada e de caráter transversal e interdisciplinar;
- Aumentar o número das parcerias com entidades externas, nomeadamente na área
da saúde;
- Manter o GIAA como espaço de privacidade, semanalmente, pelo menos num certo
período da manhã e da tarde, onde os alunos possam encontrar aconselhamento, apoio,
informação e formação na área da saúde/sexualidade, dando cumprimento ao artigo 10
da Lei nº60/2009 de 6 de Agosto e à Portaria nº196-A/2010 de 9 de Abril.
Agrupamento de Escolas de Vila Verde, 11 de junho de 2020
Adelaide Matos
Ana Rosa Gomes
Catarina Maia
Fátima Cação
Isabel Rodrigues
Maria Fernanda Gonçalves
Maria Manuela Costa da Fonte Lima
Rita Araújo
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE
Ano letivo 2019/2020

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO CLUBE EUROPEU

PROFESSORES DINAMIZADORES
Goreti Silva
João Ferreira

1. Introdução

O Clube Europeu do AEVV, enquanto centro dinamizador de atividades no âmbito da educação europeia,
envolveu professores e alunos no desenvolvimento de atividades com o objetivo de alargar os
conhecimentos sobre a Europa e a União Europeia (UE), as competências TIC e linguísticas (na língua
materna e em línguas estrangeiras).

Com as iniciativas levadas a cabo ao longo do ano, procurou desenvolver ideias/valores como a educação
para a diversidade, a igualdade de oportunidades, a Democracia participativa, a cidadania, os Direitos do
Homem e o Ambiente.

O Clube colaborou na dinamização de projetos no AEVV, em articulação com outras iniciativas da
comunidade escolar, designadamente o Programa Parlamento do Jovens e o Projeto ERASMUS+,
promovendo o respeito pelas outras culturas, o desenvolvimento da cidadania e pertença europeia.

2. Atividades desenvolvidas

Ao longo do ano, o Clube colaborou/organizou a palestra “Contrastes de desenvolvimento”, para os
alunos do 9º ano, em articulação com a Biblioteca e as áreas disciplinares de Geografia e EMRC; assinalou
com cartazes/desenhos e exposição de livros o dia Internacional da Lembrança do Holocausto, construiu
uma “Árvore de Natal Europeia”, associada aos países da União Europeia, com o envolvimento de alguns
alunos do 8º A; dinamizou o programa Parlamento dos Jovens, colaborando na eleição da mesa, na
discussão das propostas e na receção ao deputado vilaverdense Rui Silva; alguns membros do clube
tiveram uma participação ativa no Programa Erasmus+ KA2 “Robocode: workshop of young inventors is
designing the future”; assinalou o Dia da Europa, com a realização de um Kahoot sobre a União Europeia,
envolvendo os alunos do 3º Ciclo da EBVV; destacou o Dia mundial do Ambiente, juntos dos alunos do 9.º
ano, com a colaboração da disciplina de Geografia, calculando a pegada hídrica e a pegada ecológica dos
alunos. Para além disso, foram produzidos artigos/notícias para a página do AEVV e para o Boletim do
Clube Europeu.

Apraz salientar que três alunos do Agrupamento de Escolas de Vila Verde foram a Bruxelas nos dias três,
quatro e cinco de dezembro, conhecer o Parlamento Europeu, a convite do Eurodeputado José Manuel
Fernandes. Esta visita surge na sequência das palestras que o Eurodeputado realizou, no ano letivo

anterior, nas duas escolas do Agrupamento (Básica de Vila Verde e Básica Monsenhor Elísio de Araújo),
tendo como mote as Comemorações do Dia da Europa.

Todavia, a organização de uma palestra com o ex-comissário europeu Dr. Carlos Moedas, para assinalar o
Dia da Europa, não se realizou, devido à suspensão de atividades letivas e não letivas, de acordo com o
artigo nono do Decreto-Lei número 10-A/2020 e das normas de contingência para a epidemia SARSCOVID-2, doença COVID-19.

Pelas razões supracitadas, também não foi possível concluir as atividades relacionadas com o concurso
dos Clubes Europeus “Alterações Climáticas, um desafio para a Europa” que, para além dos alunos do
nono ano, também pretende envolver alunos do 1º ciclo. Este concurso, deverá ser concluído até final do
primeiro período do próximo ano letivo.

3. Objetivos

As atividades desenvolvidas tiveram como objetivos criar um espírito europeu de cidadania ativa e
transmiti-lo aos outros membros da comunidade, promover ações de dinamização/recolha de informação
sobre os Estados Membros da União Europeia (aspetos geográficos, históricos, culturais, económicos,
etc.), sobre as Instituições Europeias (estrutura, funcionamento, objetivos, etc.), contribuir para a
compreensão e tolerância recíprocas e contribuir 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.

A dinamização do Clube Europeu permitiu o envolvimento de alunos dos oitavo e nonos anos, a partilha
de conhecimentos e a realização de atividades promotores de um conhecimento atualizado da União
Europeia, mormente a sua importância para Portugal, procurando promover o sucesso escolar e a
formação de cidadãos responsáveis, ativos e empreendedores.

Chegados aqui, pode-se dizer que balanço é bastante positivo e que os objetivos foram cumpridos, apesar
de todas as contingências ocorridas no 3º período. Acreditamos que todo o percurso teve efeitos positivos
no aproveitamento escolar dos alunos, no desenvolvendo da capacidade de trabalho colaborativo, na
melhoria da autoestima, da criatividade e no respeito de princípios como a liberdade, a equidade, o
respeito pelo outro e pela diferença, a cooperação e a solidariedade.

