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_________________________________________________ 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE – 151774 

 

Relatório final da execução do plano de atividades – 2014/2015 

 

Introdução 

Em cumprimento da alínea f) do artigo 13º do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, 

elabora-se o presente relatório que dá conta da atividade desenvolvida no 

Agrupamento no ano letivo 2014-2015, 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 desenvolvidas ao nível do Agrupamento, dos 

departamentos, das atividades a desenvolver em parceria com outras entidades, a 

atividade desenvolvida nos diversos projetos nomeadamente ao nível do 

enriquecimento curricular (AEC) e do complemento curricular (Clubes), às atividades 

da biblioteca e às intervenções nos edifícios de cada estabelecimento, entre outras. 

Fará parte deste relatório, a avaliação do sucesso académico e o trabalho desenvolvido 

ou em desenvolvimento ao nível da sua análise e reflexão para futura intervenção 

numa perspetiva de melhoria assim como relatório de Coordenação do PAA. 

Este relatório resulta da recolha de informação registada nos relatórios das várias 

estruturas educativas, dos relatórios apresentados pelos responsáveis do SPO e dos 

vários clubes e CAIP, que apresentamos em anexo, e por observações diretas das 

próprias atividades ou intervenções. 

 

Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo (AEC) 

As atividades de enriquecimento curricular foram uma realidade em todos os 

estabelecimentos do Agrupamento onde se leciona o 1º ciclo. Todos os 

estabelecimentos funcionaram pelo menos até às 17h30. O programa, como previsto 

no plano das AEC, ofereceu ensino do inglês, atividade física e desportiva e atividades 

lúdico expressivas a todos os anos de escolaridade.  

Do mesmo modo que em anos anteriores, pertenceu ao Agrupamento a 



2 

 

responsabilidade de organizar todo o programa, nomeadamente a contratação e a 

gestão dos respetivos recursos humanos. Decorrente da avaliação do funcionamento 

das AEC em anos anteriores, foi possível levar a cabo uma organização de horários 

que privilegiou a continuidade da componente curricular, em que as AEC se iniciam às 

16h30, com a eliminação da flexibilidade em todos os estabelecimentos. Dessa 

experiência resultou também um início de ano sem problemas de maior a registar, a 

não ser o início algo tardio das atividades. Foram ainda mobilizados alguns docentes 

dos quadros para as AEC. Podemos sublinhar uma baixa colaboração dos docentes das 

AEC fruto da menor componente letiva das AEC distribuída aos respetivos docentes – 

5 horas. Neste particular sublinhamos o elevado número de técnicos que solicitaram a 

resolução do contrato antecipadamente por terem obtido colocações em outras ofertas 

de escola ou atividades de enriquecimento curricular com um número de horas 

superior ao número de horas oferecidas por este Agrupamento de Escolas. Neste 

contexto, com o objetivo de fidelizar os técnicos das AEC, deverá ser efetuada um 

reflexão e uma alteração organizacional de modo a apresentar horários com um 

número de horas superior assim como aumentar a duração dos contratos para permitir 

a participação dos técnicos das AEC nas avaliações finais dos alunos e no balanço das 

atividades realizadas. A avaliação global das AEC, porém, pode considerar-se bastante 

positiva. 

 

Relatório das atividades do Desporto Escolar 

 
No ano letivo de dois mil e catorze dois mil e quinze, o Agrupamento de Escolas de 

Vila Verde (Escola Básica de Vila Verde e Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo) 

proporcionou aos seus alunos a prática desportiva extra curricular (enquadrada no 

Desporto Escolar), nas modalidades de Canoagem, Futsal, Natação, Ténis-de Mesa, 

Voleibol, Corfebol, Ginástica Artística, Andebol Boccia e Badmínton. Inscreveram-se 

na modalidade de Canoagem vinte e cinco alunos, na modalidade de Ténis-de-Mesa 

(Básica de Vila Verde), dezanove alunos, na modalidade de Ténis-de Mesa (Básica 

Monsenhor Elísio Araújo), vinte e três alunos, na modalidade de Futsal, dezoito alunos, 

na modalidade de natação, trinta e cinco alunos, na modalidade de Voleibol, vinte e 

cinco alunos, na modalidade de Andebol, vinte e dois alunos, na modalidade de 

Badmínton, vinte e um (Iniciados Masculino) e dezanove alunos (Iniciados Feminino), 

na modalidade de Boccia, dez alunos, na modalidade de Corfebol, vinte e oito alunos 

e na modalidade de Desportos Gímnicos, vinte e dois alunos, num total de duzentos e 

sessenta e sete alunos envolvidos. Todos os atletas competiram no campeonato 
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distrital nas suas modalidades, e para além dos resultados obtidos que foram bastante 

bons, foi proporcionado aos nossos atletas troca de experiencias com alunos de outras 

escolas, o que sem dúvida os irá ajudar a formar como cidadãos responsáveis e 

respeitadores pelo que os rodeia. 

No decorrer do primeiro período, o Clube de Desporto Escolar proporcionou aos seus 

alunos a prática desportiva extra curricular (enquadrada no Desporto Escolar), nas 

modalidades de Canoagem, Futsal, Ténis-de Mesa, Voleibol, Natação (Escola Básica 

de Vila verde), Andebol, Badmínton, Boccia, Corfebol, Ténis de Mesa e Ginástica 

Artística (Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo). A adesão por parte dos alunos nas 

diversas modalidades foi notória suplantando os anos transatos. O trabalho 

desenvolvido ao longo deste período centrou-se em treinos para consolidação e 

aprendizagem de conteúdos das modalidades, embora os quadros competitivos se 

tenham iniciado no final do primeiro período. 

Decorreu a primeira fase do Torneio de Atletismo ao longo primeiro período e fez-se 

um trabalho durante a Unidade Didática de Atletismo, em todas as turmas do sétimo 

ao nono ano para registo de marcas e posterior seleção de alunos para a fase seguinte. 

Realizou-se nos dias dezanove e vinte e um de novembro, O Corta-Mato Escolar 

promovida e desenvolvida pelo Departamento de Expressões nas duas Escolas Básicas 

do Agrupamento. Importa destacar que, fomos brindados com um esplêndido dia de 

sol, a adesão ao Corta-Mato foi elevada por parte dos alunos e encarregados de 

educação que participaram e assistiram com muita alegria, empenho e entusiasmo e 

que o nosso grande objetivo, que é proporcionar aos nossos alunos a prática de 

exercício físico quer dentro, quer fora da escola e incutir-lhes hábitos de vida saudável, 

foi atingido. 

Realizou-se a formação de juízes árbitros (nível I), ministrada pelos professores 

responsáveis pelos grupos/equipas aos seus alunos. 

Realizou-se pela primeira vez este ano letivo a primeira fase de formação de juízes 

árbitros sobe a égide da CLDE no decorrer do primeiro período. 

O nosso objetivo inicial foi amplamente conseguido, pois conseguimos proporcionar 

aos alunos variadas opções desportivas e em horários para todos os alunos nas 

modalidades do Desporto Escolar. Quanto às restantes atividades foi notória a adesão 

massiva dos alunos correspondendo plenamente aos objetivos traçados. 

No decorrer do segundo período realizou-se a segunda fase do Torneio de Atletismo 

que decorreu durante a manhã do dia vinte e dois de janeiro nos espaços desportivos 

da Escola Básica de Vila Verde. 

A atividade consistiu nas provas de salto em comprimento, salto em altura, 
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lançamento de peso, sessenta metros e mil metros, dos alunos do sexto ao nono ano 

de escolaridade. 

Contou com a participação de cento e cinquenta e três alunos, setenta e quatro do 

escalão de infantis, quarenta femininos e trinta e quatro masculinos, setenta e nove 

do escalão de iniciados, trinta e sete femininos e quarenta e dois masculinos, das 

Escolas Básicas Monsenhor Elísio Araújo e de Vila Verde. 

Os dois primeiros classificados por prova/escalão/género representarão o 

Agrupamento na terceira fase (Torneio Inter-Escolas) que decorrerá dia vinte e sete 

de fevereiro no Parque de Exposições de Braga. A competição finalizou com estafetas. 

O Corta-Mato da Coordenação Local do Desporto Escolar (CLDE) realizou-se na manhã 

do dia cinco de fevereiro de dois mil e quinze, nos terrenos anexos à pista Gémeos 

Castro, em Guimarães. Nesta atividade participaram trinta e seis alunos da Escola 

Básica de Vila Verde. 

Em termos de resultados, destacam-se os seguintes alunos a nível individual: Ana 

Pereira, vigésimo nono lugar (Iniciado Feminino); Beatriz Ferreira, quadragésimo 

sexto lugar (Infantil A Feminino); Isaura Cacheda, quadragésimo nono lugar (Infantil 

A Feminino); Mara Gonçalves, quinquagésimo terceiro lugar (Infantil B Feminino); 

Margarida Pimenta, octogésimo terceiro lugar (Infantil A Feminino); Maria Vieira, 

octogésimo nono lugar (Infantil A Feminino); Hugo Nogueira, nonagésimo segundo 

lugar (Infantil A Masculino); Lígia Machado, nonagésimo quinto lugar (Iniciado 

Feminino);Eduardo Barros, nonagésimo oitavo lugar (Iniciado Masculino). A nível 

coletivo realça-se o sexto lugar no escalão Infantil A Feminino. 

A terceira fase do Torneio de Atletismo realizou-se a 27 de fevereiro, no Palácio dos 

Desportos e Exposições de Braga. Neste XXI Torneio Inter-Escolas em Pista Coberta 

estiveram presentes trinta e um alunos deste Agrupamento: dezasseis infantis (sete 

masculinos e nove femininos) e quinze iniciados (sete masculinos e oito femininos).  

Da excelente prestação e comportamento de todos os nossos alunos, há a destacar as 

melhores classificações individuais: no escalão de Infantis masculinos, na disciplina de 

mil metros, o primeiro lugar do Hugo Azevedo, da turma “B” do sexto ano da EBMEA. 

No escalão de Iniciados femininos, na disciplina de Peso, o primeiro lugar da aluna Ana 

Cláudia Ferreira da turma “D” do oitavo ano da EBMEA; na disciplina de Velocidade 

(sessenta metros), os segundo e terceiro lugares das alunas Ana Maria Silva da turma 

“D” do nono ano da EBMEA e da Ashley Amaral da turma “C” do oitavo ano da EBVV, 

respetivamente, e na disciplina de salto em altura, o quarto lugar da Filipa Duarte, da 

turma “A” do nono ano da EBVV.  

No escalão de Iniciados Masculinos, na disciplina de Salto em Altura, o terceiro lugar 
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do aluno Hugo Garcia, do VOC 3B da EBVV. 

Assim, fomos distinguidos com cinco medalhas (dois primeiros, um segundo e dois 

terceiros lugares). 

Ainda no segundo período, realizou-se, no dia seis de Fevereiro, o tradicional Torneio 

de Uni-Hóquei na Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo. Esta atividade, dirigida aos 

nossos alunos do segundo ciclo, decorreu de uma forma divertida, com boa disposição, 

grande espírito desportivo e grande camaradagem entre todos os participantes. Cinco 

turmas do quinto ano e cinco turmas do sexto ano, num total de cem alunos, 

proporcionaram bons jogos. 

Na parte de tarde, também como é usual, os docentes deste agrupamento e alguns 

professores convidados, tiveram a oportunidade de demonstrar as suas habilidades 

nesta modalidade. Como é habitual não houve vencedores nem vencidos mas sim a 

importância da confraternização entre todos os intervenientes.  

No decorrer do terceiro período, decorreram as fases finais dos campeonatos de 

desporto escolar nas suas várias modalidades, com vários atletas a atingirem lugares 

cimeiros nas suas modalidades, a saber: a aluna Maria Inês Brandão, apurada para o 

nacional de Canoagem obteve um terceiro lugar na prova de duzentos metros, quarto 

lugar na prova de dois mil metros, sétimo na prova de slalom e terceiro lugar por 

equipas na prova de slalom; o aluno Filipe Barbosa, apurado para a fase final nacional 

na modalidade de Desportos Gímnicos; o aluno Diogo Manuel Flores que obteve o 

terceiro lugar no distrital de Xadrez no escalão de infantis “A” e o aluno Pedro Manuel 

Flores obteve o sétimo lugar no escalão de infantis “B”; Na modalidade de Natação 

realça-se a excelente prestação da aluna Kelly Gonçalves com um terceiro lugar CLDE; 

Na modalidade de Ténis de mesa, realça-se o excelente resultado gerais dos alunos. 

No dia doze de Junho, a Escola Básica de Vila Verde, proporcionou aos alunos do quinto 

ano de escolaridade um encerramento do ano letivo com atividades náuticas e 

desportivas nas instalações do Clube Náutico de Prado. Estiveram presentes cento e 

vinte alunos. 

Em termos de conclusão, posso como Coordenador de Desporto Escolar concluir que 

este ano letivo correu dentro das expetativas, pois conseguimos manter os níveis de 

adesão dos nossos alunos a todas as atividades desportivas disponibilizadas e mesmo 

em algumas conseguimos aumentar o número de participantes. Conseguimos 

diversificar a oferta de modalidades desportivas no Agrupamento nomeadamente ao 

sexo feminino, colmatando assim uma lacuna de anos anteriores. O desporto Escolar 

e todas as atividades/iniciativos a ele associados revestem-se de um papel primordial 

na formação integral dos nossos jovens, razão pela qual temos uma oferta desportiva 
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considerável. No entanto queremos mais e melhor, pelo que este Projeto se encontra 

em constante evolução e adaptação às solicitações dos nossos alunos. Não poderia 

finalizar este relatório sem deixar um agradecimento a todos os professores 

envolvidos, pois só com a sua dedicação e persistência foi possível ir de encontro às 

expetativas dos alunos. 

 

Projeto Educação para a Saúde 

Adesão da comunidade escolar 

Tendo em atenção as atividades desenvolvidas, as docentes responsáveis por cada 

“polo” consideram que a comunidade escolar teve uma participação muito significativa, 

demonstrando empenho, envolvimento e motivação. 

 No caso da EBVV, o PES também se apoiou no clube de saúde e no gabinete de 

informação e apoio ao aluno.  

O GIA, principalmente no segundo e terceiro períodos, registou atendimentos de 

alunos que voluntariamente aí se dirigiam expondo dúvidas e procurando informação. 

Ainda atendeu alunos indicados por docentes e/ou diretores de turma.  

O Clube de saúde, de frequência voluntária dos alunos, foi uma forma de desenvolver 

competências na área da promoção da saúde, através da realização de atividades 

práticas. Estas atividades, lúdicas, de pesquisa, de organização de panfletos ou 

trabalhos que foram expostos, decorreram no espaço GIA ou no atelier de artes.   

Ainda, contámos com o importante apoio de diversos agentes educativos, professores 

e educadores, alunos, famílias, Biblioteca Escolar e ainda outros parceiros como a 

Unidade de Cuidados da Comunidade, Bombeiros Voluntários, CLDS viver+, SPO, 

GNR-Escola Segura, Câmara Municipal, Farmácia Fátima Marques e Centro Ótico 

Ibérico.  

Assiduidade dos alunos 

A maioria dos alunos envolveu-se nas diversas ações preconizadas pelo Projeto de 

Educação para a Saúde, onde a observação, análise e a descoberta foram uma 

constante ao longo de todo o processo educativo, além da participação empenhada 

nas diversas ações ou workshops, dentro ou fora da sala de aula. 

Atividades desenvolvidas 

Pré-escolar 

- Relações Sociais (Menina, menino, características/diferenças…)  

- Plano de sensibilização ambiental /Visita à biblioteca- desenvolvimento do projeto- “ 

Educa para o pensamento verde” – articulação com o projeto “Escola mais Verde” e 

Câmara Municipal de Vila Verde. 
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- Dia da alimentação- Elaboração de uma ementa para uma refeição saudável 

(envolvimento parental) - em articulação com CONCURSO do AGRUPAMENTO. Ainda 

neste ponto, cada docente no seu JI desenvolveu outras atividades, nomeadamente, 

a elaboração de uma sopa de legumes, espetadas de fruta, confeção de pão. 

- Visita de um técnico de saúde ao Jardim de Infância - atividade de articulação EB1/ 

JI e restante comunidade educativa. Destacou-se a visita de um técnico, neste caso 

uma enfermeira, ao JI que alertou crianças e adultos, através da exploração de um 

filme, para a importância do exercício físico, da higiene, da importância e necessidade 

de uma alimentação equilibrada…. Ficou a certeza de que a promoção da educação 

para a saúde faz parte do dia-a-dia das nossas escolas, tendo em atenção o 

desencadear de um futuro mais promissor. 

- Visita de estudo ao Lugar dos afetos (Aveiro) - a visita de estudo ao lugar dos afetos 

decorreu num ambiente mágico, onde os valores da amizade, da solidariedade, da 

fantasia e do amor estiveram presentes. Foi com muita alegria e entusiasmo que as 

crianças participaram em diversos jogos interativos relacionados com a importância 

dos afetos, algo que merece reflexão nos dias de hoje nas nossas escolas. 

- Saídas à rua/distribuição de mensagens de sensibilização para um “PLANETA 

SAUDÁVEL” - articulação com os encarregados de educação e comunidade local. 

Depois de cada criança, em contexto de sala de aula e em articulação com as famílias, 

ter refletido sobre a importância dos cuidados a ter com o planeta, juntos, pais e filhos 

elaboraram bonitas frases sobre a temática em destaque. Posteriormente, demos a 

conhecer a toda a comunidade o trabalho efetuado, aquando da distribuição dos 

folhetos pelas ruas da freguesia, no dia mundial do ambiente. Ficou a certeza de que 

crianças e restante comunidade se aperceberam que cuidar do planeta é tarefa de 

todos. 

1º CEB 

- Confeção de uma espetada de frutas, com a colaboração dos Encarregados de 

Educação. Cada aluno trouxe uma peça de fruta; 

- Criação de receitas saudáveis, pelos alunos em colaboração com os encarregados de 

educação – Concurso “ Chefe por um dia”. 

- Exploração de textos e cartazes em colaboração com a Biblioteca Escolar; 

- Visualização de histórias alusivas à Alimentação e debates; 

- Participação na prova de corta mato pelos alunos do 4º ano; 

- Bochecho quinzenal de flúor. 

- Distribuição de um Kit de escovagem fornecido pela DGS, em articulação com a 

Biblioteca e no âmbito do Projeto Sobe. O Kit foi entregue em cada escola com a 
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promoção em simultâneo, de leitura e canções; 

- Celebração das efemérides: Dia dos Namorados, Dia do Pai e Dia da Mãe com a 

realização de trabalhos, exploração de histórias e filmes; 

- Caminhada na respetiva localidade; 

- Debates temáticos. 

2º e 3º CEB 

- Atividades curriculares, em corresponsabilidade com o departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais, no sentido da sensibilização para hábitos alimentares 

saudáveis 

- “Pequeno-almoço em grande para começar o dia”, atividade que reuniu cerca de 200 

alunos, docentes e famílias numa partilha da primeira refeição do dia, no polivalente 

da escola EBVV, no dia mundial da alimentação 

- Lançamento e participação no concurso “Chefes por um dia numa ementa sadia”, a 

todo o agrupamento e a que aderiram todos os ciclos de ensino de todo o 

agrupamento, num concurso extensivo às famílias; 

- Sessões de educação sexual dirigidas a todas as turmas do 9º ano da EBVV, numa 

parceria com a CLDS Viver+; 

- Projeto “Crescer feliz”- prevenção da violência e dos maus tratos, direcionado a todas 

as turmas do 5º ano, numa parceria com o SPO e CLDSviver +, com envolvimento 

ativo do PES; 

- Projeto “desenvolvimento de competências de comunicação e da assertividade” num 

total de quatro sessões, dirigidas às turmas C e D do 6º ano, em CCL, com intervenção 

ativa do PES e CLDS viver +; 

- Sensibilização para hábitos de vida saudáveis, sem tabaco, durante o dia do não 

fumador, com exposição de trabalhos dos alunos e contributo direto do Clube de 

Saúde; 

- Determinação do IMC, pelo grupo de Educação Física. Análise e orientação de casos 

desviantes no GIS, com o apoio da Enfermeira da Saúde Escolar. 

- Início das atividades do clube de saúde na EBVV, fundamentalmente com alguns 

alunos da turma C do 6º ano (atividades decorrentes do concurso "chefes por um dia 

numa ementa sadia" e "prevenção do tabagismo"). 

- Projeto de Promoção de hábitos de saúde, também numa parceria entre o PES e a 

CLDS viver +, junto da turma VOC 3C, num total de quatro sessões. 

- Apoio e participação na palestra dirigida aos encarregados de educação sobre 

Prevenção da violência, dinamizada pelo SPO e PES e com a colaboração da Escola 

Segura. 
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- Durante o segundo período realizou-se uma ação dirigida aos 9ºs anos, feita turma 

a turma subordinada ao tema “SAÚDE SEXUAL”, com a colaboração da CLDSviver +. 

- Comemoração do “Calendário dos namorados", durante o mês de fevereiro, com a 

apresentação de textos /poemas na sala de professores, pelos alunos do 8.º e 9.º 

anos, nas línguas do currículo da EBVV, Português, Inglês, espanhol e Francês. 

Também com o apoio da academia de música. Esta comemoração culminou com uma 

palestra, dirigida aos alunos do 8.º ano, sobre “Prevenção da violência no namoro", 

pela GNR - escola Segura. Também foram expostos poemas e trabalhos realizados 

pelos alunos, com o apoio do clube de saúde. 

- Palestra sobre o tema “Ser Adolescente", em que estiveram envolvidas turmas do 

6º, 7º e 8º ano, com o apoio da CLDS viver +, entre janeiro e março. 

- Sessões turma a turma, para as turmas do ensino vocacional, sobre 

“Desenvolvimento da assertividade e gestão de conflitos", com o apoio da Rede Social 

de Vila Verde. 

_ Ação de prevenção do Bullying, para as turmas C e D do 6.º ano e ainda turmas do 

ensino vocacional, pela GNR- Escola Segura. 

- Comemoração do Dia Mundial da Felicidade, com a participação de turmas do 2.º e 

3.º ciclos, no dia 20 de março, com atividades práticas, dinâmicas de grupo, palestras 

e dança, sob o lema "Felicidade é... Segurança, alegria, partilha, afetos...", com o 

apoio e presença de vários dinamizadores parceiros: CLDS viver +, Escola Segura- 

GNR, Farmácia Fátima Marques, Centro ótico Ibérico, rede Social de Vila Verde, 

Academia de dança de Vila Verde. 

- Palestra sobre “Consumos Nocivos" para todas as turmas do 9º ano, turma a turma, 

com o apoio da CLDS viver+. A mesma palestra, dinamizada pela GNR- Escola Segura, 

para as turmas C e D do 6º ano, nos meses de abril e maio. 

- Palestra sobre “Cuidados Básicos de saúde", turma a turma, para alunos do 9º ano, 

com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, durante o mês de maio. 

- Presença, na Feira do Livro, do livro da responsabilidade de instituições de apoio 

social, IPSS, ligadas à Rede social de Vila Verde “Felicidade é...”, no seguimento da 

colaboração com o PES, no dia Mundial da Felicidade. 

- Caminhada Intergeracional “Pela saúde e pelo ambiente", com alunos do 2º, 3º ciclos 

incluindo alunos do ensino vocacional, num total de 10 turmas, com presença de 

elementos do grupo "Seniores ativos" e APPACDM, com o apoio da GNR, Pingo Doce, 

Farmácia Fátima Marques, Centro ótico Ibérico, Rede Social de Vila Verde e Câmara 

Municipal de Vila Verde. 

Cumprimento dos objetivos 
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Podemos concluir que os objetivos previamente propostos foram atingidos, de acordo 

com as responsáveis pela dinamização do Projeto de Educação para a Saúde, em cada 

polo, decorrente do plano elaborado no início do ano envolvendo docentes do pré-

escolar, primeiro ciclo e docentes da EBVV. 

Dificuldades / propostas de alteração 

O desenrolar das atividades decorreu dentro do planeado sem qualquer tipo de 

imprevisto, sendo notório que estas são sempre uma mais-valia para o processo de 

ensino/aprendizagem.   

Aspetos muito positivos têm a ver com o desenvolvimento e envolvimento da 

comunidade educativa, nas atividades planeadas desde o início do ano letivo pelas 

docentes responsáveis por cada nível de ensino.  

Dificuldades prendem-se com a dispersão do número de escolas do Agrupamento e 

por um desenvolvimento diferenciado e descontínuo de atividades que se relacionam 

com a promoção da saúde, sendo que há contextos e dinâmicas próprias que 

caracterizam as diferentes escolas, sobretudo as que concentram mais alunos e mais 

anos de escolaridade. Outro aspeto a referir foi a ausência de elementos de EBMEA, 

desde a primeira reunião do PES convocada pela direção. 

Uma proposta será a existência de uma linha mestra na promoção da saúde, tal como 

já está consignada no projeto educativo do Agrupamento, cujo plano de ação seja 

definido pela equipa responsável do PES, em função das necessidades diagnosticadas 

e não a observância e execução de projetos externos ou situações pontuais e dispersas 

(divergentes de um plano que se pretende coerente e abrangente) que não tenham 

sido analisados também com a equipa PES. 

As várias propostas por parte de vários dinamizadores poderão ser apreciadas mas 

deverão ir ao encontro das linhas de ação do PES. Também a ocorrência de várias 

ações na área da promoção da saúde, não devem ser apostas isoladas de docentes de 

uma forma individual mas devem situar-se num projeto mais abrangente como o PES 

pretende ser (o que nem sempre aconteceu, provocando dispersão e esbatimento dos 

objetivos pretendidos). A presença, mesmo que pontual de um elemento da equipa do 

PES junto do Conselho Pedagógico, poderia ajudar a esclarecer e a fortalecer a união 

de esforços em prol da promoção da saúde, veiculando os diversos departamentos e 

estruturas aí representadas num mesmo propósito. 

Outra proposta tem a ver com a implementação das linhas de ação do PES a serem 

dinamizadas em cada grupo de escolas (pré-escolar, primeiro ciclo, segundo e terceiro 

ciclos da EBMEA e segundo e terceiro ciclos da EBVV); para viabilizar este propósito, 

seria conveniente a existência de um docente responsável, com uma equipa autónoma 
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(que assuma o projeto e responda por si) já que se torna pouco exequível ou mesmo 

inviável desenvolver de forma sustentada o projeto de educação para a saúde a partir 

de uma só coordenação. 

 

Relatório do Clube de Inglês 
Inicialmente, procedeu-se à divulgação do Clube de Inglês, local e horário de 

funcionamento nos placares exteriores e junto dos professores de Inglês dos 5.º e 6.º 

anos, pessoalmente e via e-mail.  

As atividades do Clube tiveram início em meados do mês de outubro, as quais 

decorreram às quartas e sextas-feiras num bloco de quarenta e cinco minutos, e 

incidiram sobretudo na promoção do domínio intercultural, através da convivência com 

aspetos socioculturais do Reino Unido, dos Estados Unidos da América e do Canadá.  

Estas atividades versaram a abordagem de três temas: Halloween, Thanksgiving Day 

e Christmas. Primeiro, os alunos dedicaram-se à pesquisa sobre estas celebrações na 

internet. De seguida, redigiram breves textos, desenharam e ilustram imagens com a 

finalidade de explicar e divulgar estas datas festivas á comunidade escolar. Por fim, 

foram expostos cartazes na sala destinada ao clube, nos placares dos corredores e no 

polivalente da escola.  

A par da divulgação à comunidade escolar, o Halloween revestiu-se de uma 

movimentada e alegre interação com todas as turmas de 6º Ano e algumas de 5º Ano. 

Um grupo de alunos e de alunas, membros do clube, disfarçado de bruxinhas e de 

monstros “invadiu” as salas de aula com uma hilariante “Trick or treat”.   

O Thanksgiving Day serviu de mote para a questão “ What are you thankful for?”, a 

qual obteve variadas reflexões com posterior registo, quer individual, quer em grupo. 

Relativamente ao tema Christmas, os alunos redigiram um postal dirigido a Santa 

Claus e aprenderam as canções “Time for another year”, “ Snowflakes” e “Noel, Noel, 

Noel”, estas últimas com representação na Festa de Natal em parceria com os docentes 

de Educação Musical. 

Na sala, criou-se o English Club Corner, o qual teve por objetivo expor os trabalhos 

realizados pelos membros do clube, bem como a divulgação das periódicas 

celebrações. 

Devido à incompatibilidade de horários, o primeiro tempo da manhã de quarta-feira 

não registou uma presença assinalável de alunos. Por outro lado, o último tempo da 

manhã de sexta-feira permitiu que o espaço fosse frequentado maioritariamente pelas 

turmas do 5º E, 5ºB, 5ºD e ocasionalmente pela turma do 6º F.  

No decurso deste período, a atitude dos alunos pautou-se pela adesão entusiástica às 
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atividades propostas, onde se privilegiou o estímulo das suas capacidades de criação 

e produção.  

A partir de meados do mês de fevereiro do segundo período, os objetivos inicialmente 

propostos pelo Clube de Inglês não foram cumpridos na totalidade, uma vez que a 

maior carga de estudo dos alunos contribuiu para que a sua presença tenha diminuído, 

o que desvirtuou o propósito desse espaço, que seria a promoção dos domínios da 

oralidade, da escrita e da leitura numa perspetiva lúdica, bem como o contacto com a 

cultura anglo-americana. Contudo, e apesar do supra exposto, foi cumprida grande 

parte das atividades propostas, nomeadamente, o assinalar de celebrações e datas 

festivas: St Valentine’s Day, St Valentine’s Messages; vocabulário alusivo à Primavera; 

simbologia da bandeira da Union Jack e os países que constituem o Reino Unido; 

vocabulário alusivo à comemoração da Páscoa; Mother’s Day; Father’s Day, St 

Patrick’s Day, St. David’s Day e St George’s Day com a mostra de cartazes alusivos à 

temática, e ainda o tema “ Facts and personalities” com o intuito de serem divulgados 

à comunidade escolar.  

No terceiro período, a componente não letiva destinada ao Clube passou a ser ocupada 

com a lecionação da disciplina de Português à turma 5ºE. 

A dar continuidade ao Clube no próximo ano letivo, este tornar-se-ia mais atrativo e 

dinâmico se houvesse um número maior de professores envolvidos no mesmo, pois 

permitiria que as atividades aí realizadas originassem uma maior diversidade de 

resultados. 

 

Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) 

O Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) é um projeto de natureza psicossocial e educativa, 

vocacionado para apoiar e orientar os alunos, bem como as suas próprias famílias, 

particularmente as mais fragilizadas, cuja ação assenta em dois princípios: 

- O equilíbrio emocional e afetivo da família, um ambiente escolar otimista e 

empreendedor repercutem-se positivamente na integração escolar das crianças e 

jovens, na promoção de relações interpessoais saudáveis e nos resultados escolares; 

- Uma boa relação entre a escola e a família ajuda a prevenir a indisciplina e a 

promover o sucesso académico dos alunos; 

- Quando a família não dispõe de condições para satisfazer as necessidades educativas 

das crianças e jovens, compete à escola acionar os mecanismos apropriados para 

ajudar a família a cumprir as suas funções. 

No presente ano letivo, o GAA prosseguiu a metodologia de intervenção centrada no 

apoio aos alunos mais vulneráveis, ajudando-os a desenvolver competências sociais e 
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habilidades emocionais, com vista à adoção de comportamentos satisfatórios tanto no 

plano pessoal como no escolar e social. 

 

Atividades desenvolvidas 

- Acompanhamento e referenciação de alunos com baixo rendimento escolar e/ou 

problemas comportamentais e emocionais. 

- Apoio aos diretores de turma relativamente a alunos com elevado insucesso e/ou em 

situação de risco e respetivos pais e encarregados de educação.  

- Apoio às famílias de alunos com elevada vulnerabilidade socioeconómica. 

- Referenciação de alunos com necessidade de suplemento alimentar junto dos 

Serviços de Ação Social Escolar. 

Breve referência às atividades desenvolvidas 

A intervenção personalizada continua a ser uma mais-valia do GAA, permitindo um 

conhecimento mais aprofundado da origem dos problemas e uma maior mobilização 

dos recursos/apoios sociais e/ou educativos possíveis e apropriados para promover a 

socialização dos alunos. 

O acompanhamento dos alunos com baixo rendimento escolar e/ou problemas 

comportamentais e emocionais baseou-se na escuta ativa e na orientação ao nível da 

organização do estudo diário, do desenvolvimento de técnicas de estudo e do reforço 

da autoestima e autoconfiança. No seguimento desta metodologia e com o 

envolvimento parental, tornou-se possível levá-los a refletir sobre a conduta diária e 

a melhorar a sua integração escolar.  

No presente ano letivo foi dada continuidade ao programa de concessão de suplemento 

alimentar, financiado pelo SASE – Serviço de Ação Social Escolar, a todos os alunos 

oriundos de famílias com elevadas carências económicas. 

Os casos de alunos com maior gravidade do ponto de vista psicossocial e familiar 

foram encaminhados para o Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento 

(SPO), para a Comissão de Proteção de Menores e para consultas nos Serviços do 

Sistema de Saúde. 

 

Composição e funcionamento 

O Gabinete de Apoio ao Aluno realizou a sua intervenção sempre em cooperação com 

os diretores de turma e os restantes Serviços de Apoio Educativo do Agrupamento: 

Educação Especial e Apoio Educativo, Serviços de Ação Social Escolar; Serviço de 

Psicologia e Orientação e Clube de Solidariedade, tendo sido alargada aos Serviços do 

Sistema de Saúde. 
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O acompanhamento individualizado dos alunos e respetivas famílias decorreu no 

horário semanal de 45 minutos e no horário da componente não letiva, assim como 

nos períodos de recreio e almoço, devido à dificuldade em conciliar o horário do 

Gabinete com o horário dos alunos, continuando a ser um dos maiores 

constrangimentos. 

 

Cumprimento dos objetivos 

O GAA ao aluno contribuiu para a sustentabilidade de uma escola inclusiva, tendo 

procurado assegurar a igualdade de oportunidades de desenvolvimento pessoal e 

social, consagrada no Projeto Educativo do Agrupamento, através da promoção do 

equilíbrio emocional e afetivo dos alunos, do reforço positivo das relações escola – 

aluno – família, da promoção da prática de atitudes e comportamentos positivos no 

seio da comunidade escolar, da mediação de conflitos; do apoio às famílias 

economicamente mais vulneráveis, da intervenção e sinalização em situações de risco. 

Em síntese, poder-se-á afirmar que os alunos que usufruíram do programa de 

acompanhamento individualizado revelaram progressos no domínio do relacionamento 

interpessoal e passaram a integrar-se melhor em contexto escolar, sendo notório um 

maior empenho relativamente às tarefas escolares. 

 

Aspetos a melhorar no próximo ano letivo 

- Sinalizar e diagnosticar, no início do ano letivo, todos os casos de alunos com 

problemas emocionais e comportamentais e/ou com baixo rendimento escolar. 

- Implementar um programa de tutoria, destinado a apoiar prioritariamente todos os 

casos de alunos com dificuldades de integração escolar, a executar prioritariamente 

por docentes da turma a que o aluno pertence. 

- Combater o insucesso escolar através do investimento, por parte do Agrupamento, 

num programa de desenvolvimento da leitura, escrita e cálculo, destinado 

prioritariamente a alunos do primeiro ciclo do ensino básico. 

- Reforçar a ligação escola-família, no sentido de promover um maior envolvimento 

dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos respetivos educandos. 

- Alargar a rede de parcerias/protocolos com outras entidades e/ou instituições, caso 

seja necessário, para apoiar alunos e respetivas famílias socioeconómica e 

culturalmente desfavorecidas. 

- Atribuir uma carga horária semanal ajustada às funções do Gabinete de Apoio ao 

Aluno.  
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Clube “Entre a escola e a família” 

Sendo um espaço lúdico de aprendizagem, de inscrição facultativa, que permite 

canalizar de forma correta as energias dos alunos, a pertinência deste Clube “Entre a 

escola e a família” consiste em várias razões das quais destacamos: 

 promove a interajuda / a solidariedade; 

 fomenta a partilha de conhecimentos; 

 amplia  a consciência cívica. 

Objetivos do trabalho 

Sendo um espaço privilegiado de observação, de reflexão, de discussão crítica, de 

partilha de conhecimentos, de experiências e aprendizagens, pretendeu-se: 

 desenvolver o gosto pela escola como espaço de convívio / formação; 

 desenvolver o gosto pela aprendizagem nas temáticas saúde e ambiente; 

 envolver os encarregados de educação nos assuntos; 

 desenvolver a argumentação em ciências. 

Pode proporcionar através de pequenas investigações, a oportunidade de os alunos 

desenvolverem a sua personalidade, a sua forma de comunicação e a criatividade e a 

sensibilidade para assuntos científicos; 

Pode também permitir canalizar de forma correta as energias dos alunos, libertando-

os de tensões, promovendo a consciência cívica, a solidariedade e a interajuda, bem 

como incutir regras que sendo inerentes ao funcionamento do Clube, são transversais 

a toda a escola. 

Foram trabalhadas as seguintes competências: 

 Partilha de sentimentos/emoções; 

 Capacidades de interajuda/solidariedade e consciência cívica; 

 Gosto pela escola como espaço de convívio/formação. 

Experimentar: 

 Instrumentos de registos; 

 Materiais variados; 

 Suportes diferentes; 

 Novos meios e técnicas; 

 Estimular: 

 Capacidades expressivas e comunicativas;   

 Capacidade de análise e de crítica. 
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Horário de funcionamento/distribuído 

Quinta-feira- 12h30m-13h20m (no 3º período) 

Sexta-Feira – 12h30m-13h20m 

 

Alunos inscritos e Assiduidade 

Os alunos inscritos pertenciam às turmas do 8.ºA, do 8.ºD e a turma de 5.º B 

Todos os outros alunos foram assíduos e desenvolveram atividades fora das horas de 

funcionamento do clube. 

 

Atividades desenvolvidas 

Estudo dos desperdícios em meio escolar  

Este estudo, desenvolvido pelo 8.ºA, teve como objetivo avaliar o desperdício 

alimentar no meio escolar, através da análise das sobras e dos restos por grau de 

ensino e componente proteico. Utilizou-se como amostra as 100 refeições servidas 

durante o primeiro período, na Escola Básica Monsenhor Elísio de Araújo. Para análise 

estatística dos valores utilizou-se Excel. Foram pesados os alimentos produzidos, as 

sobras e os restos e com os valores obtidos calculou-se a percentagem de sobras e o 

indicador de restos, respetivamente. 

Obteve-se uma média de 31% de sobras. Não se verificaram diferenças significativas 

entre os diferentes graus de ensino nem por componente proteico. 

Os resultados obtidos são preocupantes e apontam a para necessidade de melhorias 

na gestão da Unidade de Alimentação e Nutrição, assim como para o desenvolvimento 

de estratégias que diminuam a rejeição das refeições escolares. 

No decorrer do estudo foram analisadas 20 ementas diferentes. Dividindo-as de acordo 

com a fonte de proteína, em pescado ou carne. Relativamente ao tipo de carne o mais 

utilizado foi o frango e a “mistura de espécies” (mistura de carne de vaca e porco) 

verificado em 3 refeições de cada. Quanto aos pratos de pescado verifica-se uma maior 

diversidade, 7 tipos diferentes. O mais utilizado foi o peixe prata. O número de 

refeições servidas é maior, em média, quando o prato é carne e para um de pescado 

que se verificou o mínimo. 

No que diz respeito a média de sobras por tipo de componente proteico verificam-se 

diferenças significativas. Os pratos com maior percentagem de sobras são de peixe 

com 20,37 e 20,53% valores que quase duplicam o do prato de carne com maior 

percentagem de sobras (11,05%).  

Este resultado mostra que é possível existirem erros de sobrestimação no cálculo das 

capitações, no entanto a sua divisão de acordo com idades pode não ser uma mais-
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valia na diminuição dos desperdícios. 

Por outro lado, partindo do princípio que as capitações são adequadas as necessidades 

dos consumidores, então os valores obtidos denotam que os alunos ingerem 

quantidade de nutrientes inferiores às recomendadas, uma vez que rejeitam em média 

31% da refeição. Deste modo, não aproveitam os seus benefícios nutricionais, além 

disso os alunos que não comem bem ao almoço tem fome mais cedo e provavelmente 

acabam por consumir alimentos menos saudáveis.  

Limitações do estudo 

Este estudo teve algumas limitações inerentes à sua metodologia, nomeadamente a 

dificuldade de pesar os alimentos, e analise dos resultados.  

Sugestões para futuros trabalhos 

Após a realização deste trabalho surgiram várias ideias para futuros trabalhos a 

desenvolver ao nível do controle de desperdícios e também, dos refeitórios escolares. 

Trabalhos que quantificassem o desperdício alimentar, por componentes constituintes 

do prato (carne/pescado, cereais e legumes) com o objetivo de perceber se há́ alguma 

relação entre componentes do prato e a rejeição da refeição. 

Elaborar trabalhos que apurem as preferências alimentares nas refeições principais, 

nomeadamente almoço, dos alunos. 

Desenvolver programas com o objetivo de reduzir os desperdícios alimentares e 

posteriormente avaliar, através da quantificação dos mesmos, a sua eficácia. 

Seria também interessante analisar a adesão dos alunos aos refeitórios escolares como 

forma de avaliar as medidas implementadas a nível das refeições escolares e verificar 

o impacto das mesmas junto da comunidade. 

 

Vi e recomendo – à família e aos amigos 

O projeto “Vi e recomendo” teve como objetivos estruturar um plano de intervenção 

nas escolas, com o objetivo de prevenir e resolver conflitos, aprender a argumentar 

assuntos polémicos das ciências e aumentar a literacia científica através da mensagem 

cinematográfica.  

A primeira parte deste trabalho foi realizar uma pesquisa profunda sobre outros 

projetos semelhantes em que o cinema é utilizado como fonte mediadora de conflitos, 

e alargamento de temáticas da saúde, ambiente e literacia científica. Procuramos 

bibliografia para termos precisamente respostas sobre as verdadeiras possibilidades 

da imagem em movimento para estes fins. Depois desta sustentação do projeto, o 

objetivo a que nos propomos é precisamente conseguir identificar os principais tipos 

de conflito que ocorrem contemporaneamente nas escolas Portuguesas, bem como de 
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assuntos de saúde, ambiente e ciência transversais ao currículo e que preocupam os 

alunos. Desta forma, criar uma listagem de filmes mediadores, adequados a cada 

situação específica para no próximo ano letivo serem debatidos quer pelos alunos quer 

pela família. Para que esta ligação possa realmente acontecer, iremos criar um Website 

de apoio ao projeto. Este espaço online permitirá que qualquer aluno, familiares e 

amigos, possa ter acesso à nossa seleção de filmes, e, com o auxílio de uma ficha 

informativa que já criamos e iremos disponibilizar, possa preparar o visionamento do 

filme a ser debatido. O objetivo é que a partir desse filme, a comunidade escolar possa 

abordar e debater as questões mais problemáticas, que eventualmente existam com 

os alunos da sua turma. 

Segue-se uma fase do visionamento do filme em família 

No final, promovido pelas fichas haverá um fórum para um diálogo e respetiva 

reflexão, transpondo a mensagem da obra cinematográfica para a realidade, sempre 

que possível e retirando todas as conclusões que sejam pertinentes. 

Segue-se a lista de filmes estudados este ano letivo: 

1. A Excêntrica Família de Antónia. 

A Excêntrica Família de Antónia, Drama, Holanda/Bélgica, 1995, 102min, COR. 

Realizadora: Marleen Gorris. 

Conteúdos: igualdade de género 

2. O Gene Rosa 

Decoding Annie Parker, Drama, EUA, 2013, 102min, cor, Realizador: Steven Bernstein 

Conteúdos: Genética. Gene. Cancro. 

3. Uma Chance para Viver 

Living Proof, biografia/drama, EUA, 2008, 125min, COR. Realizador: Dan Ireland. 

Conteúdos: Cancro da mama, hereditariedade, neoplasia, medicamentos, tratamento, 

autoexame, mastectomia, biópsia, exame clínico, tratamento. 

3. Óleo de Lorenzo  

Óleo de Lorenzo, Drama, EUA, 1992, 135min, COR, Realizador: George Miller 

Conteúdos: Cadeias de carbono, bioquímica, proteínas específicas, inibição 

competitiva, ácidos gordos. 

4. Uma prova de amor  

My Sister's Keeper, drama, EUA, 2009, 109min, COR. Realizador: Nick Cassavetes. 

Conteúdos: Leucemia. Doação de órgãos. Células-tronco. Falência renal. Bebé de 

proveta. Cordão umbilical. Linfócitos. Leucócitos. Transplante, a formação do cancro, 

as funções das células sanguíneas e os exames necessários para confirmação da 

doença. Oncologia. Anemia. Mononucleose. Leucemia. Deficiência imunológica. 
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Falência dos rins. Oncologia. Quimioterapia. Transplante de medula. Compatibilidade 

sanguínea. Cromossomas. Dadores. Cordão umbilical. 

5. Epidemia  

Epidemia/Outbreak, Suspense, EUA, 1994, 128 minutos, COR. Realizador: Wolfgang 

Petersen. 

Conteúdos: Biodiversidade, habitat natural, desmatamento, tráfico de animais, caça, 

transmissão de doenças, maus-tratos, abandono, animal silvestre, Virologia, células, 

parasitas obrigatórios, infestação, lise celular, capsídeo, material genético. 

Variedades, hospedeiro, anticorpos, mutações, transmissão, animal silvestre. 

6. Viagem Insólita 

Viagem Insólita (Innerspace), Aventura, EUA, 1987, 120 min, COR, Realizador: Joe 

Dante 

Conteúdos: partículas, miniaturização, chips, veia glútea, veia ilíaca, veia cava inferior, 

átrio, jugular, quiasma ótico, corrente sanguínea, corpo humano, sistemas. 

7. Longe Dela  

Away From Her, Drama, Canadá, 2007, 110 min, COR, Realizadora: Sarah Polley 

Conteúdos: Neurónios, membranas celulares, transporte, sinapses, habilidades 

específicas, perda de memória, emaranhados neurofibrilares, perturbações 

neurocognitivas, atrofia cerebral. 

8. Persépolis 

Persépolis, Animação, EUA/França, 2007, 95min, COR, Realizador: Vincent Paronnaud 

e Marjane Satrapi. 

Conteúdos: maturidade sexual, puberdade, mudanças, adolescência. 

9. Perfume - A história de um assassino 

Perfume - A história de um assassino, Suspense, Alemanha/França/Itália, 2006, 

147min, COR, Realizador: Tom Tykwer. 

Conteúdos: dom, experiências olfativas, sistema sensorial, inquietude, linguagens, 

cheiros. 

10. O guardião de memórias 

“O Guardião de memórias”, EUA, 2008. Realizador: Mick Jackson.  

Conteúdos: A síndrome de Down, cromossomopatia, cromossoma supranumérico, 

aconselhamento genético, amniocentese.  

11. O Estranho Caso de Benjamin Button 

“The Curious Case of Benjamin Button”, EUA, 2008, realizador: David Fincher  

conteúdo: síndrome de Hutchinson-Gilford, denominado por progeria, doença rara de 

origem genética, patologia, gene LMNA, componentes da lâmina nuclear, invólucro 



20 

 

nuclear, núcleo das células. Mutação, proteína anormal denominada de progerina. 

desorganização da cromatina, danos no ADN e atraso na proliferação celular. 

12. Encontro de irmãos 

“Rain Man”, EUA, 1988, realizador: Barry Levinson. 

Conteúdos: Autismo, síndrome de Asperger, causas da doença. 

13. Super Size Me 

“Super Size Me”, EUA, 2004 – realizador: Morgan Spurlock, EUA. 

Conteúdos: O que os alimentos nos fornecem, de modo a permitir-nos fazer escolhas 

alimentares mais saudáveis; Causas da doença, de modo a evitá-la; Modos de 

combater e/ou atenuar os problemas associados à obesidade, entre eles: asma, 

artrite, doenças cardiovasculares, apneia do sono, vários tipos de cancro, diabetes, 

hipertensão, colesterol e triglicerídeos elevados; Modos de, instalada a doença, 

combatê-la ou atenuá-la. 

15. Juventude Inquieta 

“Rumble fish”, EUA, 1983, realizador por Francis Ford Coppola.  

Conteúdos: Daltonismo, anomalias fenotípicas, portadora do gene, vantagem 

evolutiva. 

16. Os Crimes dos Rios de Púrpura 

“Les Rivières Pourpres”, 2000, França, realizador: Mathieu Kassovitz.  

Conteúdos: inbreeding/consanguinidade), Eugenia, gene, ser homozigótico para esse 

gene, doenças recessivas), depressão genética. 

 

 

Teatro Fórum - Educação para a Sexualidade 

O grupo que frequentaram o CAIP convidou colegas voluntários que teve um dia para 

imaginar cenas baseada em factos reais ou prováveis, onde alguém desempenha o 

papel de opressor/a e alguém o de oprimido/a, que tenha subjacente questões 

relacionadas com a igualdade de género, homofobia e violência de Género. Cada grupo 

representou a cena que criou. Opressor/a e oprimido/a trocaram vivamente 

argumentos entre si, porém, no final da discussão, o/a opressor/a ganha a contenda.  

Após cada representação iniciou-se o debate com os/as espetadores/as abrindo um 

diálogo entre palco e plateia, mediado pelo/a Dra. Cristina Oliveira, (pessoa 

responsável pela mediação da sessão). No debate foram identificadas alternativas não 

opressivas para desfecho da cena. 

Em seguida, a Dra. Cristina convidou os membros do público para o palco e estes 

recriaram um novo final de cena que represente uma solução não opressiva. 



21 

 

No final da sessão os especialistas (investigadora em educação para a sexualidade, 

procurador da república – tribunal da família, e psicóloga) contextualizam a 

intervenção. 

Os conteúdos trabalhados foram: Bullying, Sexo, Sexualidade, Género, Violência 

doméstica, Violência de Género, Sexismo, Machismo, Homofobia, Igualdade de género 

e relações de poder e de controlo. 

 Os objetivos foram: Procurar soluções para resolver dilemas, problemas ou opressões 

identificadas pelos/as participantes e estimular uma atitude cívica ativa e a aquisição 

de competências de resolução de conflitos. 

 No primeiro dia os temas Sexualidade, igualdade de Género, Violência de Género e 

Orientação sexual/ Homofobia, gravidez na adolescência, ciberbulling foram 

abordados sobre duas vertentes: a vertente educativa, pela exposição e exploração 

do tema, através das atividades estruturadas (aulas com grupo turma oitavo ano e 

aulas debate - com quatro turmas presentes, sendo uma das turmas de sexto, 

preconceitos e tabus sétimo e oitavo já com preparação prévia) – o que requereu, 

necessariamente, a participação direta dos alunos na peça -, e a vertente teatral, pelo 

jogo dramático que os atores desenvolverão a partir de um guião estabelecido – este 

dependente da audiência para construção de significado. 

A oficina consistiu, assim, num produto teatral que, trabalhado em conjunto com a 

audiência, visa refletir sobre alguns dos receios comuns, perguntas sem resposta, 

preconceitos e tabus que fazem parte do processo de maturação sexual dos 

adolescentes e dos jovens. 

Ao longo desta oficina, os jovens relembrarão experiências do seu quotidiano, quer 

seja na sala de aula, quer seja na família, quer seja com o grupo de pares. Estas 

experiências algumas vezes refletirão situações de opressão, como por exemplo: 

Aluno que sofre de bulling por ter diferente orientação sexual... 

Neste projeto teatral, propusemos, com a utilização desta metodologia, um espaço de 

reflexão, vivências e partilha de dúvidas referentes à temática, como por exemplo: 

- igualdade de género 

- sexualidades 

- diversidade sexual 

- violência de género 

- Participação e cidadania 

- comunicação , imagem e linguagem 

- contextualizando os direitos humanos 
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Dinamização 

Ana Cristina Oliveira, Coordenadora do clube de Teatro da Escola Secundária de Vila 

Verde 

 

Orientação 

GIAA da Escola EB 2 e 3 Monsenhor Elísio Araújo, em articulação com CPCJ de Vila 

Verde 

 

Especialistas convidados 

Procurador da República (Dr. Vinagre de Sousa, Especialista em Educação para a 

sexualidade, Doutora Teresa Vilaça e Psicóloga Cidália Ferreira Alves. 

 

Espaço 

Auditório da escola Monsenhor Elísio de Araújo 

 

Balanço/Conclusões 

Aspetos positivos 

O trabalho de investigação “Estudo dos desperdícios em meio escolar” começou muito 

bem. Com muito empenho por parte dos alunos na recolha de dados. 

No segundo e terceiro período as escolhas dos filmes teve muito sucesso, os alunos, 

além desta lista, referiram outros filmes, como Avatar, GATTACA, A Ilha, O dia depois 

do amanhã. A lista era tão rica e diversificada, que não tivemos tempo de trabalhar 

os “factos científicos” destes filmes, daí que ainda não os incluímos na lista. 

A oficina de Teatro Fórum e o Teatro Fórum: Eu nasci assim eu cresci assim, foi muito 

de agrado dos alunos participantes, e de grande valor educacional. 

Aspetos negativos 

Na investigação “Estudo dos desperdícios em meio escolar”, os alunos desmotivaram 

aquando do tratamento de dados, pelo, facto de terem poucos conhecimentos de 

estatística e precisarem de muito apoio por parte da professora. As falhas 

essencialmente foram minhas, pois deveria acompanhar presencialmente os trabalhos 

de tratamento de dados e interpretação dos mesmo e por falta de tempo não o fiz 

como deveria. 

 

Sugestões 

Continuar a exploração de filmes, dinamizar o fórum, procurar articular com o projeto 

ComVida e Plano Nacional de Cinema. 
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Alargar a escolha a “filmes mediadores de conflitos” juntamente com os alunos criar 

um conjunto de critérios de seleção das obras fílmicas para este projeto, que embora 

possa ter alguma flexibilidade na sua aplicação, será o fio condutor em grande 

percentagem das decisões tomadas. Estes critérios no entanto devem ter em conta, a 

capacidade de sensibilização e/ou mobilização, atualidade das questões abordadas, 

ser baseado em factos reais ou em clássicos da literatura e elementos de linguagem e 

técnicas cinematográficas utilizadas. 

Criar um fórum de debate, com o material, já elaborado, para divulgar/alargar o 

projeto à comunidade escolar. 

 

 

Departamento da Educação Pré-escolar 

 

Trabalho desenvolvido nas reuniões de Departamento 

Os assuntos tratados e discutidos nas reuniões de Departamento quer de 

caráter pedagógicos quer organizacional e os materiais produzidos, podem ser 

consultados nas convocatórias existentes e nas atas das reuniões arquivados 

no dossier de coordenação e na plataforma Utilatas.  

Nas diversas reuniões foram analisados e discutidos os assuntos a seguir referidos: 

Informações do Conselho Pedagógico; 

Revisão do Regimento Interno do Departamento; 

Planificação anual e a médio prazo; 

Adoção de modelos uniformes de registo de observação/avaliação das aprendizagens 

das crianças; 

Plano Anual de Atividades – articulação com outros departamentos;  

Uniformização de critérios de avaliação;  

Levantamento de necessidades de formação; 

Reflexão de atividades do Plano Anual de Atividades. 

O trabalho do Departamento foi desenvolvido de acordo com os princípios e valores 

orientadores da ação educativa consagrados no Projeto Educativo do Agrupamento. 

Dinâmica de trabalho 

O Departamento é formado por um grupo de vinte e seis docentes, com experiência 

profissional diversa, com sensibilidades distintas e com pontos de vista divergentes, o 

que contribuiu para o enriquecimento e a melhoria dos objetivos e metas de 

aprendizagem.  
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Na liderança procurei direcionar a minha atuação para os seguintes aspetos: 

Responsabilização de todos os docentes pela melhoria da qualidade da ação educativa.  

Promoção de um ambiente colaborativo de relações interpessoais positivas e 

participativas. 

Em Departamento discutiu-se, debateu-se e analisou-se criticamente diversos 

assuntos das ordens de trabalhos gerando consensos e respeito mutuo. Nestas 

reuniões foram analisadas orientações pedagógicas, administrativas e organizacionais 

materializados em documentos como Projeto Educativo, Regulamento Interno, 

legislação ou propostas emanadas do Ministério da Educação e/ou do Conselho 

Pedagógico. 

Participação no Plano Anual de Atividades 

O Plano Anual de Atividades foi construído com a participação e o contributo ativo de 

todos os docentes deste Departamento, tendo como base o Projeto Educativo do 

Agrupamento. Ao longo do ano foram diversas as atividades que se desenvolveram, 

em articulação com os diferentes intervenientes no processo educativo: 

Articulação com a ELI de Amares e CPCJ de Vila Verde; 

Articulação com a Câmara Municipal de Vila Verde; 

Articulação com as Juntas de Freguesia; 

Articulação com as EB1; 

Articulação com as EB2/3 de Vila Verde e Monsenhor Elísio Araújo; 

Feiras do livro; 

Projeto aLer+; 

Semana Interconcelhia da Leitura; 

História Andarilha; 

Feira Quinhentista; 

Projetos – PES; SOBE; Escola+Verde; Regime de Fruta Escolar; 

Visitas de estudo;  

Exposição de final de ano “O artista vem à Escola”. 

Conclusão 

Com a realização deste relatório pretendeu-se refletir sobre as atividades de 

coordenação do Departamento de Educação Pré-Escolar, desenvolvidas ao longo do 

ano. Nesta reflexão procurei destacar o modo como este Departamento contribuiu para 

a obtenção dos objetivos e metas do Projeto Educativo do Agrupamento e para a 

promoção de um ensino de qualidade.  

 

Departamento Curricular do Primeiro Ciclo 
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Organização do Departamento 

O Departamento do Primeiro Ciclo, constituído por treze estabelecimentos de ensino, 

com cinquenta e quatro turmas, perfazendo um total de novecentos e cinquenta e seis 

alunos e setenta docentes (titulares de turma e apoio educativo). Está organizado em 

conselhos de docentes de ano. 

Reuniões 

As reuniões de departamento integram a totalidade dos docentes deste departamento, 

dividindo-se depois em quatro subcoordenações, uma por cada ano de escolaridade. 

Nestes conselhos de docentes de ano os temas são desenvolvidos tendo em atenção 

as especificidades de cada ano de escolaridade. Foram realizadas várias reuniões onde 

foram debatidos os seguintes assuntos: 

 regimento do departamento; 

 distribuição de serviço/ nova matriz curricular e horários; 

 organização e planificação da Oferta Complementar; 

 operacionalização do Apoio ao Estudo; 

 planificações/metas curriculares mensais e anuais (planificações de curto prazo 

são da responsabilidade de cada titular de turma); 

 critérios de avaliação de ciclo e de ano; 

 organização das atividades de enriquecimento curricular; 

 articulação horizontal e vertical: 

 projetos MATreinar e EntreLinhas; 

 elaboração do plano anual de atividades e sua avaliação; 

 articulação com unidade de saúde local, autarquia, biblioteca municipal, escola 

segura; 

 linhas orientadoras para o plano de turma; 

 avaliação dos alunos - elaboração das fichas de avaliação diagnóstico, fichas de 

avaliação formativa, fichas de avaliação mensais, fichas de avaliação sumativa 

- aferida interna; 

 uniformização de procedimentos relativos às provas de avaliação aferida 

interna; 

 calendarização da aplicação das provas de avaliação aferida interna;  

 análise dos resultados da avaliação do sucesso académico dos alunos; 

 análise das condições especiais de alunos na realização das Provas Finais; 

 constituição de grupos de trabalho para elaboração de provas a realizar a nível  

de escola; 
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 plano de formação; 

 participação em projetos; 

Preparação das reuniões 

Foi dada continuidade à organização inicial na preparação das reuniões de 

departamento. Os subcoordenadores de ano reúnem-se previamente para prepararem 

as mesmas e delinearem formas de atuação comuns.  

As reuniões de avaliação de final de período são preparadas antecipadamente, pela 

comissão de avaliação dos alunos, sendo depois submetida à aprovação do conselho 

pedagógico a sua calendarização assim como a ordem de trabalhos.  

No caso de estas serem de caráter informal, são convocadas através da plataforma de 

comunicação. Sempre que possível são divulgados os documentos em estudo. 

Desenrolar das reuniões 

Dado o elevado número de professores que integra este departamento são 

transmitidas em grande grupo as informações mais relevantes, assim como as 

orientações para o desenrolar dos trabalhos. Havendo necessidade de consenso volta-

se a reunir com todo o departamento. O trabalho de debate e reflexão, a partilha de 

estratégias e a elaboração de materiais é feito a nível de conselho de docentes de ano. 

Foram constituídos grupos de trabalho para: elaboração de fichas de avaliação 

diagnóstica e aferida interna; elaboração de planificações; análise da informação 

relativa às provas finais do quarto ano e aos testes intermédios do segundo ano; 

elaboração das informações de prova de português e de matemática, assim como a 

elaboração das respetivas provas e critérios de classificação; elaboração da informação 

de prova, provas e critérios de classificação de Estudo do Meio e de Expressões 

Artísticas para as Provas de Equivalência à Frequência para os alunos autopropostos 

às Provas Finais do Primeiro Ciclo;  

Foi ainda debatida a articulação/integração dos alunos do quarto ano e do pré-escolar, 

tendo ficado acordado que esta seria da responsabilidade dos professores do quarto 

ano. 

As reuniões de avaliação de conselho de docentes de ano desenvolveram-se no final 

de cada período, de acordo com calendarizações/orientações aprovadas em conselho 

pedagógico. 

Todas as reuniões decorreram dentro da normalidade e todos os professores 

manifestaram empenho e deram o seu melhor contributo. Ao longo do ano realizaram-

se reuniões informais para partilha e troca de experiências as quais foram 

consideradas relevantes para os professores envolvidos. 
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Plano Anual de Atividades 

Foram várias as atividades desenvolvidas subordinadas ao subtema " Comunidade, 

conhecimento e cidadania: crescer pelo saber". O departamento, após debate e 

reflexão decidiu-se por um tema integrador para o primeiro ciclo "Artes e Ofícios" que 

versou no primeiro período o subtema “Ofícios e Artes da Terra”, no segundo período 

“Amor ‘Arte” e no terceiro período “Artes e Ofícios Quinhentistas”. No enquadramento 

do projeto educativo pretendeu-se: promover o sucesso escolar, desenvolvendo o 

gosto pela aprendizagem; promover o levantamento/pesquisa de ofícios e artes da 

localidade; despertar e desenvolver nas crianças o gosto pela criatividade; promover 

atitudes e comportamentos conducentes a uma cada vez maior valorização e 

preservação da arte local; participar em atividades/projetos envolvendo artesão 

locais; aprender a utilizar o conhecimento como meio de ultrapassar dificuldades; 

promover a integração entre a escola e a comunidade. 

 Das atividades desenvolvidas destacamos as seguintes:  

1.º Semestre- Articulação com o pré-escolar e com o segundo ciclo; Dia Mundial da 

Alimentação; Feira do outono/Feira Mostra de atividades agrícolas; Dia Internacional 

da Pessoa Portadora de Deficiência; O Artista vem à escola; Visitas de Estudo ao Museu 

do Traje a Viana do Castelo, ao Centro de Experimentação, Arte e Cultura - Viana do 

Castelo, ao World of Discoveries - Porto, à Exposição Braga Brincka; Ida ao teatro 

Porto e Ida ao cinema Braga; Cantar dos Reis/ III Enc®ntro de Reis; 

2.º Semestre - O Dia dos Namorados/da Amizade - Gala Namorar Portugal; Desfile de 

carnaval; O 25 de abril; Exposição de maios; Bienal na Escola; Escola+Verde - 

atribuição da Bandeira "Escola+Verde e espetáculo “Conta a canção” com José Miguel 

Fernandes; Sá de Miranda por Terras de Vila Verde/Feira Quinhentista; Dia Mundial da 

Criança; Articulação com o pré-escolar em contexto de sala de aula; Palestra “Uma 

Viagem ao Sistema Solar” – Nuclio on the Road com a astrónoma Rosa Doran; 

Exposição “A Nossa Casa nas Estrelas” (atividade do departamento promovendo 

articulação vertical que decorreu na Escola Básica de Vila Verde); Visitas de estudo ao 

Portugal dos Pequenitos e Parque Ornitológico de Lourosa; a Guimarães e Bom Jesus; 

a Serralves; à Quinta de S. Inácio; a Lisboa (Mosteiro dos Jerónimos, Palácio de Belém, 

Kidzania, Badoca Safari Park, estádio do Benfica e museu Cosme Damião; Gala 

Cultural / Festa de encerramento do ano letivo. 

A nível de estabelecimentos, foram ainda realizadas outras atividades, de acordo com 

os interesses dos alunos e as especificidades do meio. Na sua maioria contaram com 

o envolvimento dos pais e encarregados de educação e a colaboração da autarquia 

local. 
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Ao longo do ano, a História Andarilha, promovida pela Biblioteca Municipal Professor 

Machado Vilela e o Plano de Sensibilização Ambiental - Eduque para um Pensamento 

Verde, promovido pelo município, percorreram os diversos estabelecimentos 

apresentando dramatizações de textos que foram bem do agrado dos alunos. 

As atividades previstas no PAA foram cumpridas com êxito, as visitas de estudo foram 

programadas tendo em atenção o tema aglutinador e a disponibilidade do autocarro 

do Município.  

Os alunos participaram com interesse e entusiasmo, em todas as atividades, 

realizando aprendizagens transdisciplinares que procuraram ir de encontro às 

orientações programáticas. Os professores do departamento manifestaram empenho 

e determinação nas diferentes áreas de intervenção para conseguirem maximizar os 

objetivos definidos e, desta forma, contribuírem para um maior sucesso dos alunos e 

um cada vez maior envolvimento da comunidade educativa. 

Como nota final refira-se que o registo de todas as atividades, dos diversos 

estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo, na plataforma GARE torna-se uma tarefa 

complicada e de difícil concretização. O elevado número de atividades requer um 

trabalho persistente e um acompanhamento constante para a sua concretização, 

sendo por vezes difícil cumprir todos os requisitos. Acresce o facto de em ata de 

estabelecimento constar a avaliação das atividades do PAA, além de ser efetuado o 

preenchimento de grelha de planificação de atividades a nível de estabelecimento.  

Relativamente à autoavaliação também fica complicado formular um juízo de valor 

sobre toda esta diversidade de atividades. 

Talvez se pudesse repensar esta organização passando-a para os coordenadores de 

estabelecimento. 

Articulação 

O trabalho realizado na escola é sempre feito em articulação com os colegas do mesmo 

ano de escolaridade, de outros anos e ciclos e com outras entidades. Assim, ao longo 

deste ano letivo houve reuniões com as educadoras para partilha de informações de 

carater sócio afetivo, para planificar os momentos de Articulação e de 

Avaliação/Balanço Final do trabalho desenvolvido.  

Têm sido significativos os trabalhos desenvolvidos em conjunto com o Pré-escolar e 

Componente de Animação e Apoio à Família (CAAF), sobretudo na concretização do 

PAA e nas atividades desenvolvidas em contexto de sala de aula. 

Os momentos de articulação/integração dos alunos do quarto ano aconteceram com a 

transmissão de informação de caráter sócio afetivo, a elaboração conjunta das provas 

de avaliação diagnóstica, a participação dos alunos do quarto ano no Corta Mato 
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Escolar e a visita à Feira do Livro. Com o projeto PES envolvendo os vários 

estabelecimentos do agrupamento em atividades diversificadas. Com a Componente 

de Apoio à Família na organização de oferta de atividades diversificadas. Os 

professores das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) deram também a sua 

colaboração quer a nível da turma, quer a nível de estabelecimento na concretização 

do PAA a nível de estabelecimento. 

A participação em atividades promovidas pelo Município: Festa das Colheitas com a 

Feira Mostra de atividades agrícolas e produtivas locais, representando quadros vivos 

dramatizados pelas crianças, da EBMEA, com as atividades (desfolhada, vindima, 

bordados, doces da época, vendedores de poesia, exposição de autores conterrâneos, 

etc.), atividade incluída no roteiro da Festa das Colheitas, e que envolveu toda a 

Comunidade Educativa; Mês do Romance / Dia dos Namorados/da Amizade contou 

com a participação de todas as turmas da EBMEA num Concurso de Postais 

subordinados ao tema "Amor" e um espetáculo de abertura, Mensageiros do Amor. 

Contou também com a participação especial de dois alunos (na “Gala Namorar 

Portugal” de 14 de fevereiro) que vestiram coordenados criados pelos alunos e 

confecionados pela comunidade escolar da EB n.º 2 de Vila Verde (Centro Escolar); 

Bienal na Escola com a participação dos alunos do 1.º A, 3.º A e 3.º C do Centro 

Escolar de Vila Verde que foram agraciados com uma Menção Honrosa; Escola+Verde 

desenvolvida em todos os estabelecimentos do agrupamento com destaque para a 

atribuição da Bandeira "Escola+Verde e espetáculo “Conta a canção” com José Miguel 

Fernandes na EB n.º2 de Vila Verde; Sá de Miranda por Terras de Vila Verde com a 

participação no Sarau Cultural com "Danças em Tranças" da EBMEA; na Feira 

Quinhentista com a participação das EB de Aboim, Atães, Barbudo, Esqueiros, Gême, 

Oriz, Sande, Soutelo Alívio e Cruz, EMEA e Centro Escolar Vila Verde; no Desfile com 

alunos das EB de Atães, Sande e Turiz;  

A Biblioteca Municipal com a dinamização da História Andarilha por todos os 

estabelecimentos do agrupamento, com as exposições de trabalhos dos alunos no 

âmbito da sua participação nas atividades Eduque para um Pensamento Verde, Regime 

de Fruta Escolar, Bienal na Escola. A Escola Secundária de Vila Verde e Escola 

Profissional Amar Terra Verde com a adesão a visitas e participação em concursos. A 

Direção Geral de Saúde e Guarda Nacional Republicana/Escola Segura com atividades 

de promoção de segurança rodoviária. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

em Risco (CPCJ) com o envolvimento dos alunos do 3.º ano do agrupamento em 

atividade sobre os Direitos da Criança, na disponibilização de ação de formação para 

todos os docentes do departamento e na realização de uma assembleia de alunos. 
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Estas atividades desenvolveram nos alunos diversas capacidades e proporcionaram a 

aquisição de conhecimentos nas diversas vertentes do saber, além de contribuírem 

para um cada vez maior envolvimento da comunidade educativa em prol de um 

objetivo comum: a educação e o sucesso de qualidade dos alunos. 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

Tendo em atenção as alterações efetuadas à matriz curricular, a oferta das AEC - 

Atividade Lúdico Expressiva, Ensino de Inglês e Atividade Física e Desportiva - passou 

a ser apenas de uma hora semanal. Com o horário, a partir das dezasseis horas e 

trinta minutos, em todos os estabelecimentos, deixou de haver interrupções no 

desenvolvimento das várias disciplinas, que provocavam instabilidade e cansaço nos 

alunos, comprometendo o seu grau de concentração e manutenção da atenção. 

Nos relatórios elaborados pelos professores destas atividades é referida a boa 

frequência dos alunos, o aproveitamento bastante satisfatório e o interesse pelas 

atividades. A planificação das atividades é feita em articulação com os professores 

titulares de turma, integrando temas aglutinadores do currículo das disciplinas de cada 

ano de escolaridade. Decorreram diversos contactos para troca de informações 

relativas aos alunos, partilha de materiais e supervisão. Decorreu, num clima de 

abertura e colaboração tendo sempre como meta e objetivo principal o enriquecimento 

curricular e bem-estar dos alunos. Poder-se-á constatar que o grupo de professores 

das AEC a exercer neste agrupamento, apesar de ter sofrido alterações pontuais 

originadas pela saída de alguns elementos, o procuram fazer com um elevado grau de 

profissionalismo, sendo assíduos e pontuais, mantendo uma boa relação com os 

alunos, envolvendo-os e motivando-os para tarefas diversificadas de uma forma 

lúdica. Todos efetuaram a planificação e o registo de avaliação das atividades a facultar 

aos encarregados de educação. 

Projetos 

A participação em projetos é um desafio que envolve professor e alunos, em situações 

desafiantes promotoras de criatividade e de aquisição de conhecimentos além do 

desenvolvimento de capacidades diversificadas. 

Assim, os docentes do departamento candidataram-se a diversos projetos promovidos 

por instituições locais, regionais, nacionais e internacionais.  

O agrupamento de escolas esteve representado na feira internacional de ciência 

“Science on Stage – London 2015” com o projeto “Meet our Neighbours” desenvolvido 

em duas escolas do primeiro ciclo e premiado com menção honrosa.  

No âmbito do projeto "Inova! Jovens Criativos Empreendedores para o século XXI - 

Concurso de Ideias 2014-2015", a Escola Básica nº 2 de Vila Verde, com o projeto " 
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Artes e Ofícios: Uma perspetiva de preservação ambiental " depois de ser selecionado 

a nível regional recebeu uma Menção Honrosa a nível nacional. 

A escola inscreveu os segundos e terceiros anos no concurso "Canguru Matemático 

sem Fronteiras". A escola aderiu aos "Testes Intermédios" que, além de contribuírem 

para a progressiva familiarização de todos os intervenientes com os instrumentos de 

avaliação sumativa externa, permitem aos alunos a consciencialização da progressão 

da sua aprendizagem e permitem aos professores a regulação das suas práticas, tendo 

por referência padrões de desempenho de âmbito nacional.   

Foi ainda dada continuidade ao projeto do departamento "MATreinar" com a realização 

de um desafio matemático, com duração de quinze minutos, em simultâneo em todos 

os estabelecimentos do agrupamento, envolvendo os quatro anos de escolaridade. 

Pretende-se: desenvolver a capacidade de gestão do tempo e a autonomia;  exercitar 

o cálculo mental, o raciocínio, a concentração e a atenção; rever conteúdos; estimular 

e motivar os alunos para a matemática; descobrir capacidades matemáticas e 

encorajar o seu desenvolvimento; envolver todas as turmas do departamento do 

primeiro ciclo num mesmo projeto; incentivar à participação em miniolimpíadas da 

matemática e outros.  

Teve também continuidade o projeto" EntreLinhas" com a realização de um desafio 

quinzenal de português. Pretende-se: desenvolver a capacidade de gestão do tempo 

e a autonomia; desenvolver a atenção/concentração;  desenvolver o gosto pela 

correção ortográfica; consolidar o conhecimento de gramática; promover a 

compreensão da leitura e da escrita; envolver todas as turmas do departamento do 

primeiro ciclo num mesmo projeto. 

Houve ainda a participação de várias turmas no concurso "Faça lá um Poema".  

Considerações Finais 

De um modo geral as atividades letivas decorreram dentro da normalidade, os alunos 

participaram com interesse nas atividades propostas. Relativamente ao cumprimento 

das planificações todos os docentes referiram que foram cumpridos os programas 

inicialmente previstos nas planificações de cada ano de escolaridade e definidas nos 

planos de turma. Ressalvando, no entanto, a falta de tempo para a sistematização de 

conhecimentos.  

Nas turmas com dois anos de escolaridade os docentes manifestam dificuldades 

inerentes ao trabalho a desenvolver com alunos de anos e níveis diferentes. 

Especialmente nas turmas com o primeiro e quarto ano de escolaridade onde o 

trabalho desenvolvido, apesar de todo o esforço por parte do professor, não 

proporciona um acompanhamento tão individualizado como seria desejável aos alunos 
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do primeiro ano. A especificidade do trabalho com alunos do primeiro ano não se 

coaduna com a exigência e o volume de conteúdos a trabalhar pelos alunos de final 

de ciclo. 

De salientar o elevado profissionalismo demonstrado pelos docentes deste 

departamento na planificação, na preparação de materiais, no desenvolvimento do seu 

trabalho em contexto de sala de aula e no envolvimento em atividades de grande 

qualidade. Para além de proporcionarem aos alunos aprendizagens de qualidade 

promoveram e deram maior visibilidade ao Agrupamento. 

Relativamente aos apoios educativos, os mesmos continuaram a ser distribuídos de 

forma a abranger todas as turmas, beneficiando mais aquelas com dois anos de 

escolaridade e onde o número de alunos com dificuldades era maior. Refira-se que os 

professores a prestar apoio educativo asseguraram ainda a substituição de docentes 

que faltaram. 

Em conjunto com os subcoordenadores de ano e os órgãos de gestão têm sido 

concertadas ideias e opiniões de forma a agilizar e adequar procedimentos para que 

se desenvolva um trabalho de cada vez maior qualidade. 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 

Atividades desenvolvidas 

– Atividade preparatória do ano letivo 

As duas reuniões de departamento promovidas no mês de setembro, antes do início 

das atividade letivas, destinaram-se à criação das condições necessárias para que o 

arranque do ano letivo decorresse alicerçado em orientações clarificadoras da 

atividade que cada um dos docentes deveria realizar no âmbito da sua atividade de 

ensino-aprendizagem e no tocante aos contributos a dar no seio das dinâmicas de 

funcionamento do Agrupamento, mormente no que se prende como funcionamento 

das várias estruturas e no atinente à concretização das linhas orientadoras do Projeto 

Educativo e à elaboração e operacionalização do Plano Anual de Atividades. 

Entre as tarefas realizadas pontuam a elaboração e aprovação do Regimento do 

Departamento, em conformidade com as diretivas do Regulamento Interno do 

Agrupamento e na perspetiva da agilização da comunicação e do modus operandi 

facilitador do desenvolvimento de um profícuo trabalho colaborativo, tanto no seio dos 

grupos disciplinares como em sede de departamento. Assim, além das reuniões 

formais promovidas pelo coordenador e/ou pelos subcoordenadores, preconizou-se o 

recurso à plataforma de comunicação do departamento como uma importante via 
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comunicacional, sem prejuízo de contactos e reuniões mais informais para abordar 

situações mais específicas. O trabalho especificamente desenvolvido pelos professores 

de cada uma das disciplinas deste departamento, nesta fase preparatória do ano 

letivo, contemplou a elaboração de uma ficha de avaliação e de uma ficha de 

autoavaliação dos alunos; a calendarização de uma ficha de avaliação comum, a 

implementar na primeira ficha de avaliação do 2.º período, e a harmonização de 

procedimentos e nomenclaturas ao nível dos instrumentos de avaliação (fichas de 

avaliação, trabalhos individuais e/ou de grupo…);planificações por ano de escolaridade 

e por disciplina; conteúdos/currículos para divulgação junto dos encarregados de 

educação; propostas para o plano anual de atividades e elaboração de critérios 

específicos de avaliação por disciplina. 

Atividades desenvolvidas no âmbito do Plano Anual de Atividades 

Todas as atividades previstas para o período em apreço foram concretizadas e o grau 

de consecução dos objetivos foi elevado, o que permite fazer um balanço bastante 

positivo da atividade desenvolvida, neste âmbito. 

Exposição de Rosas-dos-ventos 

A Exposição de Rosas dos Ventos elaboradas por alunos do 5.º ano de escolaridade, 

no âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal, na Escola Básica 

Monsenhor Elísio Araújo, decorreu em consonância com o que estava planeado. 

Os trabalhos foram expostos na sala do aluno e na Biblioteca, no mês de dezembro, e 

aí permanecerão até ao final do mês de janeiro. Todos os alunos participaram 

individualmente com muito gosto e empenho, tendo surgido trabalhos muito bonitos 

e elaborados em diversos materiais, desde cartolinas e telas a trabalhos em madeira 

e vime. 

Esta exposição surgiu como forma de colmatar as dificuldades dos alunos na 

orientação através da rosa-dos-ventos e nomenclatura dos pontos cardeais e 

colaterais, dificuldades essas detetadas aquando da aplicação do teste de diagnóstico 

e posterior aplicação desses conhecimentos a novas situações.  

As professoras que lecionam o 5.º ano de escolaridade ficaram muito satisfeitas com 

esta atividade, avaliando-a, portanto, de forma muito positiva, pois verificaram que 

esta estratégia resultou em pleno, uma vez que, mesmo os alunos com mais 

dificuldades à disciplina, superaram-nas ao nível da orientação pela rosa-dos-ventos. 

Assim, esta atividade deverá ser repetida no próximo ano letivo. 

Os professores das disciplinas de Geografia e História e Geografia de Portugal da EB 

de Vila Verde também promoveram, no dia dezasseis de dezembro, uma exposição de 

trabalhos realizados pelos alunos do quinto e sétimo anos de escolaridade, cujo 
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principal objetivo era criar uma rosa-dos-ventos, o mais original possível. 

A maioria dos alunos das diferentes turmas envolvidas foram recetivos à atividade 

proposta. Os trabalhos apresentados revelaram muita criatividade, sentido estético e 

imaginação. 

Os trabalhos foram visitados por todas as turmas da escola, nesse mesmo Dia do 

Aluno, tendo sido evidente o reconhecimento de que uma boa parte dos mesmos 

primou pela originalidade, no tocante à forma e no que se prende com a grande 

diversidade de materiais utilizados. 

Projeto Parlamento dos Jovens 

1.º período 

A calendarização das atividades de participação no projeto nacional “Parlamento dos 

Jovens” tem vindo a ser cumprida. Inscreveram-se oito partidos/listas, num total do 

oitenta alunos, entre o sétimo e o nono anos de escolaridade, teve lugar a formação 

da Comissão Eleitoral e os partidos/listas elaboraram os respetivos programas 

eleitorais este ano letivo subordinados ao tema «Combate ao insucesso escolar». A 

sessão de esclarecimento do deputado da Assembleia da República, que é também 

Presidente da Assembleia Municipal de Vila Verde, Dr. João Lobo, decorreu no dia cinco 

de janeiro de dois mil e quinze, no polivalente da EB 2,3 de Vila Verde. A Comissão 

Eleitoral definiu as regras para a campanha eleitoral, que decorre entre 12 e 19 de 

janeiro. 

A Sessão Escolar realizou-se no dia vinte e três de janeiro de 2015, na EB 2,3 de Vila 

Verde.  

2.º período 

Durante o segundo período decorreu a campanha eleitoral e as eleições dos deputados 

para a Sessão Escolar. Participaram nesta iniciativa nove turmas do sétimo ao nono 

anos, que constituíram oito partidos. 

A Sessão Escolar decorreu do dia 23 de janeiro, na Biblioteca da EB de Vila Verde, 

tendo sido presidida pela Exmo. Sr. Dr. Manuel Lopes, Vice-presidente da Câmara 

Municipal de Vila Verde. Nesta sessão foram eleitos três deputados para representar 

a escola na Sessão Distrital e foi elaborado o Projeto de Recomendação. 

A Sessão Distrital teve lugar do dia 23 de fevereiro, em Braga nas instalações do 

Instituto Português do Desporto e da Juventude. A representação da nossa escola 

esteve a cargo dos alunos: Cristiana Arantes do 9ºF, Mónica Rodrigues, também do 

9º F e do Hugo Ferreira do 9º G. Mais de 100 alunos de 37 escolas, estiveram presentes 

neste evento, do qual resultou a eleição dos dez deputados que irão representar o 

distrito de Braga na Sessão Nacional que terá lugar nos dias 4 e 5 de Maio, em Lisboa, 
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na Assembleia da República. Os deputados efetivos da nossa escola conseguiram ser 

eleitos para representar o distrito de Braga na Sessão Nacional. 

No ano em que o projeto Parlamento dos Jovens comemora o seu vigésimo aniversário 

a prestação destes alunos deve orgulhar este estabelecimento de ensino. 

3.º período 

Este projeto é organizado pela Assembleia da República em colaboração com outras 

entidades, com o objetivo de promover a educação para a cidadania e o interesse dos 

jovens pelo debate de temas da atualidade. Pretende 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 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. Este projeto desenrola-se 

em três sessões distintas: sessão escolar, sessão distrital e sessão nacional. No 

presente ano letivo o tema em debate foi o «Insucesso Escolar» e a participação do 

E.B 2/3 de Vila Verde teve ainda mais importância, pois o projeto comemorou o seu 

vigésimo aniversário. 

 Durante o terceiro período, nos dias 4 e 5 de maio, teve lugar em Lisboa na 

Assembleia da República a Sessão Nacional com a participação dos alunos 

Cristiana Arantes, da turma 9.ºE e Hugo Ferreira, da turma 9.ºG, como 

deputados do Distrito de Braga. A aluna Mónica Rodrigues, da turma 9.ºF, 

também participou na referida atividade como jornalista responsável pela 

cobertura deste evento.  

Os trabalhos tiveram início no dia 4 de Maio pelas 14.00 com a reunião das 

Comissões Parlamentares. A nossa escola esteve presente na 3ª Comissão que 

foi presidida pelas deputadas Margarida Lima e Inês Teutónio Pereira. Nesta 

sessão foram apresentados os Projetos de Recomendação dos distritos de 

Braga, Aveiro, Coimbra, Portalegre, Viana do Castelo e Vila Real. Depois da 

referida apresentação, passou-se ao debate na generalidade e à elaboração de 

um projeto comum para apresentar na sessão plenária do dia 5 de Maio. Ainda 

houve tempo para selecionar um conjunto de questões a apresentar aos 

deputados dos diferentes partidos que têm representação na Assembleia da 
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República e que iriam estar presentes na Sessão Plenária. 

No dia 5 de Maio pelas 10 horas, iniciaram-se os trabalhos da Sessão Plenária, 

com a presença de 126 deputados representando todos os distritos do 

continente, além dos representantes dos Açores e Madeira, e do ciclo Fora da 

Europa, num total de 103 escolas. A abertura desta sessão foi presidida pelo 

deputado Guilherme Silva, Vice-presidente da Assembleia da República, pelo 

Secretário de Estado da Educação, Fernando Egídio Reis, pelo Presidente da 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura, Abel Baptista. Todos deram os parabéns aos 

participantes, salientando a ampla participação das escolas no projeto, 398, 

destacando a importância desta iniciativa para a promoção da democracia 

participativa. 

Na sessão de encerramento o Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, 

Ciência e Cultura, fez questão de louvar o trabalho dos professores que participaram 

nesta iniciativa destacando o seu trabalho, dedicação e generosidade. 

Esta experiência será, certamente, única e enriquecedora, contribuindo para o 

desenvolvimento de um espírito de cidadania democrática dos nossos alunos. 

Cabazes de Natal 

O Agrupamento de Escolas aderiu à Campanha Solidária 2014, coordenada pela Rede 

Social do Município de Vila Verde, que decorreu no mês de dezembro no concelho. Um 

dos objetivos foi a recolha de bens alimentares e daí a constituição de cabazes de 

Natal a distribuir pelas famílias mais carenciadas. No agrupamento de escolas, a tarefa 

de organizar estes cabazes foi atribuída ao Grupo de Educação Moral e Religiosa 

Católica. 

Estiveram envolvidas várias escolas - EB1 do Alívio; EB1Cruz Soutelo; EB 1 e JI de 

Esqueiros, JI da Loureira; Centro Escolar de Vila Verde, EB de Vila Verde e EB 

Monsenhor Elísio Araújo - e foram criados e distribuídos 95 cabazes por famílias 

carenciadas da comunidade escolar. 

Os alunos foram selecionados com a ajuda de alguns diretores de turma e do 

subdiretor da escola. Os cabazes foram entregues aos pais destes alunos; alguns 

dirigiram-se à escola para os receber, enquanto outros os receberam em suas casas. 

Este trabalho de cariz social contou com a colaboração de alguns diretores de 

turma/professores e assistentes operacionais. A Ótica Ibérica patrocinou a compra dos 

sacos para a organização dos cabazes. 

Os objetivos da atividade, entre os quais sensibilizar para a necessidade de ajudar o 

próximo, promover atitudes solidárias e formar para a cidadania, foram atingidos. 
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Exposição evocativa do Centenário da Primeira Grande Guerra 

Os alunos de todas as turmas dos sexto e nono anos de escolaridade foram desafiados 

a realizar um trabalho prático com vista à realização de uma exposição evocativa do 

centenário da Primeira Grande Guerra. No sentido de premiar o esforço que os alunos 

iriam desenvolver na realização deste trabalho individual, considerou-se que o mesmo 

deveria consubstanciar um trabalho de enriquecimento curricular, relevando assim, 

em matéria de avaliação, dentro dos 10 pontos percentuais previstos nos critérios de 

avaliação para o trabalho deste jaez. Os alunos realizaram o trabalho durante o 1.º 

período com o objetivo de, no início do 2.º período, previsivelmente, na segunda 

semana de aulas, ter lugar a exposição. 

Na EB de Vila Verde, a exposição está patente em três locais distintos: a biblioteca, o 

polivalente e o bloco de aulas. 

Na EB Monsenhor Elísio Araújo, importa destacar o trabalho de construção de uma 

trincheira, em parceria com os cursos VOC. Além disso, a cerimónia dos prémios de 

mérito iniciou-se com um vídeo alusivo à Primeira Guerra Mundial. 

Em termos globais, os trabalhos realizados superaram as melhores expectativas, 

tendo sido notório o empenho dos alunos na realização de trabalhos que primaram 

pela originalidade e por uma concomitante preocupação com o rigor histórico digna de 

registo. 

Exposição comemorativa do 25 de Abril 

Esta atividade envolveu a ampla participação dos alunos dos 6.º e 9.º anos de 

escolaridade que realizaram trabalhos diversificados reveladores, em termos gerais, 

de criatividade e empenho na recolha e tratamento de informação relativa ao 25 de 

Abril de 1974. A exposição esteve patente na entrada do bloco de aulas durante cerca 

de 3 semanas e alguns trabalhos, fruto de uma parceria com a Câmara Municipal de 

Vila Verde, foram igualmente expostos no edifício-sede do Município, junto ao gabinete 

da Presidência da Edilidade, consubstanciando uma exposição integrada nas atividades 

comemorativas da mesma efeméride a nível concelhio.  

Podemos fazer um balanço muito positivo desta atividade, porquanto os objetivos 

definidos foram plenamente alcançados e a exposição, conforme até múltiplos 

testemunhos espontaneamente manifestados, decorreu sob o signo da elevada 

qualidade e originalidade de grande parte dos trabalhos que estiveram patentes para 

apreciação de toda a comunidade escolar e principalmente tendo em vista a evocação 

e valorização de um acontecimento de crucial importância na história contemporânea 

de Portugal. 

Visita à Coleção Egípcia do Museu de História Natural da Faculdade de Ciências da 
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Universidade do Porto 

A visita à Coleção Egípcia do Museu de História Natural da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto, realizado no dia 20 de janeiro de 2015, pelos alunos do 7.º ano 

de escolaridade da EBMEA correspondeu às expectativas e foi um importante 

contributo para o enriquecimento da informação dos alunos sobre os conteúdos da 

civilização egípcia. 

Para tal contribuiu o facto de a visita ter sido orientada por um técnico do Museu e 

terem sido criados grupos de 20 aluno. A dimensão do espaço museológico e a 

natureza dos objetos expostos, alguns de pequena dimensão, assim o obrigava. 

A apoiar a visita foi também fornecido aos alunos um documento orientador da mesma, 

criado pelo próprio Museu, não só para acompanhamento da visita, que não se 

verificou dada a dinâmica própria da mesma, como para registo de alguma informação 

pertinente e, também, obviamente, de arquivo para memória futura. 

A partir da observação de uma múmia, o monitor deu importantes esclarecimentos 

não só relativamente ao processo de mumificação, mas também à religião, sociedade, 

cultura e mentalidade egípcias, aproveitando outros objetos expostos, como máscaras 

funerárias, estatuetas de deuses, amuletos ou objetos de uso quotidiano. 

O período reservado para a visita ao Museu de História Natural, bem como o facto de 

este espaço albergar espaços museológicos relacionados com as ciências naturais e 

outros, bem como as condicionantes horárias, obrigaram a que o tempo despendido 

na Coleção Egípcia não pudesse ultrapassar os 20 minutos, sensivelmente. 

Relatório de visita de estudo ao Pavilhão da Água e Museu dos Descobrimentos 

No passado dia dez de fevereiro, os alunos da Escola Básica de Vila Verde realizaram 

uma visita de estudo ao Pavilhão da Água e Museu dos Descobrimentos. 

No Pavilhão da Água, através de um vídeo, foi claramente explicado o ciclo urbano da 

água da cidade do Porto. Seguidamente, teve lugar a visita a vários laboratórios onde 

os alunos realizaram atividades interativas com o intuito de comprovar a 

qualidade/grau de pureza da água de vários locais da cidade. A visita foi enriquecida 

com a demonstração das mais variadas experiências com a água, nomeadamente a 

visualização da formação de tornados e furacões, funcionamento de uma central 

hídrica, ilusões de ótica, música criada a partir de um xilofone de água e observação 

de microalgas e macroinvertebrados aquáticos. Foi ainda possível fazer testes de 

consumo a partir de dados introduzidos numa máquina que fazia a contabilidade de 

consumo de água nas nossas casas.  

O Museu dos Descobrimentos - Museu Interativo e Parque Temático dedicado à 

História dos Descobrimentos Portugueses - dispõe de um staff multidisciplinar, 
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responsável por apoiar e orientar a visita de todos os públicos. A visita decorreu 

seguindo uma sucessão de espaços: “A BORDO!”, “INTENTOS E INVENTOS”, “MUNDOS 

AO MUNDO”, “COBERTA DA NAU”, “CAIS DE EMBARQUE” e “NOVOS MUNDOS”. A 

primeira parte da visita decorre ao longo de um conjunto de salas de configuração 

museográfica, espaços com uma oferta suportada em tecnologia multimédia de ponta, 

apresentando conteúdos de forma multissensorial e estimulante. Os públicos podem 

interagir livremente com todos os ecrãs multitouch, com os Globos 4D e com outras 

soluções disponíveis.  

Esta atividade foi profícua, tendo os respetivos objetivos sido plenamente atingidos. 

9.º ano da EBMEA visita Lisboa e Sintra 

Nos dias 19 e 20 de fevereiro, as turmas do 9.º ano de escolaridade da EBMEA 

participaram numa visita de estudo a Lisboa e Sintra. A iniciativa visou alargar os 

horizontes culturais, educacionais e vivenciais dos alunos e assim concorrer para o 

aprofundamento da formação pessoal e académica dos mesmos, contemplando áreas 

pluridisciplinares. 

A postura e os elevados níveis de interesse patenteados pelos alunos permitem 

asseverar que a visita atingiu os seus objetivos e se saldou por um efetivo 

enriquecimento de conhecimentos e sensibilidades, ao mesmo tempo que 

proporcionou salutares e sempre construtivos momentos de convívio e de partilha. 

Alunos dos 7.º e 8.º anos no Porto: Casa da Música e Caves de Vinho do Porto 

No dia 20 de fevereiro, 81 alunos das turmas A e B do 7.º ano, e da turma A do 8.º 

ano, acompanhados por 7 professores, participaram numa vista de estudo ao Porto, 

organizada pela Academia da Música de Vila Verde, pelas respetivas diretoras de turma 

e em parceria com o Departamento de Ciências Sociais e Humanas. Além da Casa da 

Música, os alunos visitaram também as célebres Caves do Vinho do Porto. O almoço 

decorreu num grande espaço comercial do Norte. 

Na parte da tarde, as atividades iniciaram-se em Vila Nova de Gaia, com a visita às 

Caves do Vinho do Porto «Sandeman», espaço Porto Cruz e ao Centro Pedagógico do 

Vinho do Porto. Nestes espaços foi possível ficar a conhecer um pouco da história e do 

processo de fabrico de um dos mais importantes produtos da exportação nacional, 

sendo também um dos ex libris da cidade do Porto e de Portugal. O Vinho do Porto é 

cultivado na região demarcada mais antiga do mundo, a região do Douro. Existem 

relatos da existência de viticultura na região do Douro, que se prolongam pela Idade 

Média e pela época dos Descobrimentos, onde eram necessários vinhos que 

aguentassem longas viagens. Mas a verdadeira expansão comercial deste vinho, deu-

se no século XVII, motivada pelo interesse dos ingleses e do incremento da importação 
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britânica. Uma das datas mais marcantes para a história do Vinho do Porto, aconteceu 

no século XVIII, quando o Marquês de Pombal criou a Companhia Geral da Agricultura 

e Vinhas do Alto Douro. No primeiro inverno a seguir à vindima, o vinho novo 

permanece na sua região de origem em grandes cubas, depois parte para Vila Nova 

de Gaia, para as caves dos negociantes de Porto onde fica armazenado durante pelo 

menos três anos. Antigamente, o vinho era transportado em barcos rabelos, umas 

barcaças de madeira em forma de gôndola, com vela. Nas caves são feitos os trasfegos 

e o engarrafamento. A Região Vinhateira do Alto Douro, que corresponde a cerca de 

um décimo do total da Região Demarcada do Douro, encontra-se classificada como 

Património Mundial da UNESCO desde o ano 2000. 

Este tipo de iniciativas constitui sempre um dos momentos altos do ano letivo, 

testemunhado pela grande adesão dos alunos, sendo sempre muito importante dar-

lhes a conhecer o vasto património cultural e ambiental que o nosso país possui. 

Visita de estudo de EMRC e EV a Lisboa 

Os grupos de Educação Moral e Religiosa Católica e de Educação Visual da EB de Vila 

Verde levaram a efeito uma visita de estudo a Lisboa. Esta visita aconteceu durante 

os dias vinte e três e vinte e quatro de fevereiro de dois mil e quinze e visou, 

sobretudo, proporcionar aos alunos uma oportunidade de conhecerem os templos das 

religiões e museus de arte contemporânea, conteúdos abordados nas aulas. 

Neste sentido, tinham sido definidos os seguintes objetivos: reconhecer e promover o 

valor do património histórico, ecológico, cultural e humano; compreender a 

importância da dimensão religiosa como parte integrante do indivíduo e da sociedade; 

respeitar, valorizar e relacionar-se com os outros na sua diversidade de seres, culturas 

e formas de estar; contactar diretamente com a arte contemporânea; refletir sobre o 

papel das manifestações culturais e do património; compreender o conceito de Museu 

e a sua relação com o conceito coleção. Estes objetivos foram atingidos, pese embora 

a constante alteração do programa. De facto, não foi possível agendar a visita a alguns 

dos templos das principais religiões, por causa da alteração da data inicialmente 

proposta e por alguns dos espaços a visitar estarem fechados à segunda-feira. 

Deste modo os alunos visitaram o museu do Ar, o Templo Ismaili, os jardins da 

Fundação Calouste Gulbenkian, o Museu Coleção Berardo, no Centro Cultural de 

Belém, e o Jardim do Éden, no Bombarral.  

O almoço do primeiro dia foi um piquenique, o jantar aconteceu no Centro Comercial 

Campo Pequeno e o almoço do segundo dia foi na Escola Básica Quinta de Marrocos. 

Pernoitaram na Pausada da Juventude de Lisboa.  

Todos os alunos foram unânimes em considerar esta atividade como excelente. Os 
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alunos tiveram um comportamento positivo, quer ouvindo os professores e os guias 

das diversas visitas, quer cumprindo o que se pedia.  

Visita de estudo ao Museu Interativo & Parque Temático dedicado aos Descobrimentos 

Marítimos Portugueses e sessão de cinema 

No dia vinte e quatro de fevereiro de 2015, os alunos do 5.º ano de escolaridade da 

Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo (EBMEA) realizaram uma visita de estudo ao 

Museu dos Descobrimentos e assistiram a uma sessão de cinema. 

À chegada ao Museu, os alunos foram divididos em dois grupos e iniciaram de imediato 

a visita acompanhados pelos professores e guias. Trata-se de um Museu Interativo e 

Parque Temático dedicado à História dos Descobrimentos Portugueses. Dispõe de um 

conjunto de monitores multidisciplinar, responsável por apoiar e orientar a visita de 

todos os públicos. A Visita faz-se por uma sucessão de espaços: “A BORDO!”, 

“INTENTOS E INVENTOS”, “MUNDOS AO MUNDO”, “COBERTA DA NAU”, “CAIS DE 

EMBARQUE” e “NOVOS MUNDOS”. A primeira parte da visita decorreu ao longo de um 

conjunto de salas de configuração museográfica, espaços com uma oferta suportada 

em tecnologia multimédia de ponta, apresentando conteúdos de forma multissensorial 

e estimulante. Os alunos puderam interagir livremente com todos os ecrãs multitouch, 

com os Globos 4D e com outras atividades disponíveis.  

No final da refeição, realizou-se a viagem até Braga para que os alunos desfrutassem 

da sessão de cinema, onde chegámos por volta das 14:30 horas. A sessão de cinema 

decorreu em Braga e os alunos puderam assistir ao filme SpongeBob: Esponja Fora de 

Água, uma comédia de animação baseada na personagem criada pelo biólogo marinho 

e animador Stephen Hillenburg e que se enquadra num dos temas do 2.º período 

letivo, na disciplina de EMRC – a água – bem como no espírito de grupo e valores 

como a amizade e a entreajuda. 

Esta visita de estudo foi profícua, na medida em que contribuiu para que os alunos 

tomassem consciência de que visitaram um espaço histórico de grande importância e 

assistiram, alguns deles, pela primeira vez, a uma sessão de cinema numa sala de 

espetáculos.  

Os objetivos foram plenamente alcançados e os alunos corresponderam ao perfil 

exigido para uma visita de estudo deste jaez.  

Arte e cultura barrocas/ Semana da Leitura 

No dia 19 de março de 2015, no âmbito da Semana da Leitura, realizou-se uma 

atividade que envolveu mais diretamente a disciplina de História e os alunos do 8º ano 

da Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo, mas em estreita articulação com a disciplina 

de Português e a Biblioteca Escolar, que teve como tema genérico a Arte e a Cultura 
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Barroca e que decorreu na Igreja Paroquial de Pico de Regalados. 

A ideia subjacente à iniciativa, para além dos aspetos relacionados com a promoção 

dos hábitos literários dos alunos que a Semana da Leitura procura diretamente 

promover e que são transversais a todas as disciplinas, procurava abordar os 

conteúdos relacionados com a cultura e mentalidade barrocas, aproveitando o 

património histórico-cultural local. Conseguiam-se, assim, atingir alguns objetivos que 

a disciplina sempre procura alcançar: o desenvolvimento de metodologias mais ativas 

na aquisição dos conhecimentos, que uma visita a um sítio histórico sempre permite; 

a valorização do património histórico-cultural nacional e no caso, específico; a 

valorização da cultura e do património local. Efetivamente, não havendo nas terras 

que compõem as freguesias que a área da escola abrange, edifícios de 

monumentalidade significativa, há um conjunto diversificado de sítios de relevo 

histórico e cultural que urge aproveitar e que no seu todo conferem à região 

importância cultural acrescida. Foi com este intento que, mais uma vez, se aproveitou 

a igreja paroquial de Pico de Regalados, de estilo barroco e com o altar-mor atribuído 

a André Soares, para abordar os conteúdos relativos à arte barroca e ao rococó. Para 

esta abordagem contou-se com a colaboração do historiador Doutor Eduardo Pires de 

Oliveira, especialista em André Soares e na arte barroca/rococó que apresentou uma 

palestra relativa ao tema, explorando os elementos arquitetónicos mais característicos 

da igreja.  

Também a poesia mereceu um destaque particular, uma vez que alunos declamaram 

poemas barrocos. Para isto, o professor Fernando Coelho, do Sindicato da Poesia – 

Braga, deslocou-se à escola durante quatro quartas-feiras e preparou os alunos para 

esta sessão de poesia dramatizada. Foi um momento especial para estes alunos que, 

para além de aprofundarem, conhecimentos no âmbito da poesia e literatura, tiveram 

uma oportunidade de experimentarem técnicas de expressão dramática. A sessão de 

poesia contou com o acompanhamento de violoncelo, por um aluno da Licenciatura de 

Música da Universidade do Minho, que interpretou peças de J. S. Bach. 

Para melhor compreender os poemas, estes foram fornecidos aos alunos num folheto 

o que lhes permitiu acompanhar o texto.  

Esta sessão iniciou-se com a professora Laura Gomes a interpretar peças barrocas no 

órgão de tubos da igreja paroquial, também ele de significado histórico e cultural 

significativo, uma vez que é um órgão datado do século XVIII, recentemente 

recuperado. 

Para esta iniciativa, a escola contou com a colaboração do Museu Terras de Regalados 

e do pároco de Pico de Regalados. 
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5.º B da EBMEA na Universidade do Minho 

A docente Maria José Gonçalves Machado, em parceria com a docente Eugénia Aragão, 

do departamento de Matemática e Ciências Experimentais, dinamizou a visita de 

estudo da turma B do quinto ano à Universidade do Minho (UM), no âmbito da “Semana 

da Epidemia de Ciência", uma iniciativa organizada pelo Instituto de Investigação em 

Ciências da Vida e Saúde/3B’s - UM dedicada à divulgação da investigação científica 

nas temáticas das doenças infeciosas e Microbiologia, que está incluída num projeto 

que a escola está a desenvolver – “Ciência Caseira”. 

Visita de estudo ao Barroco de Braga e a Esposende 

No dia dez de Abril, as turmas do oitavo ano da EBVV participaram numa visita de 

estudo ao Barroco bracarense e a Esposende, levadas a cabo no âmbito de uma 

parceria entre este departamento e o departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais.  

Na parte de manhã, decorreu a visita de estudo ao Barroco bracarense. Os alunos 

foram divididos em três grupos, duas turmas por cada grupo, e acompanhados por 

dois professores. Foi-lhes entregue um panfleto informativo sobre vários monumentos 

que tiveram a oportunidade de visitar. Efetuaram um passeio pelo centro da cidade de 

Braga, onde puderam observar os exemplares arquitetónicos barrocos mais 

emblemáticos da cidade de Braga. Cada par de alunos recebeu um mapa onde estavam 

assinalados o percurso a efetuar e os monumentos a visitar, assim como uma ficha de 

trabalho com alguns monumentos que teriam de identificar e redigir uma pequena 

reflexão sobre o mais marcante. 

Os objetivos definidos foram atingidos. Os alunos mostraram-se entusiastas na 

descoberta dos monumentos, revelaram curiosidade e enriqueceram os 

conhecimentos adquiridos em situação de aula.  

7.º ano no Centro Interpretativo da Batalha de Aljubarrota 

No dia 10 de abril de 2015, os alunos do 7.º ano da EMEA participaram numa visita 

de estudo ao Centro Interpretativo da Batalha de Aljubarrota. A atividade foi preparada 

em conjunto com a disciplina de Ciências Naturais, uma vez que durante o período da 

manhã os alunos visitaram as Grutas de Mira d’Aire. 

Para além de aprofundar conhecimentos sobre a temática da Crise de 1383/1385 e da 

afirmação da independência nacional, a visita a um sítio de relevante significado 

histórico, possibilitaria aos alunos a tomada de consciência da necessidade de 

preservar o património histórico-cultural nacional. 

Nesse sentido, os objetivos foram perfeitamente adquiridos, uma vez que o espetáculo 

multimédia apresentado abordou de maneira muito clara os conteúdos disciplinares e 
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a exploração feita no local, através do preenchimento de um questionário, permitiu 

aos alunos “pisar” o campo de S. Jorge e tomarem consciência que o espaço visitado 

e a intervenção feita no local serve para preservar aquele sítio histórico e para divulgar 

junto da comunidade escolar e do público em geral o património e a história nacional. 

No final da visita, os alunos elaboraram um relatório onde puderam aplicar os 

conhecimentos adquiridos. Em virtude dos conteúdos temáticos abordados ao longo 

de toda a visita (espetáculo multimédia, visita guiada à exposição, guião de exploração 

do campo de S. Jorge), consolidados no relatório da visita que cada aluno teve que 

apresentar, os conteúdos programáticos relativos à crise de 1383-185 consideram-se 

abordados) 

Pensamos que foi uma atividade extremamente enriquecedora, não só pelos 

conhecimentos adquiridos, mas também pelo contacto com espaços diferentes, que 

exige dos alunos uma postura diferente e que, portanto, os enriquece a vários níveis. 

Foi também um momento de maior aproximação entre alunos e professores que serviu 

igualmente para um crescimento ao nível das relações sociais e maneiras de estar em 

público. Os nossos alunos têm muitas dificuldades em “saber-estar”, isto é, de 

adaptarem os seus comportamentos aos espaços que frequentam, tanto nos diferentes 

espaços da escola como em outras circunstâncias. O estar num autocarro, o estar num 

museu, exige comportamentos adequados.  

Foi uma experiência educativa pessoalmente “dura” pois houve muita dificuldade em 

fazer compreender aos alunos que estar num autocarro obriga a formas de estar 

adaptadas (sobretudo de intensidade sonora) mas pensamos que a disciplina de 

História tem a obrigação de contribuir para a valorização do património histórico e 

cultura nacional e as visitas de estudo cumprem perfeitamente esse objetivo. 

Alunos de EMRC em Esposende 

O Grupo de Educação Moral e Religiosa Católica da Escola Básica de Vila Verde levou 

a efeito uma Visita de Estudo a Esposende – Apúlia, no dia dez de abril e visou, 

sobretudo, proporcionar aos alunos do sétimo ano a oportunidade de viverem de forma 

diferente o programa da disciplina. Neste sentido, tinham sido definidos os seguintes 

objetivos: fomentar o sentido de responsabilidade e espírito de grupo; cooperar com 

os outros em tarefas e projetos comuns; realizar tarefas de forma autónoma, 

responsável e criativa; proporcionar aos jovens o contacto com a natureza; relacionar 

harmoniosamente o corpo com o espaço numa perspetiva pessoal e interpessoal 

promotora da saúde e da qualidade de vida. Estes objetivos foram inteiramente 

atingidos. 

A adesão foi considerada positiva, uma vez que participaram mais do que setenta por 
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cento dos alunos inscritos na disciplina. Todos os alunos foram unânimes em 

considerar estas atividades como excelentes, divertidas, agradáveis, tendo superado 

as melhores expectativas. 

Os alunos tiveram um comportamento exemplar. 

Visita de estudo à Costa Nova e à Ria de Aveiro 

No dia 17 de Abril, os alunos da EBMEA participaram numa visita de estudo à Costa 

Nova e Ria de Aveiro.  

Esta atividade realizou-se em articulação com o Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais e revelou-se profícua em virtude do elevado interesse dos 

locais visitados e da boa adesão de todos os envolvidos. 

Os objetivos foram alcançados, consequentemente, pode fazer-se um balanço positivo 

desta atividade.  

Alunos de EMRC em Rilhadas – Fafe 

O Grupo de Educação Moral e Religiosa Católica da Escola Básica de Vila Verde levou 

a efeito uma Visita de Estudo ao Complexo Turístico de Rilhadas, em Fafe. Esta visita 

aconteceu no dia 30 de abril e visou, sobretudo, proporcionar aos alunos do oitavo 

ano uma oportunidade de viverem, de modo diferente, o programa da disciplina: “A 

Liberdade” e “Ecologia e Valores”. Neste sentido, tinham sido definidos os seguintes 

objetivos: reconhecer-se na sua dignidade como ser único e singular, capaz de fazer 

opções assertivas e de assumir responsabilidades dos seus atos, respeitar, valorizar e 

relacionar-se com os outros na sua diversidade de seres, culturas e formas de estar e 

conhecer o mundo e apreciá-lo. Estes objetivos foram plenamente atingidos. Quanto 

à adesão, participaram bastantes alunos inscritos na disciplina. No Complexo Turístico 

de Rilhadas os alunos tiveram a oportunidade de fazer um Circuito de Orientação, 

Paintball, Tiro com Arco, Carreira de Tiro, Pontes Himalaias, karting e jogaram futebol. 

Todos os alunos consideraram excelente esta atividade. O seu comportamento foi 

considerado exemplar e os laços de amizade saíram fortalecidos. 

VOC 3 A em visita de estudo a Braga 

No âmbito das disciplinas de História e Português, realizou-se uma visita de estudo ao 

Centro Histórico de Braga e uma ida ao cinema, no dia 30 de abril de 2015, com a 

Turma 3A do Curso Vocacional da Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo.  

O objetivo da referida visita, para além de sensibilizar os alunos para a defesa e 

valorização do património histórico e cultural como ato de cidadania, era, também, 

estimular o interesse e o prazer pela arte e pelo cinema em particular. É de salientar 

a atitude dos alunos, que demonstraram muito interesse e motivação e, acima de 

tudo, uma postura exemplar. Em suma, o balanço da visita de estudo é francamente 
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positivo, na medida em que todos os objetivos delineados para a mesma foram 

amplamente atingidos. 

Exposições: atividades económicas e racismo 

No âmbito da disciplina de Geografia, estas exposições tiveram em vista a consolidação 

e o aprofundamento de conhecimentos relativos às atividades económicas e ao 

racismo, razão porque os trabalhos e a sua divulgação decorreram essencialmente em 

contexto de aula e numa lógica de partilha de saberes e de experiências e tendo até 

em vista a promoção de um certo debate sobre tão relevantes temáticas. 

Assim, as atividades revelaram-se profícuas e os objetivos previamente definidos 

foram alcançados. 

 

Batismo de surf em Esposende 

O Grupo de Educação Moral e Religiosa Católica da Escola Básica Monsenhor Elísio 

promoveu uma Visita de Estudo a Esposende – Apúlia, no dia cinco de junho, e teve 

essencialmente em vista, a exemplo do que sucedeu com a EB de Vila Verde, propiciar 

aos alunos do sétimo ano de escolaridade uma distinta e aliciante vivência do 

programa da disciplina.  

A adesão foi bastante positiva e os alunos não esconderam o entusiasmo e o agrado 

pelas atividades e experiências que lhes foram proporcionadas. 

Um Dia Radical 

O Grupo de Educação Moral e Religiosa Católica da Escola Básica de Vila Verde levou 

a cabo uma Visita de Estudo ao Complexo Turístico de Rilhadas, em Fafe. Esta visita 

teve lugar no dia 2 de junho e visou igualmente oferecer aos alunos do oitavo ano 

uma oportunidade de experienciarem distintamente o programa da disciplina: “A 

Liberdade” e “Ecologia e Valores”.  

Em termos globais, a atividade revelou-se bastante profícua, tendo ficado bem patente 

o interesse e a participação organizada e ativa da grande maioria dos alunos, o que 

permite fazer um balanço muito positivo da mesma. 

Visita de estudo a Roma 

Entre os dias 3 e 6 de julho de 2015, realizou-se uma visita de estudo internacional à 

cidade de Roma. Esta atividade, fruto de mais uma enriquecedora parceria entre este 

departamento e o departamento de Matemática e Ciências Experimentais, contou com 

perto de quatro dezenas de participantes e foi uma oportunidade ímpar para alunos e 

docentes conhecerem, in loco, o inestimável património edificado e múltiplos aspetos 

da história da capital italiana (cidade do Vaticano incluída).  

A visita, meticulosamente organizada, permitiu um aprofundado conhecimento da 
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contextualização e das caraterísticas dos exemplares mais significativos das artes 

romana e renascentista e proporcionou vivências e experiências de aprendizagem 

dignas de relevo. Mercê da excelente postura, da boa recetividade, do entusiasmo e 

do empenho de todos os participantes foi mesmo possível alargar o âmbito de uma 

programação já por si só bastante preenchida, visitando, apreciando e conhecendo 

detalhes e curiosidades históricas da maior relevância para a formação integral dos 

alunos e para a formação multifacetada dos professores envolvidos. 

É, assim, possível, fazer um balanço extremamente positivo desta visita de estudo e 

afirmar que a planificação foi cumprida e os respetivos objetivos foram alcançados na 

sua plenitude. 

 

Sucesso/insucesso na avaliação dos alunos 

Reflexão crítica sobre a realidade e estratégias de remediação 

EMRC 

Na disciplina de EMRC, nos distintos períodos letivos, os resultados não sofreram uma 

variação minimamente significativa, mantendo-se a tendência generalizada para o 

pleno sucesso nesta disciplina, razão pela qual não foram definidas estratégias de 

remediação. 

1.º período 

História e Geografia de Portugal 

Reflexão 

Os resultados alcançados estão abaixo relativamente ao referencial, no entanto, os 

dois anos letivos apresentam médias positivas. 

Estes resultados devem-se, essencialmente, à falta de métodos de trabalho e hábitos 

de estudo diário de um número considerável de alunos, à realização sem empenho 

das atividades propostas pelos docentes na sala de aulas e para casa e à falta de 

estudo para preparação atempada das fichas de avaliação. 

Alguns alunos revelam dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos a novas situações. Revelam ainda dificuldades na interpretação de 

enunciados escritos. Muitos alunos revelam dificuldades de concentração e atenção na 

sala de aula. 

Estratégias 

Incentivar e valorizar os hábitos de estudo, bem como a organização dos cadernos 

diários e uma maior responsabilização do aluno nas atividades escolares.  

Prestar uma maior atenção ao trabalho/participação dos alunos na sala de aula e à 

realização dos trabalhos de casa, sobretudo daqueles que revelam mais dificuldades 
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na compreensão/ aplicação dos conhecimentos a novas situações e memorização. 

Incentivar e valorizar constantemente os hábitos de estudo e a organização dos 

cadernos diários, fazendo chegar as preocupações dos professores aos encarregados 

de educação, via caderneta do aluno. Solicitar maior responsabilidade dos alunos nas 

atividades escolares e manutenção do material, promovendo, ao mesmo tempo, o 

gosto e a curiosidade pelo saber geográfico e histórico. Serão levadas a cabo 

atividades que os aliciem e motivem, para que assumam um papel ativo, de atores 

sociais, proporcionando-lhes situações que os levem a construir o conhecimento 

histórico; levantamento das ideias tácitas; trabalhos de grupo e/ou individuais de 

investigação; debates; produção de biografias; relativamente à localização geográfica, 

serão levadas a cabo atividades com o recurso a mapas, que serão projetados, de 

forma a permitir uma maior interação por parte dos alunos. Será feito um reforço do 

recurso à interpretação de fontes históricas diversificadas. Estabelecimento de 

analogias com a atualidade e com as vivências dos alunos. As docentes irão atender, 

sempre que possível, aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, em contexto 

de sala de aula. Realização participada de resumos e esquemas-síntese dos conteúdos. 

Geografia 

Reflexão 

Os alunos revelam muitas dificuldades na aprendizagem dos conteúdos programáticos, 

devido, essencialmente, à falta de estudo, empenho e trabalho. Também dificuldades 

em termos de análise/interpretação de documentos variados (textos, mapas, tabelas, 

gráficos) comprometem a aquisição e aplicação das matérias lecionadas. 

Apresentam também dificuldades de concentração/atenção e na aquisição e aplicação 

de conhecimentos. É igualmente notória a dificuldade em utilizar o vocabulário 

fundamental e especifico da disciplina. Os alunos demonstram pouca iniciativa e 

raramente fazem os trabalhos de casa.  

Estratégias 

As docentes irão promover as seguintes estratégias: incentivar e valorizar hábitos e 

métodos de trabalho, treinar capacidades de análise/síntese e avaliação de situações 

concretas, elaborar materiais específicos que ajudem o aluno a superar as dificuldades, 

favorecer o desenvolvimento de atitudes e técnicas de pesquisa, estimular a 

aprendizagem colaborativa e a interajuda e refletir conjuntamente com os alunos 

sobre os resultados obtidos, valorizando os seus progressos e redefinindo/ajustando 

as estratégias pedagógicas. Contudo, os discentes têm que mostrar maior vontade de 

aprender e de superar as suas dificuldades. 

História 
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Reflexão 

Os resultados alcançados, embora traduzam ligeiros progressos de aproximação ao 

referencial e apresentem uma média “positiva” nos três anos de escolaridade do 3.º 

ciclo, podem ser melhorados. O insucesso verificado, neste 1.º período letivo, resultou 

de diversos fatores, relevando, desde logo, a reduzida propensão de uma parte 

significativa dos alunos para desenvolver um trabalho persistente e sistemático, 

mormente a inexistência de hábitos e métodos de estudo diário. Os docentes mais 

sublinham a persistência de dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de 

conteúdos programáticos estruturantes, na interpretação/compreensão de enunciados 

escritos e de fontes diversas, bem como na expressão oral e escrita, nomeadamente 

na produção de enunciados escritos de forma estruturada e coerente. Acrescem ainda 

as dificuldades em termos de concentração e atenção, em contexto de aula, uma certa 

inconstância na realização de trabalhos de casa, nomeadamente das fichas formativas 

e das questões orientadoras de preparação para as fichas de avaliação. 

Estratégias 

Reforço do recurso à interpretação de fontes históricas diversificadas; frequente 

aposta na interação professor/alunos, no sentido de contribuir para que os alunos se 

envolvam ativamente na construção do seu próprio conhecimento histórico; 

valorização dos conhecimentos prévios/tácitos dos alunos; estabelecimento, sempre 

que possível e pertinente, de analogias com a atualidade e com as vivências dos 

alunos; atender aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, em contexto de 

aula, e adoção de estratégias e atividades/experiências de aprendizagem adequadas 

às dificuldades diagnosticadas, pesem embora as limitações colocadas pela 

heterogeneidade de cada um dos grupos-turma; realização, ainda mais frequente, de 

recapitulações dos conteúdos lecionados; realização participada de resumos e 

esquemas-síntese dos conteúdos que estão a ser lecionados; solicitação ainda mais 

frequente da intervenção oral dos alunos com maiores dificuldades; conceder um apoio 

tão individualizado quanto possível aos alunos com maiores dificuldades, 

designadamente ao nível da correção dos trabalhos de casa e de outros 

trabalhos/exercícios solicitados. 

2.º período 

História e Geografia de Portugal 

Reflexão 

Ao nível da “Qualidade”, o 5º ano continua numa situação semelhante aos referenciais 

da média do ano letivo anterior, (- 0,2%) no entanto, notou-se uma ligeira melhoria 

em relação aos resultados do primeiro período. No que diz respeito à “Eficácia”, há 
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uma distanciação maior em relação aos resultados da taxa de sucesso do ano letivo 

anterior (- 5,2%), não se registando alteração em relação ao primeiro período. 

Quanto aos resultados do 6º ano verificou-se que, tanto ao nível da “Qualidade” como 

ao nível da “Eficácia”, estes continuam a situar-se praticamente ao mesmo nível dos 

referenciais do ano letivo anterior (- 0,1% e – 0,9% respetivamente).  

Os resultados alcançados estão abaixo (no 5º ano) ou semelhantes (no 6º ano), 

relativamente ao referencial, no entanto, os dois anos letivos apresentam médias e 

taxas de sucesso positivas. 

Estes resultados, sobretudo no 5º ano, continuam a dever-se, essencialmente, à falta 

de métodos de trabalho e hábitos de estudo diário de um número considerável de 

alunos, à realização sem empenho das atividades propostas pelos docentes na sala de 

aulas e para casa e à falta de estudo para preparação atempada das fichas de 

avaliação. 

Alguns alunos, apesar de todas as medidas/estratégias implementadas pelos 

professores dentro da sala de aula, que constam dos PAPI e dos PAPT, continuam a 

revelar dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos a novas 

situações. Revelam ainda dificuldades na interpretação de enunciados escritos, o que 

lhes dificulta a compreensão de algumas fontes históricas. Muitos alunos revelam 

dificuldades de concentração e atenção na sala de aula, o que prejudica o seu 

aproveitamento e, por vezes mesmo, o da turma em geral.  

No 6.º ano, as estratégias implementadas têm vindo a surtir o efeito desejado, pelo 

que continuarão a ser implementadas e mesmo reforçadas com os alunos que 

apresentam mais dificuldades. 

Haverá um reforço das estratégias já aplicadas no primeiro período, sobretudo para 

os alunos que ainda evidenciam dificuldades à disciplina. 

Os Encarregados de Educação continuarão a ser solicitados a intervir mais na vida 

académica dos seus educandos, nomeadamente vigiando o seu estudo em casa. 

Estratégias 

- Incentivar e valorizar os hábitos de estudo, bem como a organização dos cadernos 

diários e uma maior responsabilização do aluno nas atividades escolares; 

- Prestar uma maior atenção ao trabalho/participação dos alunos na sala de aula e à 

realização dos trabalhos de casa, sobretudo daqueles que revelam mais dificuldades 

na compreensão/ aplicação dos conhecimentos a novas situações e memorização; 

- Incentivar e valorizar constantemente os hábitos de estudo e a organização dos 

cadernos diários, fazendo chegar as preocupações dos professores aos encarregados 

de educação, via caderneta do aluno; 
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- Solicitar maior responsabilidade dos alunos nas atividades escolares e manutenção 

do material, promovendo, ao mesmo tempo, o gosto e a curiosidade pelo saber 

geográfico e histórico; 

 - Serão levadas a cabo atividades que os aliciem e motivem, para que assumam um 

papel ativo, de atores sociais, proporcionando-lhes situações que os levem a construir 

o conhecimento histórico; levantamento das ideias tácitas; trabalhos de grupo e/ou 

individuais de investigação; debates; produção de biografias;  

- Relativamente à localização geográfica, serão levadas a cabo atividades com o 

recurso a mapas, que serão projetados, de forma a permitir uma maior interação por 

parte dos alunos; 

- Será feito um reforço do recurso à interpretação de fontes históricas diversificadas; 

- Estabelecimento de analogias com a atualidade e com as vivências dos alunos; 

- As docentes irão atender, na medida do possível, aos diferentes ritmos de 

aprendizagem dos alunos, em contexto de sala de aula; 

- Realização participada de resumos e esquemas-síntese dos conteúdos. 

Geografia 

Reflexão 

As estratégias implementadas ao longo deste segundo período permitiram superar 

algumas das dificuldades manifestadas pelos alunos, nomeadamente em termos de 

aquisição e aplicação de conhecimentos. 

Persistem ainda situações que só poderão ser ultrapassadas, caso os alunos adotem 

uma postura de maior empenho e dedicação perante a vida escolar, desenvolvendo 

hábitos e métodos de estudo contínuos e sistemáticos. 

Estratégias 

- Incentivar e valorizar hábitos e métodos de trabalho; 

- Treinar capacidades de análise/síntese e avaliação de situações concretas; 

- Elaborar materiais específicos que ajudem o aluno a superar as dificuldades; 

- Favorecer o desenvolvimento de atitudes e técnicas de pesquisa; 

- Estimular a aprendizagem colaborativa e a interajuda; 

- Refletir conjuntamente com os alunos sobre os resultados obtidos, valorizando os 

seus progressos e redefinindo/ajustando as estratégias pedagógicas.  

História 

Reflexão 

A grande diversidade de estratégias propostas e implementadas no 2.º período letivo 

permitiam ir de encontro às dificuldades dos alunos ao nível da aquisição, 

compreensão e aplicação de conhecimentos, mesmo nas turmas onde se verificava 
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uma notória heterogeneidade ao nível do empenho e do desempenho dos alunos. 

Assim, as estratégias vão continuar a ser implementadas, faltando agora que os alunos 

com insucesso passem a realizar um estudo sistemático, se empenhem ativamente na 

realização das atividades propostas e se envolvam nas dinâmicas das aulas, encarando 

o seu percurso académico com o necessário sentido de responsabilidade.  

A reformulação infra introduzida respeita ao acréscimo de uma medida: apoio 

individualizado fora do contexto de aula. 

Estratégias 

- Reforço do recurso à interpretação de fontes históricas diversificadas;  

- Frequente aposta na interação professor/alunos, no sentido de contribuir para que 

os alunos se envolvam ativamente na construção do seu próprio conhecimento 

histórico;  

- Valorização dos conhecimentos prévios/tácitos dos alunos;  

- Estabelecimento, sempre que possível e pertinente, de analogias com a atualidade e 

com as vivências dos alunos;  

- Atender aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, em contexto de aula e a 

adoção de estratégias e atividades/experiências de aprendizagem adequadas às 

dificuldades diagnosticadas, pesem embora as limitações colocadas pela 

heterogeneidade de cada um dos grupos-turma;  

- Realização, ainda mais frequente, de recapitulações dos conteúdos lecionados;  

- Realização participada de resumos e esquemas-síntese dos conteúdos que estão a 

ser lecionados;  

- Solicitação ainda mais frequente da intervenção oral dos alunos com maiores 

dificuldades;  

- Conceder um apoio tão individualizado quanto possível aos alunos com maiores 

dificuldades, designadamente ao nível da correção dos trabalhos de casa e de outros 

trabalhos/exercícios solicitados. 

3.º período 

História e Geografia de Portugal 

Reflexão/justificação 

Os resultados alcançados nas turmas dos quinto e sexto anos de escolaridade foram 

muito satisfatórios, uma vez que, ao nível da Eficácia, quase todas as turmas se 

situaram acima dos 80% de sucesso, à exceção de 1 turma de 5º ano e de 3 do 6º 

ano. A maioria dos discentes empenhou-se na realização dos trabalhos de pesquisa, 

nos trabalhos de casa, no estudo diário e na preparação para as fichas de avaliação.  

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que as estratégias utilizadas foram 
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ajustadas às necessidades dos alunos, nomeadamente no que diz respeito à Geografia 

– localização e orientação, onde os alunos obtiveram melhores resultados do que em 

anos anteriores.  

Alguns alunos, no entanto, não conseguiram superar as suas dificuldades, sobretudo 

devido ao pouco empenho e fraco acompanhamento por parte dos respetivos 

Encarregados de Educação, uma vez que foram entregues atempadamente as datas 

dos momentos de avaliação, os objetivos e as questões orientadoras da aprendizagem 

para facilitar a preparação das fichas de avaliação. Também foram elaborados resumos 

sob a orientação dos docentes, tendo como principal objetivo ensiná-los a estudar. 

Ao nível da Qualidade, os resultados, tanto do 5º como do 6º ano, começaram por ser 

mais baixos que os referenciais do ano anterior, mas no final do 3º período igualaram-

nos. Quanto à Eficácia, os resultados começaram também por ser mais baixos, mas 

no final do 3º período superaram-nos. 

Para esta situação muito contribuiu o facto de todos os docentes utilizaram 

metodologias de ensino muito diversificadas, com recursos didáticos variados, 

nomeadamente em suportes multimédia, procurando responder a todos os estilos de 

aprendizagem que caraterizam os alunos. 

Estratégias 

Devido às dificuldades que todos os anos uma grande parte dos alunos demonstra na 

localização geográfica, as docentes propõem continuar com as mesmas estratégias 

que utilizaram este ano, a saber, que aquando do tratamento do subtema 1, “ 

Ambiente natural e primeiros povos”, no ponto 1.1. “A Península Ibérica na Europa e 

no Mundo”, os mesmos sejam tratados com o recurso a mapas, levados para a sala 

de aula ou então projetados, de forma a permitir uma maior interação por parte dos 

alunos, levando-os a assumir um papel ativo na sala de aula, onde poderão identificar, 

em presença, os variados espaços físicos relativos à História e Geografia de Portugal, 

promovendo assim o gosto pelo saber geográfico e histórico.  

Relativamente à utilização dos rumos da rosa-dos-ventos para orientação (pontos 

cardeais e colaterais), também à semelhança deste ano letivo, serão levadas a cabo 

atividades lúdicas que motivem os alunos, que passam pela construção de uma “rosa-

dos-ventos”, recorrendo a materiais recicláveis e a uma exposição em local de estilo 

na escola.  

As docentes irão prestar uma maior atenção ao trabalho/participação dos alunos na 

sala de aula e à realização dos trabalhos de casa, sobretudo daqueles que revelam 

mais dificuldades na compreensão/ aplicação dos conhecimentos a novas situações e 

memorização. Incentivarão e valorizarão constantemente os hábitos de estudo, assim 
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como a organização dos cadernos diários, fazendo chegar as suas preocupações aos 

Diretores de Turma e Encarregados de Educação, via caderneta do aluno.  

As docentes vão solicitar maior responsabilidade dos alunos nas atividades escolares 

e manutenção do material, promovendo, ao mesmo tempo, o gosto e a curiosidade 

pelo saber geográfico e histórico. Serão levadas a cabo atividades que os aliciem e 

motivem, para que assumam um papel ativo, de atores sociais, proporcionando-lhes 

situações que os levem a construir o conhecimento histórico; levantamento das ideias 

tácitas; trabalhos de grupo e/ou individuais de investigação; debates; produção de 

pequenas biografias; comemoração de datas históricas em contexto de sala de aula. 

Serão comunicados atempadamente as datas e os objetivos das fichas de avaliação 

aos Encarregados de Educação, apelando, deste modo, a um maior 

envolvimento/responsabilização dos mesmos na vida escolar dos seus educandos. Nas 

aulas, sempre que possível, será facultado tempo aos alunos para a orientação na 

elaboração de resumos da matéria. 

Geografia 

Reflexão/justificação 

Na disciplina de Geografia, os resultados, regra geral, revelaram-se bastante 

satisfatórios, no entanto e sempre numa perspetiva de otimização das atividade 

ensino-aprendizagem e tendo em vista a definição de estratégias e situações de 

aprendizagem apelativas e frutíferas, sugere-se que, na elaboração dos horários e na 

distribuição de serviço, seja tida em conta a circunstância de os professores desta 

disciplina lecionarem um elevado número de turmas, em resultado da matriz curricular 

da escola, especialmente nos sétimo e oitavo anos de escolaridade em que define 90 

min semanalmente. No nono ano de escolaridade a respetiva matriz define 90+45 

min, para a disciplina de Geografia, mas na turma do ensino articulado de Música, 

apenas são atribuídos 90min, o que, naturalmente, impede/dificulta o aprofundamento 

de alguns conteúdos, a utilização de metodologias de trabalho diversificadas e 

enriquecedoras para os alunos, bem como a redução do tempo disponível para que os 

alunos possam esclarecer as suas dúvidas. 

Por último, considera o grupo de Geografia que um professor que apenas lecione 

turmas de sétimo e oitavos anos serão atribuídas, no seu horário, onze turmas. Para 

além de conceber materiais de trabalho e fichas de avaliação formais, este professor 

corrigirá, aproximadamente, ao longo do ano, sempre que se tratar de avaliações 

individuais, cerca de duzentas e quarenta e duas unidades (considerando uma média 

de vinte e dois alunos por turma) e, se pensarmos em pelo menos cinco momentos ao 

longo do ano, isto implicará a correção de cerca de mil e duzentas e dez unidades, 
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excluindo ainda trabalhos de casa ou outros instrumentos de avaliação formativa 

individuais que o professor possa considerar fundamentais para cumprir as metas da 

disciplina. Assim, considera este grupo disciplinar que seria de evitar a atribuição do 

cargo de diretor de turma a um professor que lecione nestas circunstâncias. 

Estratégias 

Na elaboração dos horários e na distribuição de serviço do próximo ano letivo sugere-

se a atribuição de uma sala de informática, sempre que possível, para a disciplina de 

Geografia, para que nas diferentes turmas seja possível o desenvolvimento de 

atividades práticas no âmbito da localização e caraterização espacial, assim como a 

elaboração de trabalhos práticos e/ou de pesquisa com vista à consolidação e 

aprofundamento de aprendizagens significativas. 

História 

Reflexão/justificação 

Os resultados académicos não se revelaram globalmente satisfatórios, particularmente 

no 9.º ano de escolaridade. As principais razões desta situação fundam-se no 

desfasamento existente entre a diminuta capacidade de trabalho e reduzida 

predisposição de uma parte significativa dos alunos para a realização de um estudo 

persistente e sistemático e o grau de exigência dos programas, particularmente neste 

ano final de ciclo. Apesar da diversificação de estratégias e de todas as diligências 

desenvolvidas no sentido de minorar o insucesso, em algumas turmas, boa parte dos 

alunos não encarou as tarefas escolares com a devida seriedade e manifestou uma 

insuficiente propensão para se empenhar na realização de um trabalho sistemático e 

de um estudo continuado, enveredando antes por um estudo superficial e apressado, 

apenas nos momentos em que se aproximavam as fichas de avaliação. Esta realidade 

é corroborada, por exemplo, pela circunstância de, durante as aulas, em que era 

privilegiada a interação entre o professor e os alunos e, bem assim, a análise de fontes 

e textos insertos no manual da disciplina, apenas um diminuto número de alunos ter 

procurado participar de forma ativa e por iniciativa própria, enquanto a maioria, nas 

turmas com menor sucesso, quando chamada a intervir, patenteou, sucessivamente, 

desconhecimento de conteúdos estruturantes que já haviam sido reiteradamente 

explicitados e mesmo plasmados no caderno diário na forma de apontamentos e/ou 

esquemas-síntese.   

Estratégias organizacionais a ter em conta no próximo ano letivo 

Principalmente nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, propõe-se, uma vez mais, que, 

dentro do possível, seja equacionada a melhor forma de integração das aulas desta 

disciplina, dado o seu caráter iminentemente teórico, nos horários das turmas, 
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sobretudo naquelas em que o insucesso é notório, evitando, na medida do possível, a 

prevalência das aulas no final da tarde. Mais se reitera que, na distribuição das salas, 

quando exequível, se evite as salas mais exíguas, sem o mobiliário mais apropriado e 

com constrangimentos ao nível do isolamento acústico. Propõe-se novamente que, no 

tocante às modalidades de apoio a implementar no próximo ano letivo, a disciplina de 

História seja também considerada e contemplada, o que poderá implicar a 

disponibilização de uma fatia do crédito de horas existente, dado o insucesso 

preocupante nesta mesma disciplina. 

Preconiza-se ainda que prossigam os esforços em ordem à maior equidade possível na 

atribuição de direções de turma, no sentido de serem considerados professores de 

todas as disciplinas. 

Quanto a estratégias e atividades/experiências de aprendizagem a implementar, 

propõe-se as que se passa a elencar: 

Diversificação de estratégias com vista a, na medida do possível, ir de encontro às 

necessidades e dificuldades específicas dos alunos; 

Elaboração de apontamentos e esquemas de sistematização dos conteúdos 

programáticos tidos como nucleares;  

Leitura e interpretação orientada de diversas fontes históricas; 

Utilização criteriosa das TIC; 

Valorização da participação oral em contexto de aula, suscitando reflexões e debates; 

Correção, quando possível, individualizada dos trabalhos e atividades/tarefas 

solicitados; 

Estabelecimento, sempre que possível e pertinente, de analogias com a atualidade; 

Valorização das ideias prévias/tácitas e das experiências de vida dos alunos; 

Solicitação de trabalho(s) de enriquecimento curricular e/ou de pesquisa. 

Cumprimento das planificações 

Os conteúdos programáticos foram, em termos globais, lecionados em conformidade 

com as planificações elaboradas e aprovadas em sede de Departamento. 

Sugestões para o próximo ano letivo 

Conforme se refere relativamente às estratégias organizacionais a ter em conta no 

próximo ano letivo, particularmente no que toca à disciplina de História, onde o 

insucesso mais se faz sentir, considera-se indeclinável a realização de um esforço no 

sentido de, em complemento das atividades e experiências de aprendizagem já 

detalhadamente delineadas, o crédito de horas possa, desta feita, contemplar este 

departamento, criando condições para que os alunos usufruam de medidas de apoio 

específico suscetíveis de ajudarem a desenvolver capacidades essenciais e a promover 
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o sucesso nesta disciplina da maior relevância para a formação humanista e integral 

dos alunos e que concorre sobremaneira para a preparação dos mesmos para o 

exercício de uma cidadania crítica, ativa e autónoma, além de lhes incutir 

conhecimentos, saberes e valores estruturantes. 

No que concerne à disciplina de Geografia, reitera-se que, na elaboração dos horários 

e na distribuição de serviço do próximo ano letivo seja atribuída uma sala de 

informática propiciadora do desenvolvimento de atividades práticas, mormente no que 

se prende com o desenvolvimento de atividades práticas no âmbito da localização e 

caraterização espacial. 

Solicita-se, ainda, que, sempre que possível, os professores que lecionam na EBVV e 

na EBMEA, tenham atividade letiva apenas em um estabelecimento de ensino em cada 

dia. Mais se recomenda que não aconteçam situações em que o mesmo professor 

leciona nos dois estabelecimentos de ensino duas aulas consecutivas (portanto, com 

apenas um intervalo de 10 ou 15 minutos a intermediar).  

Deixamos igualmente um repto em ordem a que se estude a possibilidade de virem a 

ser criadas salas efetivamente específicas para as disciplinas, apetrechadas de 

recursos especialmente direcionados para cada uma das respetivas áreas do 

conhecimento. 

Conclusão 

Embora não pretendendo ser juízes em causa própria, o exposto neste documento de 

“prestação de contas” permite fazer um balanço extremamente positivo do trabalho 

desenvolvido ao longo do ano letivo, nas múltiplas vertentes e dimensões da 

complexa, exigente e sempre desafiante atividade docente e no contributo que foi 

possível dar no sentido de continuidade da afirmação do Agrupamento de Escolas de 

Vila Verde como um agente insubstituível da elevação da qualidade do ensino 

ministrado no concelho e, consequentemente, como uma das molas impulsionadoras 

do progresso local. 

O sentido de entreajuda, o investimento num trabalho com elevado profissionalismo e 

a preocupação constante de dignificar tão nobre quanto edificante atividade relevam 

em tudo o mais que poderia ser dito para manifestar satisfação e orgulho no trabalho 

por todos encetado no seio deste departamento. 
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Caracterização do Departamento Curricular  

O Departamento é constituído por trinta e oito docentes em exercício de funções, 

distribuídos por turmas do Ensino Regular, Cursos de Educação e Formação e Cursos 

Vocacionais. 

Coordenadora de Departamento 

Maria Eugénia Aragão: Grupo 520 – Ciências Naturais  

Subcoordenadores(as) dos Grupos disciplinares  

Luís Filipe Beleza Vaz: Grupo 230 – Matemática e Ciências da Natureza  

Luís Guilherme Fonseca: Grupo 500 - Matemática  

José Custódio Mota Araújo: Grupo 510 – Físico-Química 

Maria Eugénia Aragão: Grupo 520 – Ciências Naturais  

Carla de Fátima Silva - Grupo 550 – Informática 

 

 

 

 

Grupos disciplinares, Recursos humanos e físicos do Departamento  

Grupos disciplinares e número de docentes: 

Grupos disciplinares Número de docentes 

  230- Matemática e Ciências da Natureza 13 

  500 – Matemática 10 

   510 – Físico-Química 6 

   520 – Ciências Naturais 6 

  550 – Informática 2 

 

 Total de professores 

 

37 

Nota: Alguns docentes dos diferentes grupos disciplinares do Departamento lecionam 

as suas áreas nos cursos de educação formação e Cursos vocacionais (quadro infra). 

Cursos de Educação e Formação (CEF): 

 

Cursos de Educação e Formação 

Grupos disciplinares do 

Departamento 

 Curso Vocacional (VOC) do 3º Ciclo: “Audiovisuais e 

Economia Local”, com a duração de dois anos - EMEA  

e EBVV; 

230,500,550 
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 Curso Vocacional (VOC) do 3º Ciclo: “Audiovisuais e 

Empreendedorismo”, com a duração de um ano; na EB 

de Vila Verde 

230,500,550 

 Curso Vocacional (VOC) do 3º Ciclo: “Artesanato de 

Vestuário e Madeiras” (continuação); na EB de Vila 

Verde; 

230,500,550 

 Curso Educação e Formação (CEF) Tipo 2 – T2 – 

“Jardinagem e espaços” na EMEA 

500, 550, 510,520 

Recursos físicos 

Ambas as escolas dispõem de uma sala de aulas com laboratório e arrecadações 

apetrechadas com material e equipamento para a realização de atividades 

laboratoriais das componentes de Física e Química, Ciências Naturais e Matemática 

assim como de recursos de informática e multimédia. 

No decurso do ano letivo foi adquirido material e equipamento para os laboratórios. 

Nos laboratórios de Físico-Química de ambas as escolas, nomeadamente um armário 

para cada arrecadação de química para armazenar reagentes com extração de gases. 

No entanto, ainda falta estabelecer a ligação desses armários a aparelhos extratores 

de gases para o exterior das referidas instalações. Para as Ciências Naturais foram 

adquiridas Lupas e Microscópios, bem como outro material, luvas, lamelas, 

termómetros e outros, decorrente de verbas do projeto Ciência na escola. 

Gestão organizacional e curricular 

Gestão organizacional  

A orientação e coordenação pedagógica decorreram ao longo do ano em articulação 

com os subcoordenadores de departamento, através de encontros informais, de 

reuniões de departamento e de grupo, e de partilha de informação por correio 

eletrónico, cujas atividades e decisões constam do registo das respetivas atas em 

suporte eletrónico e no programa Utilatas. 

O Departamento reuniu ordinariamente de acordo com o estabelecido no início do ano 

letivo. Nestas reuniões foram analisadas e discutidas as orientações pedagógicas, 

administrativas e organizacionais, consubstanciadas em documentos como, Projeto 

Educativo (PE); Projeto Curricular do Agrupamento (PCA); Regulamento Interno; 

legislação ou propostas emanadas do Ministério da Educação e outros oriundos do 

Conselho Pedagógico. Assim, analisámos e discutimos na íntegra, todos os assuntos 

agendados nas diversas reuniões, em conformidade com a sua planificação, 

nomeadamente, análise de programas com seleção de conceitos e conteúdos; 
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colaboração na elaboração do Plano de Atividades e análise do Projeto Curricular de 

Escola e Projeto Educativo; planificação anual e a médio prazo, articulação 

interdisciplinar e departamental; análise dos resultados da avaliação diagnóstica e 

medidas implementadas pelos respetivos grupos disciplinares; uniformização de 

critérios de avaliação; análise/reflexão dos resultados da avaliação e levantamento de 

necessidades de formação, entre outros. Desta forma o grupo, assumindo o 

compromisso de contribuir para a formação de cidadãos conscientes e participativos 

numa sociedade democrática ancorou sempre a sua ação educativa nos princípios e 

valores fundamentais definidos no Projeto Educativo. Os docentes dos diferentes 

grupos disciplinares, que compõem este Departamento, foram muito interventivos, 

participando com muito sentido de responsabilidade e espírito crítico nos debates, nas 

tomadas de decisão e nas análises /reflexões de cariz pedagógico específicas ou de 

documentos e propostas oriundas do Conselho Pedagógico. Sendo o grupo grande e 

heterogéneo, por vezes, as discussões foram acesas e houve divergência de opiniões, 

nada que em democracia não seja aceitável, porém os consensos possíveis foram 

sendo alcançados e as decisões democraticamente tomadas. 

O enfoque do trabalho tentou aprofundar uma cultura de colaboração, assim o apoio, 

coesão, comunidade, cumplicidade, comprometimento, compromisso, confronto, 

equipa, estar com, empreendimento conjunto, dificuldades, identidade, interatividade, 

inovação, negociação, pertença, parceria e transformação são as expressões mais 

associadas ao modelo de gestão desenvolvido no presente ano letivo. O objetivo foi o 

de criar um verdadeiro sentido da colaboração, acompanhado pela reflexão sobre o 

papel do ensino das ciências para um departamento em que cada um, assumindo a 

sua própria pessoalidade, se insira ativamente no novo grupo disciplinar (alargado às 

duas escolas) e num novo agrupamento. 

Gestão Curricular 

Coordenação de formas de atuação no domínio da avaliação dos alunos - 

sucesso/insucesso na - reflexão crítica sobre a realidade e estratégias de remediação 

No início do ano letivo procedeu-se à definição dos critérios de avaliação dos grupos e 

à elaboração de grelhas de autoavaliação, de observação e registo do desempenho 

dos alunos. Elaborou-se um teste diagnóstico para cada nível de ensino, comum às 

duas escolas e fez-se a análise conjunta dos resultados, tendo sido definidas 

estratégias de ensino e aprendizagem para ajudar os alunos a superarem as 

dificuldades evidenciadas, conforme consta das respetivas atas de grupo. 

Ao longo do ano letivo, em reuniões de grupo, fez-se a análise conjunta dos resultados 

escolares dos alunos, apresentados pelo Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso 
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Académico (PAASA), assim como a definição de estratégias de melhoria para aplicar 

em cada período letivo, cujo conteúdo consta do relatório PAASA. 

No segundo/terceiro período letivo aplicou-se uma prova comum ou com matriz 

comum (físico-química), por nível de ensino, a todas as turmas do de ambas as 

escolas. Quanto à análise dos resultados obtidos, concluiu-se que o desempenho dos 

alunos foi semelhante ao das fichas de avaliação formativa precedentes. No entanto, 

a sua aplicação revelou-se um ótimo referencial para promover o trabalho colaborativo 

ao nível da planificação do processo de ensino e aprendizagem, e da avaliação dos 

alunos. 

Para além da avaliação sumativa, interna e externa, diagnóstica e aferida, foram 

levados a cabo vários momentos de avaliação formativa, sendo esta a que os 

professores de departamento consideram a que mais promove as aprendizagens e o 

sucesso, sobretudo quando acompanhada de momentos de reflexão sobre a 

aprendizagem, ou seja, vários momentos de autoavaliação. A avaliação formativa 

assumiu, portanto, caráter contínuo e sistemático, os professores recorreram a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da 

aprendizagem e às circunstâncias do contexto, permitindo obter informação sobre o 

desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e 

estratégias a implementar. Enquanto estratégias, para além das referidas nas análises 

periódicas da avaliação interna, houve ainda apoios formais, nomeadamente aulas de 

apoio específicas, coadjuvação e acompanhamento em sala de estudo, assim como 

aulas extraordinárias (finais de ciclo e preparação para as provas finais).  

Sucesso/insucesso na avaliação dos alunos - reflexão crítica sobre a 

realidade e estratégias de remediação 

A reflexão neste item consiste em identificar alguns dos fatores que determinaram os 

resultados escolares dos alunos do agrupamento das disciplinas deste departamento 

e perceber se este departamento, enquanto organização, pode contribuir mais ainda 

para o sucesso dos seus alunos. Assim, pretendeu-se identificar e refletir esses fatores, 

verificando o impacto de cada um nos resultados escolares do presente ano letivo. 

Assim, ao longo do ano letivo fez-se a análise do sucesso académico dos alunos, 

apresentado pelo Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico (PAASA), 

seguida de definição de estratégias de melhoria do processo ensino-aprendizagem. Os 

dados globais mostram que nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química houve 

uma melhoria significativa da eficácia do sucesso académico no oitavo ano 

relativamente ao ano letivo anterior. No entanto, a qualidade do sucesso mantém-se 

no mesmo nível médio. Quanto aos restantes anos, particularmente no 7.º ano, a 
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eficácia e a qualidade do sucesso situam-se ligeiramente abaixo do ano letivo anterior. 

Com exceção do 7.º ano e na disciplina de Físico-Química, a que apresenta uma taxa 

de sucesso inferior à média do respetivo nível e ano letivo. Tomando como referência 

o primeiro período letivo, constatou-se haver uma progressão da taxa de sucesso e da 

média das classificações obtidas na maioria das turmas. 

Em algumas turmas a falta de progresso ao nível do sucesso académico parece estar 

associado à falta de hábitos de estudo dos alunos e de empenho nas atividades 

propostas em contexto de sala de aula e extra-aula. 

A monitorização do trabalho dos alunos em contexto de sala de aula e extra-aula, o 

reforço positivo, a valorização da componente prática do programa, a diversificação 

de estratégias com recurso às novas tecnologias, uma maior incidência em atividades 

de consolidação das aprendizagens e um maior envolvimento de pais e encarregados 

de educação, repercutiu-se na melhoria da eficácia e da qualidade das aprendizagens 

no decurso do ano letivo. 

Verificou-se que onde tivemos mais insucesso foi na disciplina de Matemática, como 

se pode ver nos relatórios PAASA.  

Ao trabalhar para melhorar o sucesso tivemos em conta o contexto educativo, escola, 

sala de aula e aluno. A grande dificuldade foi trabalhar com os alunos 

descomprometidos com a escola e com fracas expectativas. Para superar estas 

dificuldades (a sociedade, não sendo igualitária, torna o trabalho das escolas muito 

difícil e por vezes até frustrante, ao tentar compatibilizar equidade com excelência nos 

resultados escolares) estudamos os bons exemplos de escolas portuguesas que têm 

desenvolvido projetos de combate ao abandono e ao insucesso escolar: Programa Mais 

Sucesso, Projeto Fénix e Projeto Turma Mais. Com base nesse estudo a matemática 

(disciplina com mais insucesso no departamento) elaborou um projeto para ser levado 

ao conselho Pedagógico, e sendo aprovado será implementado no próximo ano letivo. 

O projeto aposta essencialmente em diferentes estratégias pedagógicas, recursos e 

instrumentos de ensino, com o objetivo de recuperar os alunos que revelavam 

dificuldades de aprendizagem a matemática e desenvolvimento de uma cultura de 

colaboração. 

O departamento para melhorar os resultados escolares trabalhou na dimensão sala de 

aula: as práticas pedagógicas, expectativas (dos professores relativamente aos 

alunos), qualidade, cumprimento dos dias letivos/tempo de aulas, interação: 

professor/aluno/escola, metodologias de ensino/aprendizagem, avaliação dos alunos 

e como variáveis extrínsecas, os critérios de constituição das turmas 

(homogéneas/heterogéneas), os critérios de avaliação dos alunos definidos pela 
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escola, o currículo e conteúdos programáticos. Não esquecendo que os critérios de 

avaliação dos alunos são extrínsecos à sala de aula, mas intrínsecos à escola, havendo 

sempre uma margem de subjetividade do professor na sua aplicação, que teimamos 

em diminuir. 

Refletimos nas dimensões aluno, resiliência, motivação, atitudes, valores e 

expetativas, autonomia, capacidade de relacionamento interpessoal, assiduidade, o 

género e aptidões intelectuais /competências de raciocínio), o contexto familiar e 

socioeconómico e cultural em que se insere. 

No decurso do segundo e terceiro períodos letivos procedeu-se à elaboração da 

informação de prova e da respetiva Prova de Exame de Equivalência à Frequência do  

6º e 9.º ano de escolaridade. 

As fichas de avaliação aplicadas por cada professor passarão a constar do dossiê online 

do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (Google Drive), com vista 

a promover a partilha de recursos didáticos e a melhoria do processo de avaliação dos 

alunos. 

Supervisão das planificações e verificação das adequações das planificações 

dentro das áreas disciplinares do departamento/ Cumprimento das 

Planificações 

Neste ponto fez-se a planificação conjunta e adequada 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); a análise do cumprimento dos 

programas, a elaboração, aplicação e desenvolvimento de medidas de reforço e apoio 

aos alunos com mais dificuldades e a definição, implementação e avaliação de 

atividades pedagógicas no âmbito do departamento curricular e / ou grupos 

disciplinares. 

Os professores que compõem este departamento referem que as planificações foram 

cumpridas; As tarefas inerentes à direção de turma, nas turmas em que os docentes 

desempenham esta função pedagógica, causam muitas vezes atrasos nas 

planificações. A necessidade de tratar de assuntos desta natureza, organização de 

atividades de agrupamento / escola e assuntos disciplinares, e atividades como a 

orientação dos alunos no nono ano em Ciências Naturais, ocupam tempo de lecionação 

uma vez que o tempo atribuído com os alunos é escasso e claramente insuficiente. 

Assim, a professora Ana Cristina Carvalho informou que na turma E do 9º ano de 

escolaridade, e pelas razões explanadas, não conseguiu cumprir o programa dentro 

do calendário letivo. No entanto, para suprir esta lacuna, e para que nenhum aluno 

fosse potencialmente prejudicado, nomeadamente no que toca à realização das provas 
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de equivalência à frequência, a docente, com anuência da Direção, lecionou quatro 

tempos após o término das atividades letivas. Tal procedimento foi dado a conhecer 

aos Encarregados de Educação e devidamente registado no livro de ponto. 

Elaboração de planificações tendo em vista a adoção de práticas experimentais, com 

carácter regular e sistemático no ensino das ciências, 2º e 3º ciclos, que fomentem o 

espírito crítico e despertem a curiosidade científica dos alunos. 

Foi efetuada uma calendarização periódica de atividades de carácter 

prático/laboratorial, em todos os anos de escolaridade nas disciplinas de Físico-

Química e Ciências Naturais. Foi também, reforçada a adoção de práticas 

experimentais/laboratoriais no 2º e 3º ciclos e, através duma articulação dos docentes 

da área das ciências planificando as atividades ao longo do ano, com supervisão e 

avaliação do plano elaborado, em sede de departamento, bem como o reforço da 

visibilidade à comunidade educativa do trabalho desenvolvido pelos alunos nas 

disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Químicas, Página da escola, criação de 

facebook para divulgar os trabalhos e no dia da escola com o objetivo de despertar a 

curiosidade científica dos alunos. 

Houve participação em projetos científicos e visitas a laboratórios das universidades. 

As atividades experimentais laboratoriais foram extremamente ricas em termos 

didáticos, na medida em que refletiram o carácter investigativo presente na construção 

da ciência. Foram feitos relatórios, com vista a desenvolverem-se capacidades técnicas 

e também de observação, interpretação. Foi no registo dos resultados que foram 

apuradas estas capacidades, numa interação entre a teoria e a prática e, também, a 

capacidade de síntese. O(a) professor(a) teve o papel de orientador, proporcionando 

o desenvolvimento das atividades laboratoriais de uma forma dinâmica, sem controlar 

os procedimentos e o desenrolar das atividades; o aluno assumiu um papel ativo na 

definição dos acontecimentos, registos e discussão em torno dos resultados e da 

questão-problema, construindo o seu conhecimento. 

O balanço final foi bastante positivo, as atividades laboratoriais/experimentais 

previstas foram desenvolvidas. Foram até desenvolvidas atividades não previstas 

inicialmente, que se considerou irem ao encontro das metas curriculares. Desta forma, 

foi promovido o ensino experimental das ciências, essencial para a construção de uma 

literacia científica dos cidadãos. 

Promoção do trabalho de articulação curricular 

No que concerne a este ponto, articulação vertical e horizontal do currículo, foi 

desenvolvida, uma coordenação pedagógica sistemática e efetiva, com os 

departamento de Línguas, Ciências Sociais e Humanas, Expressões e com as escolas 
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do primeiro ciclo, por outro, num trabalho colaborativo dos docentes, por forma a que 

a articulação dos currículos/atividades existisse ao nível interdepartamental, 

interdisciplinar e da sequencialidade entre níveis de ensino. Realizou-se um trabalho 

colaborativo entre todos os elementos da comunidade educativa visando integrar 

saberes, atividades e projetos dando sentido às aprendizagens. Foi, assim, dada 

atenção às questões surgidas em torno da promoção da leitura, reforçando os aspetos 

centrados na compreensão, dado que as competências neste domínio contribuem para 

garantir o exercício de uma cidadania responsável e ativa. Foi dada centralidade à 

transferência de conhecimentos, formais e informais, tendo sido reforçada uma 

articulação entre as disciplinas e diversas áreas do conhecimento, designadamente 

através de desenvolvimento de competências ao nível do reconhecimento e 

identificação da informação; a compreensão da informação explícita nos textos lidos; 

a compreensão da informação não explícita no texto associada à capacidade de realizar 

inferências; a seleção da informação de acordo com instruções dadas ou na produção 

de textos com intenções comunicativas específicas, em diferentes áreas do 

conhecimento e através de várias linguagens: exploração de textos científicos nas 

diferentes áreas do currículo e promovida a leitura de revistas de divulgação científica, 

(nomeadamente através das publicações como a “Super Interessante”, “National 

Geographic”, “Visão Júnior”, “Turbo”, “Exame Informática” e “Ciência Hoje”). Foi dada 

grande centralidade aos alunos, sendo estes encarados enquanto motor e motivação 

para todas as atividades realizadas, tendo em conta a sua faixa etária/ grau de ensino 

e adequadas aos diferentes níveis de autonomia, tendo sido desenvolvidas através de 

pesquisa mais autónoma (artigos científicos revistas da especialidade). Verificou-se 

que a leitura funcionou como ponto de partida e simultaneamente meio de aquisição 

de conhecimento, promovendo um conjunto de competências facilitadoras da 

aprendizagem.  

Verificou-se um reforço ao nível da articulação entre os diferentes níveis e ciclos de 

educação e de ensino, na escola ou no agrupamento. Este envolvimento entre ciclos 

foi concretizado através de diferentes atividades, nomeadamente “Atividades 

experimentais” (alunos do 3.º ciclos fizeram atividades experimentais a crianças da 

educação pré-escolar e 1.º ciclo); “Teatro Fórum”, no âmbito da Educação para a 

Sexualidade, Violência de Género, Igualdade de Género e Diversidade Sexual, tendo 

por base a novela “Gabriela” (versão 2012) em articulação com a Universidade do 

Minho; criação de grupos de debate sobre assuntos da atualidade local, nacional e 

internacional, designadamente análise de uma antologia de poemas “Cloud Busting”, 

sobre a temática do Bullying, em língua inglesa; troca de mensagens eletrónicas (email 
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e Facebook) e contacto pessoal com alunos de vários países europeus (Roménia, 

Dinamarca, Turquia, Letónia, Escócia, Áustria, Bélgica e Polónia) sobre temáticas de 

Bullying, Hábitos de Vida Saudáveis e Redes Sociais; ou atividades mais lúdicas ligadas 

ao “Ciência no Cinema” ou atividades como “ À Descoberta de títulos, escritores e de 

palavras do Mundo”, entre outras. 

Os alunos colaboraram ainda ativamente na “Semana Interconcelhia da Leitura”, em 

articulação com os outros departamentos na atividade entre elas “Conversas com 

Escritores” (Beatriz Lamas de Oliveira), onde os alunos trabalharam a obra o “O Mocho 

Sábio” e posteriormente a debateram com a autora, focando-se na linguagem 

científica 

Promoção do trabalho colaborativo 

Este Departamento, como já referimos anteriormente, é formado por um elevado 

número de docentes, de diferentes grupos disciplinares, que resulta num grupo 

bastante heterogéneo de difícil gestão, porque congrega num projeto comum docentes 

com variadas formações profissionais, de diferentes ciclos de ensino e sensibilidades 

distintas e até divergentes. Esta diversidade, em alguns momentos, gera alguns 

conflitos/divergências consubstanciados em discussões acesas e opiniões contrárias, 

sendo difícil o alcance de consensos alargados. Contudo, o grupo manteve sempre 

uma postura responsável, de respeito mútuo e tomou as decisões democraticamente.  

Concluindo, este grupo tem caraterísticas muito próprias, sendo as mais relevantes, a 

diversidade, o dinamismo e o espírito crítico, logo é um grupo muito exigente e 

reivindicativo. Esta “personalidade” do grupo, relativamente ao nosso trabalho de 

coordenação e liderança, criou-nos algumas dificuldades, mas não inibiram a nossa 

ação e desempenho, pelo contrário, o nosso trabalho saiu reforçado e enriquecido 

porque os desafios e os níveis de exigência foram altos e exigiram uma resposta à 

altura, contribuindo para nos fazer “crescer” pessoal e profissionalmente. 

Promoção da formação contínua dos docentes 

No decurso do primeiro período letivo, em Físico-Química- concluiu-se o projeto de 

formação dos docentes do grupo disciplinar de Física e Química – “Dinamização do 

Trabalho Prático com Novas Tecnologias nas Disciplinas de Física e Química” –, assente 

no desenvolvimento de competências no âmbito da Web 2.0 como plataforma para a 

produção de conteúdos para aplicar nas aulas práticas e/ou experimentais da respetiva 

área disciplinar, bem como na promoção do trabalho colaborativo, com a finalidade de 

cativar os alunos para o estudo da ciência e melhorar a interatividade com os mesmos. 

(Auto)Supervisão e uso pedagógico de telenovelas em educação em sexualidade e 

género, foi uma oficina de formação que decorreu ente fevereiro e março que visou 



67 

 

essencialmente dinamizar um trabalho de articulação curricular com as disciplinas de 

Geografia, História, Inglês, Educação Visual, Ciências Naturais e Português e 

momentos de (auto)supervisão sobre as temáticas igualdade de género, violência de 

género e diversidade. 

Supervisão e avaliação docente 

Foram realizadas práticas de Supervisão pedagógica, que enriqueceram as práticas 

pedagógicas e criaram fatores facilitadores aos professores e aos alunos envolvidos. 

Assim, procurou-se estabelecer uma cultura de trabalho reflexiva e orientada para o 

questionamento com o objetivo de promover o desenvolvimento de professores dos 

grupos disciplinares capazes de serem autores de si próprios, responsáveis e 

empenhados numa autorrenovação colaborativa.  

Participação no Plano Anual de Atividades 

O Departamento deu um amplo contributo ao PAA com a oferta de um elevado e 

diversificado número de atividades, de curta duração, como efemérides, datas 

festivas, visitas de estudo, exposições e outras, que, apesar de pontuais, foram 

importantes para a valorização dos nossos alunos e para a cultura organizacional da 

nossa Escola. 

Atividades desenvolvidas pelos grupos disciplinar de Físico Química e Ciências 

Naturais: 

Dias Comemorativos 

No presente ano letivo, a Físico-Química, decidiu-se implementar três atividades 

comuns às duas escolas, integradas na consecução das orientações curriculares e 

metas de aprendizagem, a saber: Dia da Prevenção e Segurança Rodoviária, no dia 

12 de janeiro de 2015, dinamizado pelos alunos do 9.º ano de escolaridade; Dia do 

Astronauta, no dia 16 de janeiro de 2015, dinamizado pelos alunos do 7.º ano de 

escolaridade; Dia da Floresta, dinamizado pelos alunos do 8.º ano de escolaridade. A 

realização destas atividades contou com a colaboração/parceria de 

entidades/instituições da comunidade local/regional, respetivamente, Sociedade 

Científica de Astronomia do Minho – ORION; Guarda Nacional Republicana, Escola de 

Condução Auto Vilaverdense e um cidadão automobilizado; Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas. 

Para além das atividades anteriormente citadas, os alunos tiveram ainda a 

oportunidade de realizar trabalhos de pesquisa na biblioteca escolar sobre assuntos 

relacionados com o ambiente e a qualidade de vida. 

O cumprimento desta componente da formação dos alunos permitiu aprofundar a 

literacia científica dos alunos, mostrando a aplicação prática das aprendizagens 
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adquiridas no âmbito da Físico-Química a situações concretas, com relevo social, 

ambiental e tecnológico. 

 A participação dos alunos nas referidas atividades contribuiu ainda para a integração 

na vida escolar, para o reforço da autoestima e autoconfiança, para o desenvolvimento 

da imaginação e criatividade e, sobretudo para o desenvolvimento do conceito de 

Escola/Comunidade aprendente. 

Visitas de estudo 

5.º ano – Escolas EBVV e EMEA - Visita de estudo ao Pavilhão da Água e Museu dos 

Descobrimentos. 

Foram desenvolvidos os seguintes objetivos: consolidar conhecimentos relativos ao 

ciclo da água; promover o ensino/aprendizagem de forma interativa; estimular o 

espírito crítico e de observação; consciencializar os alunos para a necessidade da 

conservação da água; promover o desenvolvimento pessoal e social dos alunos; 

Manifestar interesse pela preservação do património Histórico-cultural; desenvolver o 

gosto pela investigação e pelo estudo do passado; Promover a divulgação e partilha 

do conhecimento histórico.  

 A Visita a este museu fez-se por uma sucessão de espaços: “A BORDO!”, “INTENTOS 

E INVENTOS”, “MUNDOS AO MUNDO”, “COBERTA DA NAU”, “CAIS DE EMBARQUE” e 

“NOVOS MUNDOS”. A primeira parte da visita decorreu ao longo de um conjunto de 

salas de configuração museográfica. Tratam-se de espaços com uma oferta suportada 

em tecnologia multimédia de ponta, apresentando conteúdos de forma multissensorial 

e estimulante. Os alunos puderam interagir livremente com todos os ecrãs multitouch, 

com os Globos 4D e com outras soluções disponíveis.  

Após a visita a este Museu, visitou-se o Pavilhão da Água, onde os alunos foram 

divididos em grupos e iniciaram de imediato a visita acompanhados pela respetiva guia 

e professores acompanhantes. 

Neste Pavilhão Temático, fomos recebidos por diversos guias do Pavilhão da Água, que 

de uma forma atenciosa, nos deram a conhecer, através de um vídeo, “o ciclo urbano 

da água da cidade do Porto”. 

Seguidamente, visitámos vários laboratórios onde os alunos realizaram atividades 

interativas com o intuito de comprovar a qualidade/grau de pureza da água de vários 

locais da cidade. A visita prosseguiu com a demonstração das mais variadas 

experiências com a água, nomeadamente a visualização da formação de tornados e 

furacões, funcionamento de uma central hídrica, ilusões de ótica, música criada a partir 

de um xilofone de água e observação de microalgas e macroinvertebrados aquáticos. 

Foi ainda possível fazer testes de consumo a partir de dados introduzidos numa 
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máquina que fazia a contabilidade de consumo de água nas nossas casas. Podemos 

concluir que a visita foi muito proveitosa, tendo os alunos respeitado as regras de 

comportamento e atitudes exigidas nos diferentes locais visitados. Cumpriram-se 

todos os objetivos propostos para esta visita de estudo, num ambiente cordial e de 

convívio entre alunos e professoras. Experiência no Laboratório, onde os alunos 

utilizaram material biológico e Tabelas com indicadores, para determinarem “a 

qualidade da água”. Esta viagem/visita foi profícua na medida em que contribuiu para 

que os alunos tomassem consciência de que visitaram um espaço histórico de grande 

importância, o Museu dos Descobrimentos, e um espaço Temático sobre a Água, que 

através de várias “tecnologias de ponta” evocaram e sensibilizaram os nossos alunos 

para o uso sustentado de tão importante recurso. Os objetivos foram assim 

plenamente alcançados, e os alunos corresponderam ao perfil exigido para uma visita 

de estudo deste tipo.  

Um dos objetivos principais deste ano letivo foi, sem dúvida, continuar a 

implementação da efetiva colaboração no emergente mega departamento. 

Transformar dois departamentos num só, o mais homogéneo possível, respeitando as 

diferenças e mantendo simultaneamente a unidade. 

Visita de estudo a Roma 

Entre os dias 3 e 6 de julho de 2015, realizou-se uma visita de estudo internacional à 

cidade de Roma. Esta atividade, fruto de mais uma enriquecedora parceria entre este 

departamento e o departamento de Matemática e Ciências Experimentais, contou com 

perto de quatro dezenas de participantes e foi uma oportunidade ímpar para alunos e 

docentes conhecerem, in loco, o inestimável património edificado e múltiplos aspetos 

da história da capital italiana (cidade do Vaticano incluída).  

A visita, meticulosamente organizada, permitiu um aprofundado conhecimento da 

contextualização e das caraterísticas dos exemplares mais significativos das artes 

romana e renascentista e proporcionou vivências e experiências de aprendizagem 

dignas de relevo. Mercê da excelente postura, da boa recetividade, do entusiasmo e 

do empenho de todos os participantes foi mesmo possível alargar o âmbito de uma 

programação já por si só bastante preenchida, visitando, apreciando e conhecendo 

detalhes e curiosidades históricas da maior relevância para a formação integral dos 

alunos e para a formação multifacetada dos professores envolvidos. 

É, assim, possível, fazer um balanço extremamente positivo desta visita de estudo e 

afirmar que a planificação foi cumprida e os respetivos objetivos foram alcançados na 

sua plenitude. 

5º B - EMEA- Semana da Epidemia de Ciência 
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 No âmbito do projeto “Ciência Caseira, os alunos do 5º B realizaram uma visita de 

estudo à Escola de Ciências da Saúde, que teve como objetivos; conhecer um centro 

de investigação internacional no âmbito das ciências da saúde; compreender a 

minuciosidade e importância do trabalho do investigador; observar possibilidades de 

trabalho futuras quando se envereda por áreas ligadas à investigação em ciências; 

contactar com novas realidades. 

7º ano – MEA - A Aljubarrota / Mira de Aire.  

A atividade funcionou, como um extraordinário “momento” de síntese e de aplicação 

dos conhecimentos adquiridos nas aulas de Geografia, de Ciências Naturais e História. 

Num primeiro momento os alunos visualizaram um filme documentário, no Centro de 

Interpretação Ambiental, comentado pelas monitoras que dinamizaram a visita Os 

alunos tiveram oportunidade de responder a questões relativas às aprendizagens 

adquiridas na escola no âmbito das disciplinas envolvidas, o que contribuiu para 

aumentar a sua literacia científica. Em seguida foram divididos em dois grupos, cada 

um acompanhado por duas professor(as) e um monitor. 

8º ano – EMEA Visita de estudo a Aveiro  

No âmbito no projeto “ Ciência Caseira” desenvolveu um conjunto de atividades 

cientifico-didáticas (experiências laboratoriais, saídas de campo, palestras e 

workshops) e interdisciplinares (Físico-Química, Ciências Naturais, Geografia, Inglês, 

História), que envolvem o estudo do cloreto de sódio, água do mar e salmoura.  

Os alunos visitaram o Museu Marinha da Troncalhada - uma marinha de sal, ainda em 

atividade, adaptada para ecomuseu onde é possível observar a produção e recolha de 

sal elaborados, nos nossos dias, ainda de forma tradicional. A visita a esta marinha 

explorou as vivências e as tradições ligadas à salicultura da região aveirense, bem 

como o seu património natural, onde se inclui a diversidade de paisagens, com uma 

flora e a fauna predominantemente características. 

Visitaram, também, uma a fábricas transformadoras de materiais cerâmicos, 

nomeadamente atelier e oficinas de produção de artefactos. Tiveram oportunidade de 

ver, exemplos de possíveis trabalhos a executar em cerâmica (peças de características 

de revolução, pratos, jarros, bules, peças escultóricas e fabricação de moldes para 

produzir peças num material polimérico). 

Foi ainda objetivo desta visita dar a conhecer uma pequena parte da Ria de Aveiro. 

Assim, realizou-se um percurso de barco (mercantel). Para a maior parte dos alunos, 

esta foi a primeira vez que navegaram nas águas da ria e a sua satisfação era notória. 

Durante o percurso houve uma mobilização das aprendizagens realizadas em sala de 

aula para o contexto real. Lembraram-se diversas espécies de peixes e aves que 



71 

 

encontraram nesta laguna condições ideais para viverem e observaram-se diferentes 

espécies vegetais, evolução da ria, Geografia e História da mesma. As aprendizagens 

adquiriram um sentido especial, fazendo com que certamente perdurem mais tempo 

na sua memória. E se a biodiversidade da Ria de Aveiro foi um importante eixo 

estruturador desta atividade, outro não menos importante refere-se às características 

das suas águas. A Ria de Aveiro está em contacto com três meios distintos que vão 

influenciar as propriedades das suas águas, bem como a sua biodiversidade: o mar, 

os rios e o meio terrestre. Do mar, com as correntes das marés, há a entrada de água 

salgada (na praia-mar) e a saída da água da ria (na baixa-mar). Dos rios recebe a 

água doce que se mistura com a água do mar. Do meio terrestre recebe as 

escorrências que correm para a ria transportando nutrientes, sedimentos e poluentes. 

A salinidade da água da Ria de Aveiro serviu para refletir sobre a problemática da água 

e compreender o que se passa em termos mundiais: aos nossos olhos surge uma 

extensa superfície de água mas que apresenta características físico-químicas 

(especialmente a salinidade) que a tornam imprópria para consumo, tal como acontece 

com a maior parte da água do planeta “azul”.   

 Assim, o ensino das ciências, prioridade de intervenção, orientando a sua atuação 

para o reforço do ensino experimental das ciências e para a mobilização da 

comunidade científica e das suas instituições para a melhoria da educação científica. 

A visita de estudo no âmbito desta temática potenciou aprendizagens de qualidade e 

motivação para a Ciência. 

8º ano – EBVV - Visita a Braga e ao Parque Litoral de Esposende 

Esta visita teve como objetivos consolidar conhecimentos relativos aos conteúdos da 

disciplina de Ciências Naturais do 8ºano; relacionar a implementação das áreas 

protegidas com a preservação da biodiversidade; reconhecer a importância das 

paisagens protegidas para a investigação científica; compreender as ameaças que o 

desenvolvimento humano representa para a preservação de espaços destinados à vida 

selvagem; sensibilizar para a preservação do litoral; identificar e reconhecer a 

importância do legado artístico Barroco construído em Braga, durante o Antigo 

Regime; promover, de forma lúdica, a aquisição de conhecimentos sobre alguns 

monumentos emblemáticos da cidade de Braga; Apreciar e valorizar o património 

artístico local; Sensibilizar para a preservação do Património Cultural e Arquitetónico; 

criar valores estéticos pessoais; promover o ensino/aprendizagem de forma interativa; 

estimular o espírito crítico e de observação; Promover o desenvolvimento pessoal e 

social dos alunos; Realizar atividades em contacto com a natureza. 

Desta maneira os alunos, desenvolver com qualidade, atividades de campo 
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relacionadas com os assuntos abordados nas aulas de Geologia, promoveram a 

aquisição de informação através da observação e recolha de dados. Desenvolvendo o 

gosto pelo estudo da ciência. 

9.º ano – EMEA a Lisboa 

A visita ao Palácio da Pena, Torre de Belém, Pavilhão do Conhecimento, Museu da 

Marinha, Mosteiro dos Jerónimos, teve como objetivos: proporcionar aos alunos 

experiências culturais diferentes daquelas com que contacta diariamente; contribuir 

para um aprofundamento dos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas; 

compreender a experiência estética como produto de uma relação específica do 

indivíduo consigo mesmo, com a natureza e com a sociedade; compreender a 

intemporalidade das manifestações estéticas e a sua diversidade no tempo e no 

espaço: o referencial antropológico na criação artística. Reconhecer o objeto artístico 

como expressão simultânea de fruição e compromisso com o real: a ideia de belo é 

polémica; problematizar algumas questões no da estética: o perene e o efémero; a 

obra única/a série; conflitualidade tradição/ inovação; promover a desenvolvimento 

de competências de cidadania ativa; exploração de recursos disponibilizados em 

espaços diversificados numa perspetiva de autoaprendizagem. Formação de uma 

sensibilidade estética em relação ao mundo natural e à arte, nas suas diversas 

expressões e, logo, promover a articulação curricular.  

Avaliação Geral das Visitas de Estudo 

Todas as visitas realizadas este ano letivo foram unanimemente avaliada pelos alunos, 

de muito interessante. Esta atividade de enriquecimento curricular mostrou-se 

adequada ao desenvolvimento das metas curriculares, motivadora, lúdica e promotora 

da literacia científica. Em todas as visitas de estudo, os objetivos foram atingidos, 

revelando-se um trabalho colaborativo muito proveitoso e estimulador do processo de 

ensino-aprendizagem sobretudo no desenvolvimento de capacidades, no aumento da 

literacia científica e na promoção de uma cidadania responsável. 

Os alunos avaliaram a organização, o contributo para o aumento do conhecimento 

científico e a aplicação das aprendizagens realizadas nas aulas com Muito Bom.   

Projeto científicos escolares e nacionais 

O projeto “Ciência Caseira” foi o nome escolhido para o concurso Ciência na Escola - 

"Ciência e Tecnologia em resposta aos grandes desafios da Sociedade". A planificação 

da disciplina de Ciências Naturais do 8ºA, 8ºC, 8º D e 8ºE, foi elaborada de modo a 

que os alunos fossem confrontados com desafios em que pudessem desenvolver a sua 

criatividade e inovação e ainda refletissem sobre problemas de saúde e ambiente. 

Desta forma foram realizadas visitas de estudo, salinas de Aveiro e dias abertos à 



73 

 

universidade do Minho. Os conteúdos programáticos das unidades foram sempre 

acompanhados de atividades experimentais. De salientar que em todas as atividades 

experimentais os alunos eram desafiados a experimentar com a família e publicar os 

resultados. 

Em Ciências Naturais e Físico química, foi desenvolvida a Ciência com os Pais: a escola 

vai a casa com “alunos professores”, atraiu os pais e encarregados de educação à 

escola para presenciar a realização de diversas experiências orientadas pelos alunos, 

em que estiveram envolvidos pais e encarregados de educação de cinco turmas (duas 

do quinto ano, duas do tiveram sétimo ano e uma do oitavo ano de escolaridade), “a 

ciência vem à escola pela mão dos melhores “cientistas”: os nossos alunos, que nos 

vão demonstrar que a Natureza é inesgotável nos seus tesouros: as plantas podem 

curar, os detergentes e pastas dentífricas podem ser feitos em casa e a saúde está 

nas nossas mãos e também é da nossa responsabilidade”. 

Teatro Fórum – Eu nasci assim, eu cresci assim... 

No dia 24 abril realizou-se na Escola Monsenhor Elísio Araújo uma Oficina de Teatro 

Educação para a Sexualidade, dinamizada pela professora Cristina Oliveira do Grupo 

de Teatro ESVV e a CPCJ de Vila Verde, e em articulação com o GIAA do Agrupamento 

de Escolas de Vila Verde e a Enfermeira de Saúde Escolar, Isabel Costa. Esta sessão 

contou com a participação especial do Dr. António Vinagre de Sousa, Procurador da 

República e da professora Cidália Alves da Educação Especial do Agrupamento. Esta 

experiência decorreu da ação de formação em Supervisão e uso pedagógico de 

telenovelas em sexualidade e género, que um grupo de professores da escola, está a 

desenvolver na Universidade do Minho, com a orientação da professora Teresa Vilaça 

e da Dr.ª Elizane Andrade, doutoranda da Universidade Estadual de Santa Catarina, 

do Brasil. 

O pretexto da ação de formação é aproveitar a telenovela, em concreto Gabriela, Cravo 

e Canela, a partir da obra literária do escritor Jorge Amado, que marcou a geração de 

muitos dos professores que lecionam nesta escola e que a estação de televisão SIC 

passou recentemente uma última versão (2012), para aprofundar a compreensão de 

questões relativas à sexualidade, equidade de género, estereótipos de género, 

violência no namoro e prevenção dos preconceitos e discriminação sexual, para serem 

trabalhos em contexto de sala de aula. 

Nesta ação de formação forma produzidos materiais para serem explorados em 

contexto de sala de aula, tanto individualmente como em conjunto, partindo da análise 

de excertos da telenovela, como os que envolveram os personagens Gabriela e Nacib, 

Dona Sinhazinha e Coronel Jesuíno, Malvina e Miss Pirangi. Depois de visualizarem os 
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excertos alunos e professores debatiam as temáticas mais específicas que os excertos 

sugeriam, como forma o caso da igualdade de género, a violência contra as mulheres, 

a linguagem sexista, a discriminação e o respeito pela individualidade. Motivados e 

com novos conhecimentos sobre estas temáticas foi preparada uma sessão de Teatro 

Fórum. A temática geral era a discriminação que um rapaz sofria no seio da família e 

da turma por ter dúvidas quanto à sua identificação sexual. Paralelamente a mãe dessa 

família era violentamente agredida pelo marido. Esta experiência tem a particularidade 

dos espectadores serem chamados a “saltar par o palco”, interromper a “peça” e 

propor alterações ao decorrer da ação. Foi o que fizeram entre outros, a professora 

Cristina Marinheiro que sugeriu uma abordagem diferente da personagem “professora” 

de modo a combater no seio da turma a discriminação de o “aluno” estava a sentir por 

parte dos “colegas”, ou o procurador António Vinagre que vestiu a pele do personagem 

“irmão”, tentando contrariar a posição do outro “irmão” e da atitude do “pai” face à 

“mãe” e de alunos, como o de uma aluna que propunha alternativas à atuação da 

personagem “mãe”, neste caso vítima de violência doméstica por parte do “marido”. 

No final houve um debate que se centrou bastante na necessidade de combater a 

discriminação do outro, respeitando as suas características, seja a nível ideológico, 

seja a nível de orientação sexual; de combater todas as práticas de violência 

doméstica, particularizando-se as relações entre namorados, uma vez que são cada 

vez em maior número os casos, na escola e na sociedade em geral, de situações de 

violência física e coação psicológica entre jovens. 

Dádiva de sangue 

A atividade “Recolha de Sangue”, que decorreu na EBVV e EMEA, atingiu os objetivos 

propostos. Constata-se assim que foram mais do que no ano passado, quer em 

inscritos (mais um), quer em “doações efetivas”. Em nota de conclusão e pelos factos 

adiantados, a "Missão Recolha de Sangue” foi cumprida com Sucesso, com ótimos 

números de recolha. Os dinamizadores desta atividade empenharam-se ao máximo 

nesta “colheita”. 

Atividades desenvolvidas pelos grupos disciplinar de Matemática: 

Campeonato de superTmatic e Tetris 

Campeonato de superTmatic nas duas escolas e o de Tetris na EBVV que teve como 

objetivo desenvolver a capacidade de cálculo mental. Cálculo do valor de expressões 

numéricas. Também se pretendeu exercitar as capacidades de atenção, concentração 

e rapidez de cálculo. 

Campeonato Equamat 

Os alunos da escola Monsenhor Elísio de Araújo participaram no Equamat, que teve 
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como objetivos, associar os conteúdos lecionados na sala de aula ao jogo e ao desafio, 

os alunos podem, através desta competição, testar os seus conhecimentos de uma 

forma lúdica, atrativa e apelativa, que lhes crie ainda mais gosto e entusiasmo pela 

disciplina de Matemática. 

 

Teatro “Auto do Cubo” 

Os alunos do nono ano das duas escolas assistiram à peça de Teatro Auto do Cubo - 

no âmbito da disciplina de Matemática, à peça “Auto do Cubo” da companhia 

profissional Teatro Educa. 

Nesta peça, um cozinheiro, um futebolista e um bailarino foram teletransportados para 

um Cubo Gigante, sem qualquer janela ou porta para o exterior. Para voltarem às suas 

vidas, as personagens tiveram que unir esforços e resolver os enigmas matemáticos 

apresentados pelo CUBO. 

Os alunos foram desafiados a entrar em cena, para ajudarem a resolver os enigmas e 

descobrir a verdadeira razão de estarem todos juntos nesta aventura. A interação 

entre as personagens e os alunos permitiu a exploração de conceitos matemáticos de 

forma divertida e aplicada a situações do dia-a-dia das profissões representadas. 

No final, foram notórias a satisfação e a boa disposição de todos os participantes que 

tiveram a oportunidade de renovar a forma como veem a disciplina da Matemática. 

Estas atividades foram um recurso pedagógico importante para a aquisição das 

competências matemáticas nucleares e fundamentais para a vida do quotidiano. 

Através da utilização destes jogos, os alunos foram estimulados a utilizar o raciocínio, 

a capacidade de concentração e a criatividade na resolução de situações 

problemáticas. Através da utilização dos jogos como recurso pedagógico-didáctico, 

procurou-se incutir nos alunos uma maior motivação para a aprendizagem da 

Matemática, procurando também para isso criar maior empatia, desenvolver uma 

atitude mais positiva em relação à disciplina de Matemática, introduzir alterações de 

rotina na sala de aula, desenvolver o espírito de cooperação e de grupo, dar sequência 

às aprendizagens realizadas, desenvolver a capacidade de trabalhar autonomamente 

e ainda fomentar uma melhoria da autoestima dos alunos. 

Atividades desenvolvidas pelos grupos disciplinar de Informática: 

Constam no relatório do Plano Tecnológico. 

Atividades de Enriquecimento/Complemento curricular 

A Ciência faz parte do imaginário de qualquer aluno onde se encontra a curiosidade, o 

gosto por manipular e compreender a diversidade de fenómenos e experiências 

fascinantes, capacitando-a para responder às necessidades educativas de todos os 
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alunos. A partir do conhecimento desse enorme potencial surgiu a iniciativa de 

proporcionar experiências de aprendizagem diferenciadas aos alunos do 5º ano no, 

com o intuito de estimular o gosto pelas ciências. 

As atividades foram realizadas no laboratório de Ciências Naturais, à quinta-feira, das 

12 às 13 horas. 

As atividades laboratoriais incidiram sobre aulas de campo e microscopia ótica 

composta. 

O envolvimento ativo dos alunos na preparação e execução das atividades laboratoriais 

fomentou a troca de experiências e a partilha de ideias, o reforço da autonomia, a 

autoestima e autoconfiança, a memória e concentração focada numa tarefa; as 

medições com provetas, balanças, termómetros e réguas; a formulação de hipóteses 

ou previsões; as observações, registos e conclusões; o manuseamento de materiais e 

equipamentos de laboratório; a comunicação de ideias, procedimentos e resultados; 

a amizade. 

Todos os alunos demonstraram interesse e empenho. 

O Clube entre a escola e a família (sexta – 12-13H) – pretendeu no 1º período – 

investigação sobre os restos da refeições da cantina, no 2.º e 3.º períodos foi utilizado 

o cinema para estudar assuntos de ciências. Trabalhou-se não só um conteúdo, mas 

a linguagem audiovisual. O ritmo dos cortes para indicar dinamicidade, a forma como 

os efeitos especiais são colocados durante uma explosão, os contrastes nas cenas para 

ressaltar imagens importantes nas narrativas e as intenções do produtor ao escolher 

diferentes planos e cenários. No segundo período, para tratar o tema da poluição e 

suas consequências ambientais foi estudado o filme “O Dia Depois do Amanhã” (The 

Day After Tomorrow, EUA, 2004) e, para o tema de drogas ligado ao assunto da 

farmacodependência e efeitos colaterais utiliza “As Invasões Bárbaras” (Les Invasions 

Barbares, Canadá/França, 2003). Em ambos foram selecionados “excertos” trechos 

onde poderiam ser extraídos elementos ligados às Ciências Naturais para propiciar a 

reflexão e, posteriormente, o conhecimento. 

O terceiro período o foco temático, foi a “Ficção científica” comparou-se a obra 

cinematográfica e outras formas de comunicação como, nesse caso, com o uso da 

linguagem escrita em contos e romances. Foram utilizadas três obras de Arthur C. 

Clarke: o roteiro do filme “2001: Uma Odisseia no Espaço” (2001): A Space Odyssey, 

(1968), o romance “Os náufragos do Selene” e o conto “O Segredo”. Foram também 

pesquisados e elaborados guiões de filmes a usar para o próximo ano letivo com os 

temas Genética, Clonagens, Biologia Evolutiva e Fisiologia. 

No primeiro período os alunos entusiasmaram-se com o trabalho de recolha de dados, 
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no entanto no tratamento dos dados e divulgação tiveram muita dificuldade. No 

segundo e terceiro período, os alunos gostaram muito principalmente da reflexão 

sobre os significados dos instrumentos da narratologia cinematográfica como, por 

exemplo: planos, sequências de cortes e trilha sonora. Compreenderam que para uma 

melhor interpretação dos fatos é necessário ter conhecimento das intenções por trás 

da linguagem audiovisual, por exemplo, perceber a velocidade de cortes em uma cena 

ajuda a prever uma situação de suspense, um corte pode evidenciar elementos 

importantes para cenas futuras e até a iluminação evidencia emoções como alegria e 

tristeza. A abordagem histórica e a evolução de técnicas de filmagem também se 

encontraram nos objetivos desenvolvidos. 

Reflexão Crítica/Conclusão 

Em forma de conclusão geral o trabalho desenvolvido por esta estrutura intermédia 

foi globalmente positivo, em conformidade com o exposto ao longo deste relatório e 

expresso nos resultados alcançados.  

Relativamente ao trabalho de coordenação do Departamento deu-se contributo para o 

bom funcionamento desta estrutura educativa assentou em quatro pilares 

fundamentais: empenho, colaboração, partilha de informação e trabalho de equipa. 

Assim, procurou-se prestar o máximo de apoio a todos os docentes, facultando-lhes 

toda a informação oriunda do Conselho Pedagógico, através da preparação cuidada e 

rigorosa das reuniões. Procurou-se ainda estimular o interesse dos docentes pelos 

projetos e atividades do Agrupamento e fomentar a discussão conjunta em torno das 

questões educativas. Promoveu-se um ambiente salutar do ponto de vista das relações 

interpessoais, da corresponsabilização de todos na condução do processo ensino/ 

aprendizagem e na organização educativa. Estimulamos o espírito de partilha, 

cooperação e reflexão pedagógica, para contrariar o individualismo e favorecer o 

trabalho em equipa. Esforçamo-nos para que o nosso contributo para o bom 

funcionamento da escola, em geral, e para o desenvolvimento profissional dos 

docentes deste Departamento, em particular, tenha sido efetivamente positivo e 

pensámos tê-lo conseguido. 

Uma palavra especial vai para todos os professores deste departamento que 

conceberam, implementaram e avaliaram o projeto educativo sem contextos reais, 

indo muito além da componente letiva, envolvendo-se na planificação e 

desenvolvimento de uma grande variedade de atividades de complemento curricular 

contribuindo, assim, para uma formação integral do aluno, proporcionando, entre 

outros, a integração social, a promoção da saúde, o desenvolvimento do raciocínio, a 

solidariedade e a sustentabilidade, a consciência cívica e multicultural, o gosto pela 
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ciência e o desenvolvimento da literacia científica e deste modo proporcionando o 

desenvolvimento educativo e cultural da comunidade escolar envolvente e assumem 

um carácter eminentemente transversal, implicando atividades que se desenvolvem a 

nível curricular e de complemento curricular. 

Outra palavra vai para a (os) subcoordenadora (os) das disciplinas que criaram 

condições para que o desenvolvimento colaborativo acontecesse. 

Na impossibilidade de nomear todos, queremos que sintam o vosso trabalho 

verdadeiramente reconhecido. 

Propostas e Sugestões 

Melhorar a organização e as condições de trabalho e segurança dos laboratórios. 

Elaborar propostas de aquisição/reposição de material e equipamento para assegurar 

o desenvolvimento da componente laboratorial do currículo. 

Consolidar e alargar o trabalho colaborativo numa perspetiva de comunidade 

aprendente. 

Introduzir melhorias nas planificações e na aferição de critérios e instrumentos de 

avaliação. 

Promover o desenvolvimento de um plano de atividades mais ajustado à realidade 

socioeducativa das duas escolas. 

Plano de melhoria a Matemática 

Atribuir as salas de Ciências Naturais às turmas de 5º e 6º ano – EMEA, para o 

desenvolvimento da atividade experimental. 

Concorrer a projetos científicos Nacionais e Internacionais, 

Visitar dias abertos de Ciências 

Visitas de estudo articuladas com outros departamentos. 

Atividades comuns nas duas escolas. 

Um tempo semanal, Ciências Naturais, de 45mn ao 9º e ano, nas turmas de ensino 

articulado  

Criação de Clubes: Cinema/Literatura e Ciências – articulação dos projetos comVida e 

Plano Nacional de Cinema. 

Criação de Clubes de Ciências 

 

Clube de Expressões 

Esta parte do relatório irá refletir sobre a dinâmica do Clube de Expressões.  

O Clube de Expressões decorreu no espaço contíguo à sala vinte e um e na sala vinte 

e nove. Os elementos que dinamizaram este clube foram as professoras Helena Sousa 

e Isabel Sobral.  
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O horário relativo a cada professora foi o seguinte: 

Isabel Sobral - quinta-feira entre 8:25 e as 9:55; quinta-feira entre as 13:30 e as 

15:05 H; sexta-feira das 15:15 e as 16:50 H. 

 

Helena Sousa - terça-feira entre as 13:30 e as 16:50 

Houve por parte dos alunos uma grande adesão, participaram de forma entusiasta, 

com bastante empenho e foram recetivos a todas as propostas de trabalho.   

Ao longo do ano desenvolveram-se atividades que foram de encontro ao Plano Anual 

de Atividades (PAA), nomeadamente a execução de trabalhos relativos ao Natal tendo 

por objetivo a decoração dos espaços escolares, a Feira Quinhentista, o dia do aluno, 

o Dia do Pai e da Mãe, a Feira do Livro.  

Este espaço foi também aproveitado para prestar apoio aos alunos com maiores 

dificuldades em alguns conteúdos lecionados na disciplina de Educação Visual e 

Educação Tecnológica.  

Para além das atividades acima mencionadas foram ainda realizados trabalhos 

diversificados a saber: técnicas básicas de bordados; a aquisição de alguns pontos de 

fantasia; aprendizagem de tricô e croché; criação de trabalhos tridimensionais em 

tecido; máscaras em papel maché; pintura em tela com tinta acrílica; pintura com 

aguarelas e registos gráficos com diferentes materiais riscadores. 

Integraram este clube alguns alunos com necessidades educativas especiais. 

 

 

Departamento de Expressões 

 

Caracterização do Departamento Curricular  

Os docentes integrantes deste Departamento lecionam as disciplinas de Educação 

Musical, Educação Física, Educação Visual e Educação Tecnológica. 

O Coordenador do Departamento pertence ao grupo 260, Educação Física, João 

Cândido Amaral Alves Lima. 

O Departamento é constituído por 28 docentes em exercício de funções, distribuídos 

por turmas do Ensino Regular, Cursos de Educação e Formação e Cursos Vocacionais. 

Coordenador de Departamento 

João Cândido Amaral Alves Lima: Grupo 260 – Educação Física  

Subcoordenadores (as) dos Grupos disciplinares  

Educação Musical – José Carlos Gomes 

Educação Visual – 3º ciclo – Luís Simões 
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Educação Tecnológica – 2º ciclo (EBMEA) – Rosa Vilaverde 

Educação Visual – 2º ciclo (EBVV) – Cacilda Sousa 

Educação Tecnológica – 3º ciclo – Nuno Gomes 

Educação Física EBVV – Miguel Machado 

Gestão organizacional e curricular 

Gestão organizacional 

Tendo 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 ao nível individual da 

participação nas mesmas. 

No seio do Departamento existiram reuniões de várias tipologias:  

- Reuniões de Departamento propriamente ditas, convocadas para todos os 

professores do Departamento; 

- Reunião entre os professores de cada grupo disciplinar; 

 - Reuniões entre elementos específicos dos grupos disciplinares; 

As reuniões existentes tiveram finalidades diversas que se completavam e assumiam 

os objetivos pretendidos. Todos os assuntos tratados e discutidos, quer pedagógicos, 

quer organizacionais, bem como os materiais produzidos, podem ser verificados 

consultando as convocatórias existentes, as atas das reuniões e documentos 

arquivados. 

Assim partindo destes pressupostos, analisámos e discutimos nas nossas reuniões os 

seguintes assuntos: 

Informações do Conselho Pedagógico 

Análise de programas: seleção de conceitos e conteúdos; 

Planificação anual e a médio prazo 

Articulação interdisciplinar 

Adoção de modelos uniformes de registos de observação e avaliação das capacidades 

e aprendizagens desenvolvidas pelos alunos; 

Seleção de materiais por grupo disciplinar para partilhar; 

Plano Anual de Atividades – articulação com outros departamentos;  

Uniformização de Critérios de Avaliação;  

Análise/Reflexão dos resultados da avaliação: definição de metodologias e estratégias 

necessárias à resolução de situações problemáticas; 
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Levantamento de necessidades de formação; 

Reflexão sobre as atividades do Plano Anual de Atividades; 

O trabalho do Departamento desenvolveu-se sempre em torno dos princípios e valores 

orientadores da ação educativa, consagrados nos Projetos Educativos ainda em vigor 

e no Agrupamento. 

O grupo de Educação Física, através do projeto de Desporto Escolar, desenvolveu 

inúmeras atividades desportivas, abertas a toda a comunidade escolar, possibilitando 

a interdisciplinaridade e cooperação entre diferentes intervenientes educativos. Este 

Projeto proporcionou momentos de desenvolvimento pessoal e social aos alunos, 

fomentando atitudes de cooperação e interajuda, promovendo a saúde, a higiene, a 

convivência saudável e a aquisição de hábitos sociais positivos.  

No que diz respeito à avaliação dos alunos foram analisados e discutidos todos os 

documentos emanados do Conselho Pedagógico, “Análise/Reflexão do sucesso 

académico”. Este Departamento teve uma visão crítica, construtiva, comparou 

procedimentos, e tentou uniformizar critérios de atuação com vista à melhoria dos 

resultados de avaliação. 

O Departamento reuniu ordinariamente uma vez por período, ou sempre que 

necessário, dentro dos prazos legais. A intenção de criar um modelo de organização 

interno departamental que fosse funcional, eficaz e burocraticamente leve mas sempre 

com o objetivo de dar resposta às necessidades, foram aspetos focados e 

desenvolvidos ao longo deste período de coordenação. Neste ano de trabalho 

procurou-se sempre assegurar a correta organização do Departamento, tendo como 

base a que os esforços aplicados teriam que ser cumulativos. As reuniões decorreram 

com a normalidade esperada, havendo momentos de discussão acesa e de opiniões 

contrárias, mas adotando sempre uma postura de respeito mútuo e tomando as 

decisões democraticamente. O Departamento apresenta-se com uma dinâmica muito 

exigente e muito crítico, o que, na minha perspetiva são grandes qualidades para um 

grupo de docentes que se quer construtivo, crítico e inconformado com o caminho às 

vezes traçado outras vezes imposto. Esta “personalidade” do grupo, permite-me em 

todas as situações de coordenação e liderança, “exigir” que andemos um passo à 

frente ao nível da exigência, da excelência que pretendemos para os nossos alunos e 

para uma melhoria da nossa Escola. 

Na liderança, procurei sempre direcionar a minha atuação seguindo três aspetos 

fundamentais: 

- Responsabilização dos membros, tentando que as qualidades de cada um e as 

iniciativas próprias em prol da Escola, viessem ao de cima; 
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- Valorização das lideranças intermédias, sub-coordenações; 

- Implementação de uma organização capaz de fomentar as relações interpessoais e 

conseguir um adequado clima para o espírito de equipa; 

O Departamento foi capaz de levar a cabo as discussões sobre os assuntos das ordens 

de trabalhos de forma crítica e produtiva, gerando os consensos possíveis e 

respeitando-se mutuamente, produto de uma boa interação entre os diferentes 

docentes. Nestas reuniões foram analisadas e discutidas as orientações pedagógicas, 

administrativas e organizacionais, consubstanciadas em documentos como, Projeto 

Educativo (PE); Regulamento Interno; legislação ou propostas emanadas do Ministério 

da Educação e outros oriundos do Conselho Pedagógico. Porém, o departamento 

privilegiou os assuntos de carácter pedagógico e organizacional diretamente 

relacionados com o seu compromisso em contribuir para a construção de uma 

“escola/comunidade educativa”, empenhada na formação pessoal e social de cidadãos 

que se querem autónomos, responsáveis e participativos. Em conclusão todos os 

professores manifestaram empenho e determinação nas suas diferentes áreas de 

intervenção para se conseguir alcançar os objetivos definidos e desta forma, 

contribuírem para um maior sucesso dos alunos, pessoal e da própria escola. 

Gestão Curricular 

Sucesso/insucesso: reflexão crítica sobre a realidade e estratégias de 

remediação 

Ao longo do ano letivo, em reuniões de grupo, fez-se a análise conjunta dos resultados 

escolares dos alunos, apresentados pelo Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso 

Académico (PAASA), assim como a definição de estratégias de melhoria para aplicar 

em cada período letivo, cujo conteúdo consta do relatório PAASA. 

Em relação ao grupo de Educação Musical, os resultados alcançados foram bastante 

satisfatórios, tendo em conta o ponto de partida. Relativamente ao 5.º ano, não se 

verificou uma alteração significativa se tivermos em conta os resultados do 1.º período 

e o 3.º período, existindo uma ligeira descida no 2.º período. Quanto ao 6.º ano, o 

cenário foi um pouco diferente, ou seja, houve uma evolução gradual dos resultados 

desde o 1.º período até ao 3.º período. O empenho dos docentes e a redefinição de 

estratégias estiveram na base desta melhoria. Quanto à Qualidade dos resultados, 

estes também foram bastante satisfatórios. Quer no 5.º ano, quer no 6.º ano, regista-

se a mesma situação/evolução descrita anteriormente.   

Os professores da disciplina, Educação Tecnológica, 3º ciclo, consideram que o facto 

de a disciplina ser eminentemente prática, com assuntos relevantes para os problemas 

que se podem apresentar diariamente aos alunos, contribuem substancialmente para 
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o sucesso dos alunos. O fato de o trabalho se subdividir por etapas do Método de 

Resolução de Problemas e em cada etapa ser exemplificado em tempo real a ação a 

ser desenvolvida para a resolução de cada obstáculo ajudam os alunos a compreender 

a ação posteriormente no seu conjunto. 

Em Educação Visual, 3º ciclo, no 7º ano de escolaridade a taxa de sucesso foi de 100% 

(média de 3,8), no 8º ano a taxa de sucesso foi de 97,7% (média de 3,6) e no 9 ano 

a taxe de sucesso foi de 100% (média de 4.0). 

Em termos comparativos com o ano anterior o sucesso académico dos alunos no 7º 

ano subiu 0,6%, no 8º ano subiu 3,4% e no 9º ano verificou-se uma subida de 0,4%. 

Em boa medida, a melhoria dos resultados deve-se às estratégias diversificadas 

adotadas, em particular a possibilidade de os alunos poderem reformular e 

complementar os trabalhos escolares, o que levou a uma maior motivação e empenho 

na concretização dos projetos. 

Os professores de Educação Tecnológica, 2º ciclo, depois de analisados os resultados 

constataram que houve uma evolução dos mesmos. Tal facto deve-se ao empenho, 

interesse e dedicação dos alunos à disciplina. Relativamente às estratégias 

implementadas pelos professores, surtiram efeito, sendo reajustadas sempre que 

necessário e de acordo com as necessidades dos alunos.   

Os professores de Educação Visual, 2º ciclo, depois de analisados os resultados 

constataram que houve uma evolução dos mesmos. Tal facto deve-se ao empenho, 

interesse e dedicação dos alunos à disciplina. Relativamente às estratégias 

implementadas pelos professores, surtiram efeito, sendo reajustadas sempre que 

necessário e de acordo com as necessidades dos alunos.   

O Grupo de Educação Física referiu o seguinte:” Ao analisarmos o Sucesso Académico 

relativo ao 3º período escolar, relativamente à Eficácia, consideramos ao analisar as 

respetivas grelhas que no segundo ciclo houve um ligeiro aumento na Eficácia em 

relação ao ano letivo anterior. No terceiro ciclo, o sétimo ano apresenta uma ligeira 

descida em relação ao ano letivo anterior, apresentando os outros dois anos de 

escolaridade valores quase similares, no entanto o oitavo ano uma ligeira descida 

(0,5%) e o nono ano uma ligeira subida (1,2%). Concluindo, os resultados alcançados 

são excelentes, devendo realçar que o impacto das estratégias resultou em pleno. 

Ao analisarmos o Sucesso Académico relativo ao 3º período escolar, relativamente à 

Qualidade, consideramos ao analisar as respetivas grelhas que no segundo ciclo houve 

os valores apresentados foram iguais em relação ao ano letivo anterior. Para sermos 

mais rigorosos houve no quinto ano um aumento de 0,1%.  No terceiro ciclo, o sétimo 

ano apresenta uma ligeira descida em relação ao ano letivo anterior, apresentando os 
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outros dois anos de escolaridade valores quase similares, apresentando subidas na 

ordem dos 0,1% nos dois anos de escolaridade. 

Concluindo, os resultados alcançados são excelentes, devendo realçar que o impacto 

das estratégias resultou em pleno.” 

Cumprimento das Planificações 

Em relação ao grupo de Educação Musical, todas as planificações foram cumpridas, à 

exceção da turma G do 5.º ano, onde não foi lecionado o nível VI – do programa em 

vigor. 

Participação no Plano Anual de Atividades 

Como é hábito neste Departamento a participação no PAA foi de um amplo contributo, 

quer através dos grupos disciplinares quer como elementos que integram a comissão 

de atividades e projetos desta escola. Estas atividades foram importantes para a 

valorização dos nossos alunos e para a cultura organizacional da nossa Escola. 

Atividades desenvolvidas e propostas pelo Departamento de Expressões 

Corta-Mato EBMEA 

 

Escola: 

Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo 
JI/Centro Escolar MEA 

Departamento: 
Expressões 

Grupo de Recrutamento/Disciplina 
260 - Educação Física 
620 - Educação Física 

Outra Estrutura:  
Clube Desporto Escolar 

Data de início: 19/11/2014 
Data de término: 19/11/2014 

 

 

 

Corta-Mato EBVV 

 

Escola: 

 Escola Básica de Vila Verde; EB1 de Alívio;Turiz;EB1/JI Barbudo; Gême; Soutelo-
Cruz; Esqueiros; 

Departamento: 
Expressões 

Grupo de Recrutamento/Disciplina 
260 - Educação Física 
620 - Educação Física 

Outra Estrutura:  
Clube Desporto Escolar 

Data de início: 19/11/2014 

http://agvilaverde-m.ccems.pt/mod/gare/paactividades.php?id=3193&rid=317&mode=view
http://agvilaverde-m.ccems.pt/mod/gare/paactividades.php?id=3193&rid=317&mode=view
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Data de término: 19/11/2014 

 

 

Torneio de Voleibol para Professores 

Escola: 

 Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo 
Escola Básica vila Verde 

Departamento: 
Expressões 

Grupo de Recrutamento/Disciplina 
220 - Português e Inglês; 230 - Matemática e Ciências da Natureza; 240 - Educação Visual e 

Tecnológica; 260 - Educação Física; 300 – Português; 420 – Geografia; 500 - Matemática 
620 - Educação Física 

Outra Estrutura:  
Clube Desporto Escolar 

Data de início: 27/11/2014 
Data de término: 05/06/2015 

 

 

Decoração espaços físicos 

Escola: 

 Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo 
Escola Básica vila Verde 

Departamento: 
Expressões 

Grupo de Recrutamento/Disciplina 
240 - Educação Visual e Tecnológica 

Tipologia: 
Exposição 

Data de início: 01/12/2014 
Data de término: 05/12/2014 

 

Torneio de Atletismo 

Escola: 

 Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo 
Escola Básica vila Verde 

Departamento: 
Expressões 

Grupo de Recrutamento/Disciplina 
260 - Educação Física 

620 - Educação Física 

Outra Estrutura: 

Clube Desporto Escolar 

Data de início: 22/01/2015 

Data de término: 22/01/2015 
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Corta Mato CLDE 

Escola: 

 Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo 
Escola Básica vila Verde 

Departamento: 
Expressões 

Grupo de Recrutamento/Disciplina 
260 - Educação Física 

620 - Educação Física 

Outra Estrutura: 
Clube Desporto Escolar 

Data de início: 05/02/2015 
Data de término: 05/02/2015 

 

 

Torneio Uni-Hóquei 

Escola: 
 Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo 

Escola Básica vila Verde 

Departamento: 

Expressões 

Grupo de Recrutamento/Disciplina 

260 - Educação Física 
620 - Educação Física 

Outra Estrutura: 
Clube Desporto Escolar 

Data de início: 06/02/2015 
Data de término: 06/02/2015 

 

Colaboração na Feira Quinhentista 

Escola: 
 Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo; Centro escolar VV; EB1 Alívio; Turiz;EB1/JI 

Barbudo; Aboim da Nóbrega; Atães; Sande; Soutelo-Cruz; Esqueiros; Escola 
Básica de Vila Verde;  

 

Departamento: 
Expressões: 1º ciclo; Pré-Escolar 

Grupo de Recrutamento/Disciplina 
240 – Educação Visual e Tecnológica 

Tipologia: 
Feira 

Data de início: 07/04/2015 
Data de término: 30/05/2015 

 

 

Casa da Música/Sessão Cinema 
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Escola: 
 Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo 

Departamento: 
Expressões; 

Ciências Sociais e Humanas 

Grupo de Recrutamento/Disciplina 
250 – Educação Musical; 

290- EMRC 

Tipologia: 

Visita de Estudo 

Data de início: 29/05/2015 

Data de término: 29/05/2015 

 

 

Fazendo um balanço do “Grau de Satisfação” das atividades podemos concluir que o 

“Corta-Mato” da Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo, apresenta 5% dos inquiridos 

não se considerarem satisfeitos (fraca) com a atividade. Em contraste 38% 

apresentam excelente satisfação da mesma; 

O “Corta-Mato” da Escola Básica de Vila Verde apresenta um valor de Excelente 

satisfação na ordem dos 72%, não havendo nenhum inquirido apresentar pouca 

satisfação na atividade; 

A atividade “Torneio de Voleibol para Professores” apresenta um grau de Excelente 

satisfação na ordem dos 100%. Esta atividade revelou-se um bom ponto de 

interdisciplinaridade, apresentou índices de convívio entre os docentes que possibilitou 

o estreitar de relações quer profissionais quer mesmo de amizade. 

A atividade “decoração dos espaços físicos da escola” o grau de satisfação situa-se 

entre o Bom (43%) e o Excelente (52%). Uma atividade do agrado quer de docentes 

quer de discentes; 

O “Torneio de Atletismo” o grau de satisfação Excelente situa-se nos 65%, tendo só a 

referir que existem 2% dos inquiridos que não obtiveram satisfação (fraca) na 

atividade; 

O “Corta-Mato do CLDE” o grau de satisfação excelente situa-se nos 78%. Uma 

atividade do agrado dos inquiridos pois permita a competição, o convívio entre vários 

alunos do distrito de Braga; 

O “Torneio de uni-Hóquei” é outra atividade onde os inquiridos demonstram um 

excelente grau de satisfação (94%). Uma atividade com pergaminhos no agrupamento 

e que terá a sua continuidade nos próximos anos; 

A atividade “Casa da Música/Sessão de cinema” teve um grande grau de satisfação 

destacando-se os 81% na Excelência da atividade. 

Em conclusão, todas as atividades propostas por esta estrutura intermédia tiveram 
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um grau de satisfação excelente o que nos permite concluir que devem ser objeto de 

continuidade nos próximos anos letivos. 

Atividades desenvolvidas pelos Grupos disciplinares 

O grupo de Educação Visual e Educação Tecnológica, 2º ciclo tiveram uma participação 

ativa no Plano Anual de Atividades, na decoração dos diversos espaços escolares para 

o Natal, com diversos trabalhos elaborados em “Construções” no 5º ano e em 

“Propriedades dos materiais” no 6º ano; Colaboração na execução de tapetes de flores 

para a atividade Pascal; Contribuição na feira quinhentista, atividade implementada 

pelo grupo de História, com a elaboração e venda de produtos artesanais, no espaço 

da feira; Participação na Mostra Pedagógica no final do ano letivo; assim como nos 

CAIP, numa perspetiva interdisciplinar. Foram realizadas todas as atividades com 

empenho de todos e ainda uma participação real, em atividades de outras estruturas 

sempre que solicitadas.  

O Grupo de Educação Visual, 3º ciclo, realizaram exposições de trabalhos do 7º, 8º e 

9º ano, ao longo do ano, na sala do aluno e no átrio. Os alunos do nono ano 

participaram na “Bienal na Escola” com quatro obras coletivas, ”Iluminados”, “Poéticas 

de Luz”, “Cósmicos Rebeldes” e “ Retratos de Cor”. As obras apresentadas foram 

produzidas no âmbito do desenvolvimento da disciplina de Educação Visual. O Grande 

Prémio do 2º Escalão foi atribuído à obra “Poéticas de Luz” e as obras, ”Iluminados” e 

“ Cósmicos Rebeldes” foram atribuídas Menções Honrosas. 

A docente de Educação Musical da EBMEA dinamizou projetos que envolveram a 

participação dos professores/alunos e Encarregados de Educação nas seguintes 

atividades: Dia Mundial da Música (exposição no hall da escola); Dia de Santa Cecília, 

Festa de Natal, “Cerimónia de Entrega dos diplomas aos alunos Prémio de 

Mérito/Quadro de Honra”, Receção ao Compasso Pascal e Sarau quinhentista.  

Os docentes da Escola Básica de Vila Verde, Educação Musical, participaram nas 

atividades previstas pela Área Disciplinar de Educação Musical e pelo Departamento 

Curricular de Expressões no Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAA) para a 

Escola Básica de Vila Verde. No 1.º Período: Comemoração do Dia Mundial da Música 

(em contexto de sala de aula); Corta-mato Escolar e Festa de Natal. No 3.º Período: 

Dia do Aluno. Na Festa de Natal, os alunos apresentaram números diversos: 

interpretação vocal e instrumental (flauta de bisel) de melodias e canções alusivas à 

época natalícia; medley com música selecionada pelos alunos e execução de uma 

coreografia. Participaram com entusiasmo e ativamente, contribuindo decisivamente 

para a plena consecução deste evento. O Dia do Aluno, comemorado a 5 de junho, 

esteve a cargo da Comissão de Atividades, da qual fez parte o docente José Carlos 
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Gomes. Foi solicitado há docente, Laurinda Fortunas a colaboração numa atividade 

relacionada com a dança, a que acedeu de bom grado. Esta consistiu num Workshop 

de Danças Latinas e Africanas, para alunos do 6.º ano de escolaridade. Esta atividade 

foi do agrado dos alunos e bastante participada. 

Propostas e Sugestões 

O Departamento enumerou algumas sugestões relacionadas com a distribuição de 

serviço: 

- Procurar-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 turmas com disciplinas sujeitas a exame 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. 

 - Evitar a atribuição de 2 direções de turma ao mesmo docente. 

 - Sempre que possível, os diretores de turma, em cada ciclo, devem manter-se nas 

mesmas turmas. 

- Cada professor não deverá ter mais de um curso vocacional. 

 - A graduação deve ser tida em conta na atribuição dos horários. 

- O grupo de Educação tecnológica, 3º ciclo sugeriram que as turmas nesta disciplina 

deveriam funcionar em turnos de metade para cada semestre. 

- O grupo de educação visual, 3º ciclo, referiu que se fosse possível melhorar as 

condições físicas e materiais das salas e equipamentos, bem como adquirir materiais 

consumíveis mais diversificados poderiam melhorar a qualidade do processo ensino-

aprendizagem que se refletia na melhoria da qualidade dos resultados escolares dos 

alunos. 

Aqui se inclui a possibilidade de usufruir de uma sala de informática no sentido de 

potenciar a capacidade dos alunos. 

Reflexão Crítica/Conclusão 

Pretendi neste relatório apresentar uma visão geral e clara do funcionamento 

do Departamento de Expressões. 

A dinâmica deste órgão ficou patente em todas as reuniões efetuadas, onde todos os 

docentes opinavam sobre os diversos assuntos trazidos na ordem de trabalhos.  

Todas as reuniões foram preparadas em conformidade com o apresentado nos vários 

Conselhos Pedagógicos, com rigor, recorrendo a meios informáticos, onde procurei 

expor e controlar o desenvolvimento das mesmas, privilegiando um ambiente salutar 

entre as relações interpessoais, a responsabilização dos vários docentes no processo 
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ensino-aprendizagem e um espírito de partilha, cooperação onde o trabalho em equipa 

saía favorecido. 

Uma palavra de agradecimento a todos os subcoordenadores que estiveram sempre 

presentes quando chamados a exercer as suas funções o que possibilitou um trabalho 

cooperativo e também o completar de atividades quer letivas quer burocráticas 

efetuadas pelo coordenador. 

A todos os docentes do departamento que envolvendo-se em atividades que 

ultrapassavam a atividade curricular letiva, contribuíram assim para o sucesso no 

processo ensino-aprendizagem dos nossos discentes. 

 

Departamento de Línguas 

 

Introdução 

O presente relatório destina-se à análise crítica 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 2014-2015. 

O departamento é constituído pelos elementos das disciplinas de Português, Inglês, 

Francês e Espanhol. 

Elementos que compõem o Departamento de Línguas 

Maria da Graça Caridade Barbosa Pereira  

Albino Manuel Gonçalves Fonseca 

Ana Cristina Barbosa Marinheiro 

Ana Paula Cunha Covas 

Aurora do Céu Peixoto Ferreira 

Cristina Maria da Silva Costa 

Daniela Cristina Pereira Barroso 

Eliseth Angelina Miranda de Figueiredo Gonçalves 

Evangelina Cristina Carvalho F. A. Oliveira 

Florbela Maria Q. Alves 

Fátima da Conceição M. V. Alpoim  

Isabel Maria Abreu de Carvalho 

Isabel Maria do Lago e Silva 

Jorge Manuel Alves Faria 

José André A.F. Melo 
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Laurinda Maria dos Santos Queirós 

Maria Helena Oliveira 

Maria Beatriz S. Rodrigues 

Maria Cerqueira da M. Silva 

Maria Fernanda Moreira Gonçalves  

Maria Filipa Monteiro Braga 

Maria Fátima F. M. Machado 

Maria Fátima M. Antunes 

Maria Isabel A. S. Lézon 

Maria José F.C. Soares 

Maria Judite Henriques Jorge 

Maria La Salete Vieira Fernandes 

Maria Luísa Ribeiro Rodrigues Faria 

Maria Rosário Cunha Monteiro 

Maria Sofia S. M. Pinto 

Maria da Purificação Falcão Galhardo 

Maria de Fátima de Moura Afonso 

Maria de Lurdes Carvalho 

Márcia Sousa Soares 

Mónica Maria S. Oliveira  

Rosa Maria Gomes de Barros 

Leonor Oliveira 

Gorete Silva 

Filipe Loureiro 

 

 

Organização e Funcionamento 

Organização e composição 

O Departamento de Línguas deste Agrupamento integra os professores do segundo e 

terceiro ciclos que lecionam as disciplinas de Línguas Estrangeiras e os professores de 

Língua Portuguesa. 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 
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320 — Francês 

330 — Inglês 

350 — Espanhol. 

O Departamento curricular tem uma coordenadora (Maria da Graça Pereira), uma 

subcoordenadora de Português para o 2º ciclo (Fátima Alpoim), uma subcoordenadora 

de Português para o 3º ciclo (Laurinda Queirós), uma subcoordenadora da disciplina 

de Francês (Maria Fernanda Moreira Gonçalves), uma subcoordenadora da disciplina 

de Espanhol (Mónica Suarez) e a coordenadora desempenha o cargo de 

subcoordenadora da disciplina de Inglês; 

Funcionamento 

De acordo com o Regimento Interno em vigor, prevê-se que o Departamento deve 

reunir, 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 tiveram lugar às quartas-feiras pelas 17.00 horas. Cada reunião tem a 

duração máxima de duas horas. Sempre que possível, as reuniões plenárias foram 

preparadas em conjunto, pela coordenadora e subcoordenadoras, podendo tal ser 

presencialmente ou via correio eletrónico. 

Os diferentes grupos disciplinares e pequenos grupos reuniram sempre que 

necessário, com convocatória das subcoordenadoras/coordenadora, portanto, o 

Departamento pode reunir apenas com uma parte dos seus elementos constituintes, 

sempre que a ordem de trabalhos não justifique a presença de todos e ser presidido 

pela Coordenadora ou uma das Subcoordenadoras. Ainda, de modo a agilizar o 

trabalho, sempre que o grupo de trabalho o definiu, e mediante a agenda de trabalhos, 

houve lugar a reuniões informais. 

As reuniões, por vezes e por uma questão prática, foram iniciadas em plenário e 

subdivididas posteriormente em grupos de trabalho disciplinares, sendo que assim se 

pretendeu evitar a duplicação de tarefas ou informações e uma maior rentabilização 

do tempo destinado às reuniões para o dedicar a questões de natureza pedagógica. 

Tiveram lugar as seguintes reuniões de Departamento: 

5 de setembro de 2014 
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1 de outubro de 2014 

14 de janeiro de 2015 

8 de julho de 2015 

Reuniões da subcoordenação de Inglês: 

8 de setembro de 2014 

14 de janeiro de 2015 

18 de março de 2015 

15 de abril de 2015 

11 de junho de 2015 

Reuniões de subcoordenação de Português: 

8 de setembro de 2014 (2º ciclo) 

10 de dezembro de 2014 (2º e 3º ciclo) 

14 de janeiro de 2015 (2º e 3º ciclo) 

18 de março de 2015 (2º e 3º ciclo) 

15 de abril de 2015 (2º e 3º ciclo) 

Reuniões de subcoordenação de Francês: 

8 de setembro de 2014 

14 de janeiro de 2015  

18 de março de 2015  

15 de abril de 2015  

11 de junho 

Todas as atas foram realizadas, aprovadas pelos seus membros e colocadas no 

programa UtilAtas deste Agrupamento de Escolas, tanto as de departamento curricular 

como as de grupos disciplinares. 

As reuniões de departamento foram planeadas pela coordenadora e 

subcoordenadoras, em estreita 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. Quanto a reuniões presenciais, 

devido a dificuldades de horários e localização, não foram possíveis muitos momentos. 

Este ano de trabalho foi apenas possível com a colaboração e profissionalismo das 

subcoordenadoras e a sua pronta resposta e disponibilidade para qualquer solicitação 

dos grupos e da minha parte. 

Os materiais elaborados pelo departamento, grupos disciplinares e pelos professores 

de cada disciplina, encontram-se arquivados no dossiê digital, no Google Drive e estão 
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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 e informações-prova para equivalência à frequência 

ou regimento interno. Sempre tive o cuidado de manter atualizado o presente dossiê, 

assim como na partilha de diversos documentos para elaboração conjunta, através 

das ferramentas digitais disponibilizadas. Todos os professores se mostraram 

cumpridores no envio atempado dos documentos. 

Análise crítica da orgânica e funcionamento 

A principal dificuldade quanto ao funcionamento prende-se com vários fatores, 

designadamente: 

O elevado número de elementos do departamento curricular (Português e Línguas 

Estrangeiras), da EBVV e EBMEA; 

Dificuldades de dar voz, em plenário, a todos os intervenientes, devido às condições 

físicas e de espaço (sala de aula sem lotação para o número de professores presentes); 

Dificuldades no trabalho colaborativo e reflexão conjunta, quer devido aos fatores 

elencados previamente, quer devido à conjugação de horários; 

A sua dispersão entre duas escolas que têm, e devem manter em alguns casos, 

diferentes identidades e culturas organizativas, diferentes dinâmicas de trabalho e 

funcionamento;  

Neste momento, trabalho conjunto enquanto agrupamento que integra várias escolas, 

encontra-se já mais facilitado. Têm-se encontrado modos de agilizar a comunicação e 

a colaboração entre as várias escolas do mesmo ciclo e entre ciclos.  

Manteve-se – e bem – as diferenças que valorizam cada uma das escolas 

individualmente, em especial as do 2.º e 3.º ciclos, entendendo que, certos aspetos 

das suas culturas organizativas são uma mais-valia para cada uma das escolas. No 

entanto, tem-se evoluído muito positivamente numa articulação, colaboração e 

comunicação mais alargada e caminhando no sentido de um mesmo agrupamento que 

tem como principal objetivo criar as melhores condições de ensino-aprendizagem, de 

trabalho e de sucesso. 

Não obstante, continuar-se-á a investir no trabalho conjunto, no sentido de agilizar o 

funcionamento ao nível do departamento, o entrosamento laboral e o potenciamento 

do trabalho colaborativo, fatores que, apesar de terem progredido muito 

positivamente com a colaboração de todos, necessitam ainda ser desenvolvidos. 

Investir em formas de desenvolver o nosso trabalho e, consequentemente, melhor 
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ensino e melhores relações de trabalho. E isso será apenas possível com a continuação 

do envolvimento de todos, no seu trabalho e escutando as suas opiniões e sugestões, 

de modo descomprometido e com o objetivo de dar cumprimento aos deveres e 

obrigações profissionais, potenciando as condições profissionais e pessoais no sentido 

de criar um ambiente aberto e positivo. 

Sugestões de melhoria 

Reuniões, sempre que necessário, entre os elementos atrás referidos 

(subcoordenadores de disciplina de ambas as escolas e coordenadora), para 

preparação das atividades conjuntas, curriculares ou extracurriculares, do grupo / 

departamento/ escola/ agrupamento; 

As reuniões de trabalho serem, preferencialmente, em grupos disciplinares conjuntas 

e preparadas entre os diferentes subcoordenadores e coordenadora, podendo preceder 

ou serem após os plenários de departamento, ou, sendo necessário, apenas de grupo 

para tarefas mais específicas; 

Reuniões por grupo disciplinar, para elaboração de fichas, testes, critérios de 

avaliação, aulas de apoio, fichas de revisão, elaboração e partilha de materiais 

didáticos e reflexão pedagógica (convocadas pelo subcoordenador); 

Reuniões plenárias de departamento curricular no início e final do ano letivo e uma 

reunião por período, preferencialmente para aprovação formal de documentos, 

informações gerais e definição de linhas gerais de ação; 

As reuniões plenárias, posteriores às de grupos, revelaram-se um dos modos mais 

eficazes e produtivos de funcionamento e devem ser reforçadas, sempre que possível; 

Atribuição de componente letiva / não letiva suficiente (pelo menos mais um tempo 

semanal) para o desenvolvimento das tarefas ao nível das subcoordenações. Neste 

ponto, não existindo crédito horário suficiente para atribuir a todas as 

subcoordenações, pelo menos para as subcoordenações de Português. 

Dois tempos semanais em comum, retirados da componente não letiva, para trabalho 

colaborativo, pelo menos dos professores de Português; 

Revisão dos horários com três ou mais níveis de ensino; 

Para os docentes de Português, uma tarde livre em comum para planeamento de 

atividades; 

Na disciplina de Português, a aula de apoio ser a seguir à da disciplina no horário dos 

alunos (45 minutos); 

Coadjuvação ser sobretudo no 5º, 7º e 8º ano; funcionar nestes anos e após a 

avaliação de disgnóstico; 

Para a disciplina de Inglês, 45 minutos adicionais, por turma, para reforço das 



96 

 

componentes da oralidade (compreensão e produção), pelo menos nas turmas de 9º 

e eventualmente 6º ano; 

Criação de espaços e tempos letivos compatíveis para que os professores de Inglês 

possam disponibilizar um espaço de apoio (“explicações”) aos alunos com mais 

dificuldades. 

Prever horas / dia diferente para a realização das reuniões do Departamento de 

Línguas e do Departamento de Ciências Humanas e Sociais; 

Atribuir ao menor número de docentes Português 2º ciclo, para que não coincida ter 

simultaneamente outras disciplinas (História, Inglês ou Francês do 2º CEB); 

Ter em conta o número de níveis atribuídos a cada docente, assim como os cargos 

que desempenham e privilegiar a continuidade das turmas; 

Para Português, prever a possibilidade de momentos comuns para trabalho com os 

coordenadores das Bibliotecas Escolares da EBVV e EBMEA; 

 Uma vez que os professores sentem uma grande dificuldade em cumprir os 

programas, sobretudo em disciplinas alvo de exame final (Português e Inglês), sugere-

se a atribuição de 45 minutos de oferta complementar, à semelhança do que existe 

no 2º CEB, para colmatar esta dificuldade. 

Trabalho desenvolvido 

Ao longo do presente ano letivo, entre outras decorrentes da atividade, foram 

desenvolvidas as seguintes tarefas, ao nível do departamento curricular: 

Planificação conjunta e adequada 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 dos programas; 

Elaboração, aplicação e desenvolvimento de medidas de reforço e apoio aos alunos 

com mais dificuldades; 

Definição, implementação e avaliação de atividades pedagógicas no âmbito do 

departamento curricular e / ou grupos disciplinares (PAA); 

Avaliação e balanço das atividades realizadas; 

Promoção da implementação e da adequação do Projeto Educativo; 

Candidatura a projetos educativos de âmbito regional, nacional ou europeu (Ler+; 

Concursos de Escrita; Semana da Leitura; Projetos Europeus) 

Elaboração de propostas de critérios de avaliação de cada disciplina, por ciclo e ano 

de escolaridade; 

Elaboração dos planos curriculares por ano e disciplina; 

Elaboração de fichas de diagnóstico, em equipa conjunta de professores; 
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Elaboração e aplicação de provas aferidas; 

Elaboração de fichas de autoavaliação para os alunos, por ciclo e disciplina; 

Análise da avaliação de diagnóstico e definição conjunta de estratégias; 

Análise dos resultados de avaliação; elaboração, discussão sobre as causas de 

insucesso e implementação de estratégias de melhoria; 

Análise e reflexão sobre as práticas educativas mais adequadas aos contextos e 

alunos; 

Elaboração, implementação e elaboração de planos, atividades e medidas de apoio 

educativo (estratégias ao nível dos planos de turma, colaboração com educação 

especial, apoio pedagógico, coadjuvação) 

Elaboração do regimento interno de departamento e outros documentos orientadores; 

Análise e seleção de manuais escolares; 

Análise da legislação e documentos orientadores de cada disciplina (metas 

curriculares, programas, etc.) 

Organização e implementação de atividades abertas à comunidade escolar; 

Elaboração /acompanhamento e avaliação de exames nacionais e de equivalência à 

frequência, informações-prova, critérios de correção e avaliação e provas orais; 

Elaboração de provas a nível de escola para alunos com necessidades educativas 

especiais; 

Organização do trabalho no que à avaliação de desempenho docente concerne; 

Ajustamento e propostas relativas à necessidade de formação. 

Trabalho de coordenação de departamento (análise) 

Enquanto coordenadora de departamento, este foi também um ano de aprendizagem, 

adaptação, sucessos e insucessos, no sentido em que encontro ainda dificuldades que 

são necessárias resolver, a nível organizativo e de funcionamento, no sentido do 

trabalho colaborativo, partilha e trabalho com objetivos comuns. Considero que 

continuar a investir nestes aspetos, será um contributo positivo para a melhoria do 

trabalho enquanto agentes educativos, uma maior democraticidade, equidade na 

distribuição das tarefas e agilização na elaboração, implementação e avaliação das 

diferentes tarefas docentes. Isto apenas se consegue de modo progressivo, com tempo 

para adaptação a novas realidades, porque depende também de melhor conhecimento 

pessoal e profissional, que tem vindo a ocorrer e aprofundar-se e posso considerar 

positivo. 

Todas estas observações não impedem uma reflexão sobre o que precisa ser 

melhorado, pois, acredito que apenas assim, se pode progredir e melhorar. Enquanto 

coordenadora devo dizer continua a existir a necessidade de adaptação, com algumas 
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dificuldades mas, sobretudo, muita vontade de fazer o melhor que sei e que as 

condições me permitem, no sentido de promover um trabalho profícuo, integrar 

diferentes realidades organizativas e culturas de trabalho, encontrar convergência e 

colaboração nas diferentes tarefas, tentando manter as identidades de cada escola, 

que considero essenciais e enriquecem pela diferença, que leio enquanto variedade. 

Este é um trabalho incompleto, não conseguido na totalidade durante este ano, mas 

que me tem levado a muita reflexão pessoal, no sentido de encontrar as estratégias e 

a melhor forma de superar as insuficiências que de mim podem depender, para além 

das que dependem de condições externas.  

Para além das referidas atrás quanto ao funcionamento do departamento curricular 

foram executadas as seguintes tarefas que visavam coordenar e potenciar o trabalho 

do Departamento, dos grupos disciplinares e das equipas de trabalho: 

Representei o departamento curricular no conselho pedagógico (CP); 

Preparei, atualizei-me em termos de informação e legislação e presidi às reuniões de 

departamento curricular e subcoordenação da disciplina de Inglês; 

Promovi a articulação com outras estruturas do agrupamento, designadamente as 

Bibliotecas Escolares das duas escolas, designadamente colaborando muito 

ativamente na candidatura ao Projeto Ler + “Leitura ComVida”; 

Divulguei atempadamente aos elementos do departamento toda a informação 

necessária para o desenvolvimento do seu trabalho pedagógico e carreiras 

profissionais; 

Promovi a articulação entre o Conselho Pedagógico, a Direção e o Departamento; 

Promovi a criação de equipas de trabalho e distribuição o mais equitativa possível de 

tarefas pelos membros do Departamento; 

Organizei e atualizei o dossiê digital do Departamento, estruturado por diversas 

secções, mantendo os materiais acessíveis para consulta; 

Desenvolvi a minha tarefa no sentido de assegurar a articulação curricular entre as 

disciplinas que compõem o departamento, nomeadamente através das atividades 

propostas; 

Procedi aos procedimentos de avaliação no âmbito das atividades propostas pelo 

departamento para o PAA; 

Articulei as atividades apresentadas com os Projetos Educativos das escolas do 

Agrupamento; 

Coordenei e planifiquei as atividades pedagógicas e a promoção de troca de 

experiencias entre os elementos do grupo disciplinar que subcoordeno, por inerência 

do cargo; 
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Organizei e colaborei com os colegas na análise e seleção de manuais escolares e 

elaboração de instrumentos pedagógicos e materiais didáticos; 

Tentei assegurar a distribuição de tarefas de modo equitativo entre os colegas; 

Tentei assegurar a participação de todos e ouvir a opinião dos membros de 

departamento para a realização da presente reflexão, designadamente através do 

pedido de colaboração, sugestões e opinião e elaboração de um questionário eletrónico 

para o mesmo efeito; 

Solicitei a reflexão e análise às subcoordenadoras de grupo, de modo a incluir as suas 

análises no presente relatório e promover a melhoria de funcionamento desta 

estrutura curricular no próximo ano letivo; 

Elaboro, neste momento, um relatório crítico de atividade de departamento e de 

coordenação do mesmo, não apenas enquanto mero documento formal, mas 

efetivamente um momento de análise e reflexão pessoal e da estrutura, no sentido de 

promover melhoria no seu funcionamento. 

Cumprimento dos Programas e Avaliação 

Em todas as disciplinas que compõem este departamento os programas foram 

cumpridos e foram desenvolvidas as planificações conforme proposto inicialmente. 

Atrasos referidos pontualmente em algumas disciplinas foram recuperados até ao final 

do ano letivo e todos os conteúdos abordados.  

Neste ponto de análise, situações mais específicas, nomeadamente docentes ausentes 

e que foram substituídos por colegas no âmbito do agrupamento ou por novos 

professores e os eventuais atrasos aí verificados serão tratados em pormenor nos 

Relatórios de subcoordenação, integrados no presente documento. 

Avaliação de diagnóstico 

De acordo com o deliberado em reunião inicial de departamento, foram realizadas 

fichas de diagnóstico conjuntas, pelos professores que lecionavam os mesmos níveis. 

Estas fichas foram elaboradas para todos os anos de escolaridade / ciclos e aplicadas 

por todos os professores nas suas turmas. Todos os professores elaboraram uma 

análise desse diagnóstico, com dados recolhidos pelas fichas, através da observação 

direta e trabalho com os alunos, para as reuniões de conselho de turma e enviados à 

coordenadora de departamento. Desses relatórios resulta a análise que a seguir se 

apresenta, sendo que naquilo que coincide se opta por apresentar uma análise global 

e se inscrevem também alguns textos específicos com a análise de alguns docentes e 

/ ou turmas mais diferenciadas. No segundo ciclo houve a colaboração das professoras 

do 4º ano de escolaridade na elaboração das provas de 5º ano, assim como a 

colaboração das professoras de 2º ciclo na elaboração da prova de 7º ano. 
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Português 

Com base nos relatórios apresentados pelos vários docentes pode concluir-se que:  

Relativamente ao 7º ano, a nível da leitura e compreensão de texto, os alunos não 

leram as perguntas com a devida atenção; estruturaram mal as respostas, dando 

respostas incompletas e/ou confusas, ou responderam com passagens retiradas 

diretamente do texto, mas sem usar aspas; e revelaram, ainda, dificuldades em 

detetar com exatidão a informação fornecida pelo texto.  

No domínio da gramática observou-se um desempenho claramente insuficiente, 

evidenciando o esquecimento de conteúdos essenciais estudados, misturando diversos 

aspetos da gramática como por exemplo, classes de palavras e funções sintáticas. O 

que aponta para prováveis dificuldades na compreensão, aquisição, e aplicação desses 

conteúdos.  

Os alunos falharam bastante em todas as questões (tipos de sujeito, classes e 

subclasses de palavras e funções sintáticas). 

Assim, conclui-se que será necessário rever e exercitar a identificação dos tipos de 

sujeito e das funções sintáticas, nomeadamente o sujeito nulo subentendido, o 

predicativo do sujeito e o complemento oblíquo.  

No grupo III, expressão escrita, as dificuldades detetadas foram essencialmente as 

relativas à textualização, ou seja, dificuldades de estruturação do texto, de 

morfossintaxe, ortografia e pontuação.  

Em muitos casos, verificou-se que não houve uma planificação cuidada, o que conduziu 

à perda de coerência e de coesão. Também não houve preocupação com a escolha do 

vocabulário, que, na maioria dos testes, se revelou pobre e repetitivo. No geral, os 

alunos mostraram dificuldades a nível do desenvolvimento das ideias, elaborando 

textos curtos e muito desorganizados. 

O domínio da escrita precisa de bastante trabalho e reforço. No sentido de ultrapassar 

estas e outras dificuldades que poderão surgir, serão abordados temas diversificados 

e os alunos desenvolvê-los-ão em tipologias textuais diferentes a fim de utilizarem um 

discurso mais cuidado e estruturado de forma lógica. Serão, portanto, utilizadas as 

três etapas da escrita: planificação, textualização e revisão para aperfeiçoamento de 

texto individual e coletivamente.  

A competência da compreensão/expressão oral tem sido avaliada no decurso das 

aulas, e também se tem notado muitas dificuldades na articulação do discurso oral e 

na verbalização das suas ideias. Os alunos dificilmente conseguem construir um 

raciocínio logicamente articulado para emitir uma opinião ou apresentar um 

argumento. Os resultados foram considerados insatisfatórios. 
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No que respeita ao 8º ano, os resultados foram considerados pouco satisfatórios. Os 

alunos, à semelhança do 7ºano, revelaram dificuldades ao nível da compreensão da 

leitura, da gramática e da expressão escrita, tendo demonstrado dificuldades em 

compreender o que leem e, consequentemente, responder ao que lhes é pedido; 

inferir, opinar e/ ou relacionar ideias, partindo da informação textual; desenvolver o 

tema pedido (falta de criatividade, vocabulário pobre; repetição de ideias); estrutura 

e coerência do texto (algum desequilíbrio e descontinuidade). Isto também poderá 

dever-se à falta de hábitos de estudo e de trabalho, à falta de autoestima, 

responsabilidade e autonomia, assim como interesses diferentes dos da escola. 

A maioria dos alunos apresentou dificuldades na gramática, nomeadamente na flexão 

verbal, na distinção dos constituintes da frase, divisão e classificação de orações e 

respetivas funções sintáticas, revelando acentuado esquecimento dos conteúdos 

aprendidos anteriormente, como é revelador o elevado número de questões deixadas 

em branco. 

No grupo III, produção escrita, as dificuldades detetadas foram essencialmente as 

relativas à textualização, ou seja, dificuldades de estruturação do texto, de 

morfossintaxe, ortografia e pontuação. Os alunos revelaram dificuldades na expressão 

escrita, fruto das dificuldades base, como domínio de regras gramaticais e tempos 

verbais e desconhecimento do vocabulário temático fundamental. 

Para diminuir e ultrapassar as dificuldades mencionadas, as docentes aplicarão, nas 

turmas, fichas de trabalho e atividades diversas para exercitar os diversos conteúdos 

gramaticais, regras de ortografia bem como a compreensão da leitura. Serão 

realizadas algumas oficinas de escrita, para redigir textos com objetivos diversificados.  

Em relação ao 9º ano, todos os alunos que obtiveram nível inferior a três revelaram 

dificuldades na compreensão dos textos da prova. Nomeadamente, na descoberta de 

significados ocultos ou implícitos e na realização de inferências e deduções. Além disso, 

estruturam mal as respostas, dando respostas incompletas e/ou confusas. Isto poderá 

dever- se à falta de hábitos de leitura e de reflexão.  

A nível da gramática, verificou-se que houve bastantes alunos que não 

corresponderam sequer à metade da cotação prevista e alguns não acertaram ou não 

fizeram nenhuma das questões. Neste domínio é notória a falta de consolidação das 

aprendizagens realizadas ao longo dos anos, revelando os alunos um 

desconhecimento/esquecimento generalizado das noções mais básicas. 

Assim, conclui-se que será necessário rever e exercitar a frase passiva, as funções 

sintáticas e as relações semânticas entre as palavras. 

Na expressão escrita, o texto é pouco estruturado, coerente e coeso; não apresentam 
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de forma clara as unidades e ideias que o desenvolvem, não dominam os processos 

de articulação interfrásica, não utilizam corretamente a pontuação, exibem um 

vocabulário limitado e com erros na ortografia. Revelam ainda uma grande dificuldade 

no desenvolvimento do discurso, apresentando textos muito curtos para o nível de 

escolaridade em que se encontram. As dificuldades verificadas na expressão escrita 

são consequência do fraco domínio das regras gramaticais e do vocabulário pouco 

diversificado.   

O teste e as atividades de diagnóstico permitiram fazer o levantamento dos interesses, 

necessidades e saberes dos alunos. Para que os mesmos obtenham sucesso, será 

prestado apoio individualizado aos alunos com mais dificuldades, sempre que possível, 

e serão realizados materiais específicos para colmatar as mesmas. Os docentes 

incitarão ao trabalho continuado e ao estudo, ao esforço constante de atenção e 

concentração nas aulas. Promoverão a diversificação de estratégias, nomeadamente, 

a solicitação frequente na sala de aula e a atenção sistemática aos trabalhos dos 

alunos, como forma de aumentar os seus níveis de motivação e de suscitar um maior 

empenho na realização de um estudo efetivo. A apresentação em diversos suportes 

de fichas informativas, a realização de fichas de trabalho com autocorreção, o recurso 

ao caderno de atividades e disponibilização aos alunos de sínteses dos conteúdos 

lecionados. Os professores sublinharam que a eficácia destas estratégias será reduzida 

se não houver, da parte dos alunos, empenho, esforço e dedicação ao trabalho e ao 

estudo, desenvolvendo uma atitude positiva face à escola e ao saber, e da parte dos 

encarregados de educação o acompanhamento diário e atento da vida escolar dos seus 

educandos. 

As dificuldades demonstradas, de uma forma geral, devem-se ao esquecimento das 

matérias estudadas nos anos anteriores, por um lado, e às lacunas que os alunos 

revelam, devido a um estudo apressado, na véspera dos testes, e que não permite 

que os conteúdos fiquem verdadeiramente assimilados, por outro, sobretudo, no que 

diz respeito aos conteúdos gramaticais. Os alunos continuam a revelar problemas em 

construir textos coesos e coerentes, menosprezando alguns dos aspetos formais da 

língua, bem como a apresentar ideias pertinentes e vocabulário diversificado. 

Os docentes consideram que os alunos demonstraram pouco brio e interesse na 

resolução do teste. O facto de este não ter peso na avaliação de final de período pode 

levar os alunos a realizá-lo com ligeireza e pouco empenho.  

Conclui-se que a maior parte dos alunos ainda apresenta dificuldades estruturais na 

língua materna, nos diferentes domínios. 

Resumindo, os alunos têm muita margem de progressão se quiserem empenhar-se e 
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trabalhar mais, tanto na sala de aula como em casa, uma vez que os professores 

manifestaram vontade em ajudar nas diversas situações de aprendizagem.  

Mais especificamente no segundo ciclo, em particular no quinto ano, os resultados das 

fichas diagnóstico não foram satisfatórios, revelando os alunos maiores dificuldades 

na compreensão e na expressão escrita; mostraram também ter esquecido alguns 

conteúdos gramaticais lecionados no primeiro ciclo. Estes resultados podem, no 

entanto, não ser totalmente fiáveis, uma vez que a ficha aplicada aos alunos não teve 

a participação dos professores do primeiro ciclo.  

As professoras que lecionam a disciplina de Língua Portuguesa ao sexto ano de 

escolaridade, após a realização da avaliação diagnóstica de leitura, de compreensão e 

expressão escrita, oral e de gramática, analisaram os resultados em grupo e referiram 

que foram detetadas as seguintes dificuldades:  

Ao nível da leitura: no ritmo; na velocidade e no respeito pelos sinais de pontuação, 

não procedendo à entoação correta; na expressividade e na dicção. Ao nível da 

compreensão e expressão oral: falta de concentração; na fraca diversificação de 

vocabulário e respeito pelas regras da oralidade; na sequência lógica do raciocínio e 

encadeamento de ideias. Ao nível da expressão escrita: na planificação e revisão do 

texto; na ordenação lógica de ideias; na estruturação do texto em parágrafos e em 

períodos; na estrutura formal da construção do texto; no uso da pontuação; no correto 

uso dos tempos verbais; concordância; ortografia; caligrafia e, na maioria das vezes, 

utilização de um vocabulário pobre e pouco variado; Ao nível da compreensão escrita: 

concentração durante a leitura; desconhecimento de algum vocabulário; 

compreensão/interpretação de ideias; Ao nível da gramática: cumprimento e 

explicitação das regras ortográficas e de pontuação; conjugação verbal; identificação 

de classes e subclasses de palavras; acentuação (e suas regras). Ao nível das atitudes, 

detetámos dificuldades, numa grande parte dos alunos, na participação ordenada, nos 

hábitos e métodos de estudo, no cumprimento das regras da sala de aula e na 

organização do seu material. 

A professora Cristina Costa refere que O 6º I é uma turma com vinte e um alunos, 

dois quais são alunos com Necessidades Educativas Especiais e quatro estão a repetir 

o sexto ano. Assim, da avaliação diagnóstica feita aos discentes, verificou-se que 

metade da turma apresenta dificuldades nos domínios da leitura, escrita e gramática. 

Revelam dificuldades em: fazer inferências a partir da informação prévia ou contida 

no texto; organizar a informação contida no texto; avaliar criticamente textos; 

planificar a escrita de textos; redigir corretamente; escrever textos de opinião. Na 

gramática, têm dificuldades em distinguir as classes de palavras, usar formas verbais, 
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identificar as funções sintáticas e aplicar as regras de utilização do pronome pessoal. 

O 6º J é uma turma com vinte e cinco alunos, dos quais sete estão a repetir o sexto 

ano. Da avaliação diagnóstica feita aos discentes, verificou-se que a maior parte deles 

são muito lentos na realização das tarefas solicitadas na aula, apresentando 

dificuldades nos domínios da leitura, escrita e gramática. Revelam dificuldades em: 

fazer inferências a partir da informação prévia ou contida no texto; organizar a 

informação contida no texto; avaliar criticamente textos; planificar a escrita de textos; 

redigir corretamente; escrever textos de opinião. Na gramática, têm dificuldades em 

distinguir as classes de palavras, usar formas verbais, identificar as funções sintáticas 

e aplicar as regras de utilização do pronome pessoal. 

A professora Filipa Braga referiu que no oitavo ano, na turma A, os resultados do teste 

diagnóstico de Português foram satisfatórios, embora alguns alunos tenham revelado 

dificuldades ao nível da compreensão da leitura, expressão escrita e gramática, 

alcançando resultados abaixo do nível três. Nas turmas B, C e D, do mesmo ano, os 

resultados foram insatisfatórios, uma vez que a percentagem de níveis negativos foi 

mais elevada, tendo a turma D ultrapassado os cinquenta por cento. 

A professora Laurinda Queirós mostrou-se bastante preocupada com os resultados 

obtidos na turma do 7ºC, pois foram muito fracos e os alunos têm demonstrado pouco 

empenho e pouco estudo, além disso, são alunos muito faladores, muito distraídos e 

pouco responsáveis. 

A professora Sofia Pinto também demonstrou preocupação com os resultados das 

turmas B, C, D e G do nono ano. Todas elas apresentaram um desempenho claramente 

insatisfatório, com uma média abaixo dos cinquenta por cento em todos os domínios 

avaliados: leitura, gramática e expressão escrita. Este quadro negativo é agravado 

pela turma D, com o insucesso a rondar os noventa e cinco por cento, e fica completo 

com as turmas B e C, com o insucesso a situar-se nos setenta e cinco por cento. A 

agravar esta situação, verificou-se que bastantes alunos, sobretudo na turma D, 

apesar de terem ainda muito tempo disponível para a realização da ficha, não fizeram 

qualquer esforço para desenvolver o texto de expressão escrita.   

A maioria dos alunos apresentou dificuldades na gramática, nomeadamente na flexão 

verbal, na distinção dos constituintes da frase, divisão e classificação de orações e 

respetivas funções sintáticas. Na expressão escrita, destacaram-se lacunas ao nível 

da coesão e organização textual, domínio pouco diversificado do vocabulário e da 

utilização de regras de pontuação e de ortografia. 

Para diminuir e ultrapassar as dificuldades mencionadas, as professoras aplicarão, nas 

turmas, fichas de trabalho e atividades diversas para exercitar os diversos conteúdos 
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gramaticais, regras de ortografia bem como a compreensão da leitura. Serão 

realizadas algumas oficinas de escrita, para redigir textos com objetivos diversificados.  

No que diz respeito a Português todos os docentes enviaram os relatórios da sua 

avaliação diagnóstica à Subcoordenadora. Alguns professores salientaram resultados 

menos favoráveis, como o 5.º E, 5.º G, 6.º E, 6.º G, 7.º E e 9.ºC. A professora Sofia 

Pinto referiu que os nonos anos em geral e, em particular, o 9.ºC, têm resultados 

muito fracos. Apontou ainda o facto de estes alunos terem tido todos os anos um 

professor diferente, o que poderá influenciar negativamente nos seus resultados. O 

Conselho Pedagógico deverá ponderar estas situações para que elas não aconteçam.  

Em relação ao 5.º ano, os alunos vêm do Primeiro Ciclo com défice nos “casos de 

leitura” o que dificulta imenso o desenvolvimento dos outros domínios.  

No ponto quatro, a generalidade dos professores revelou que estava a conseguir 

cumprir as planificações dos anos e disciplinas que se encontram a lecionar. Nas 

turmas do 5.ºA e do 5.ºB não foram cumpridas as planificações devido a ausência por 

um período de cerca de duas semanas. Nas turmas do 8.ºA, 8.ºB, 8.ºC e 8.ºD verifica-

se um atraso no cumprimento das planificações devido à substituição tardia do docente 

Os conteúdos programáticos em falta estão a ser lecionados nas primeiras aulas do 

segundo período, pelo que não há necessidade de se alterarem as planificações.  

Articulação com o 1º Ciclo - Foi realizada no dia 21 de janeiro uma reunião entre a 

Subcoordenadora de Português do 2º ciclo e a Coordenadora do 1º ciclo, com o 

objetivo de analisar os resultados da avaliação de diagnóstico das turmas de quinto 

ano. Esta reunião enquadrou-se no âmbito do Plano de Ação para o Português. 

Espanhol 

Na disciplina de Espanhol, a docente apenas realizou prova diagnóstica no oitavo e 

nono ano. As turmas revelaram algumas falhas sobretudo ao nível da gramática, em 

especial na conjugação verbal, talvez provocado por algum esquecimento. Continuam 

a revelar ainda algumas dificuldades ao nível da produção de enunciados escritos, 

construindo apenas enunciados muito básicos e com vocabulário pobre e ainda na 

expressão oral, com piores resultados na turma do nono ano. Os alunos evidenciam 

falta de consolidação de aprendizagens anteriores, o que conduz à manifestação de 

dificuldades no ano subsequente. A ausência de hábitos e métodos de estudo, a falta 

de atenção e concentração nas aulas, assim como a falta de revisão sistemática dos 

conteúdos apreendidos contribuem para as falhas verificadas. 

Inglês 

Após a análise geral dos relatórios de avaliação diagnóstica dos diferentes docentes, 

concluiu-se que os alunos revelaram dificuldades quer ao nível da compreensão de 
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enunciados, quer ao nível do domínio e aplicação das regras de funcionamento da 

língua. No entanto, a maior dificuldade dos alunos situa-se na produção de enunciados 

escritos, que se revelaram pouco organizados, com uma utilização de vocabulário 

muito restrito e repetitivo e com bastantes erros morfossintáticos. Mostram ainda 

dificuldades na apreensão e aplicação dos conhecimentos sobretudo a nível da 

compreensão e expressão escritas. Os alunos evidenciam falta de solidificação de 

aprendizagens anteriores, e por conseguinte sentem dificuldades acrescidas de ano 

para ano, a ausência de hábitos e métodos de estudo, a falta de atenção e 

concentração nas aulas, assim como a falta de revisão sistemática dos conteúdos 

apreendidos, traduz-se numa incapacidade em responderem satisfatoriamente às 

solicitações diárias da disciplina. 

Existem resultados variáveis dependendo das turmas, designadamente no nono ano e 

oitavo. Os alunos revelaram dificuldades quer ao nível da compreensão de enunciados, 

quer ao nível do domínio e aplicação das regras de funcionamento da língua, na 

produção de enunciados escritos, com uma utilização de vocabulário muito restrito e 

repetitivo e com bastantes erros morfossintáticos. Ao nível da leitura, os alunos 

revelam dificuldades ao nível da entoação e respeito pela pontuação e muitos revelam 

dificuldades mesmo na leitura de vocabulário trabalhado em níveis de língua prévios. 

Ao nível do discurso e produção oral, os alunos têm muita dificuldade em estruturar 

frases mais complexas e em manter conversas / diálogos, mesmo básicos, mesmo 

alunos de níveis mais avançados de escolaridade. 

A professora Florbela Alves, procedeu à avaliação diagnóstica das turmas B, C, D e E 

do oitavo ano e turma A do nono ano. 

Nas turmas do oitavo ano, foram avaliados noventa e dois alunos, vinte cinco alunos 

obtiveram percentagens iguais ou superiores a cinquenta por cento e sessenta e sete 

registaram resultados inferiores a cinquenta por cento. 

No oitavo ano, as turmas revelaram um desempenho pouco satisfatório, atingindo uma 

percentagem média global de quarenta e um vírgula cinco por cento e apenas vinte e 

sete por cento de sucesso. Qualitativamente, foram registados dezassete alunos com 

Insuficiente Menos, cinquenta com Insuficiente, nove com Suficiente, nove com Bom 

e nove com Muito Bom. 

No que diz respeito às áreas testadas, todas as turmas evidenciaram mais dificuldades 

nos conteúdos gramaticais e funções da linguagem e mais facilidade na produção 

escrita.  

A docente considera que os dados obtidos podem não ser inteiramente fiáveis, uma 

vez que muitos alunos não responderam a algumas questões. Este facto pode ter 
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resultado da consciência dos discentes sobre os objetivos da avaliação diagnóstica, 

nomeadamente por esta não ter efeitos na avaliação. 

As maiores dificuldades registaram-se em dois exercícios. Na elaboração de questões 

para respostas dadas (exercício B), um conteúdo habitualmente difícil para a 

generalidade dos alunos, observou-se uma média global de cinco ponto seis num total 

de vinte pontos. No entanto, destaca-se o conhecimento das questions words da 

generalidade dos discentes. Na reescrita de frases com as expressões temporais dadas 

entre parênteses (exercício D), a maior parte dos alunos não adequou o tempo verbal 

à nova expressão de tempo. Neste exercício registou-se uma média global de quatro 

ponto quatro num total de vinte e quatro pontos. 

Na produção escrita (exercício E), registou-se um desempenho mais satisfatório, 

novamente na generalidade dos alunos, com treze ponto seis num total de vinte 

pontos. 

Na turma A do nono ano, foram avaliados vinte e quatro alunos, treze alunos 

obtiveram percentagens iguais ou superiores a cinquenta por cento e onze registaram 

resultados inferiores a cinquenta por cento. 

A turma revelou um desempenho satisfatório, atingindo uma percentagem média 

global de cinquenta e dois vírgula nove por cento e cinquenta e quatro por cento de 

sucesso. Qualitativamente, foram registados onze alunos com Insuficiente, oito com 

Suficiente e cinco com Bom. 

No que diz respeito às áreas testadas, evidenciaram mais dificuldades nos tempos 

verbais (exceto will - future e past simple), nos pronomes (reflexive, relative, 

possessive), discurso direto/indireto e orações condicionais. Demonstraram mais 

facilidade nos graus dos adjetivos, verbos modais e plural dos nomes. 

No intuito de promover a superação das dificuldades detetadas e consolidar as 

aprendizagens, a professora implementará as seguintes estratégias: sugestão de 

metodologias específicas para trabalhar os diversos domínios, apoio individualizado na 

sala de aula (na medida das possibilidades), diversificação de instrumentos de 

avaliação, promoção do recurso ao caderno de atividades e disponibilização aos alunos 

de sínteses dos conteúdos lecionados. fichas de trabalho e testes formativos, ambos 

com autocorreção. Algumas destas estratégias serão implementadas com recurso à 

plataforma de comunicação.  

A professora Isabel Lézon concluiu que as atividades de diagnóstico, no sétimo ano de 

escolaridade, consubstanciaram-se, essencialmente, na realização de um teste escrito 

de escolha múltipla, ligação de perguntas a respostas, preenchimento de espaços em 

branco, e expressão escrita guiada, incidindo em conteúdos relacionados com 
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vocabulário básico relativo à identidade (name, age, birthplace, date of birth, family, 

free time activities) e tópicos gramaticais basilares (Present Simple, Personal 

Pronouns, Prepositions of place and time). Houve lugar, ainda, a atividades mais 

informais e focalizadas na leitura, audição e na interação oral em contexto de sala de 

aula. 

Da análise dos resultados dos testes escritos resulta o diagnóstico de dificuldades 

gerais ao nível da expressão escrita, exceto na turma A, onde a maior parte dos alunos 

revela dominar as estruturas basilares. As restantes turmas (B, C e D) manifestaram 

lacunas ao nível da aquisição de vocabulário essencial, domínio de estruturas 

gramaticais básicas, ao que se acrescem as dificuldades em termos de expressão 

escrita. Informalmente, foi possível diagnosticar dificuldades na pronúncia de 

palavras, na expressão oral, e na compreensão escrita. 

No sétimo ano, a turma A logrou obter sucesso pleno no teste diagnóstico, ainda que 

cerca de seis alunos tivessem mostrado algumas dificuldades. A avaliação da turma B 

resultou em 28% de insucesso, embora a maior parte da turma se tivesse situado na 

menção de Suficiente. A avaliação da turma C resultou em 33% de insucesso, com a 

maior parte da turma a situar-se na menção de suficiente. A avaliação da turma D 

permitiu verificar que 47% da turma se situou num nível insuficiente.  

As atividades de diagnóstico no nono ano incluíram a realização de um teste escrito 

de escolha múltipla, constituído por 20 itens incidentes na avaliação de competências 

ao nível da gramática e da aquisição de vocabulário essencial. De igual modo, 

realizaram-se atividades mais informais e focalizadas na leitura, compreensão e na 

produção e/ ou interação oral em contexto de sala de aula. 

A análise dos resultados permite identificar lacunas ao nível das estruturas  

gramaticais mais complexas como os tempos verbais, em particular o futuro (com 

going to e will) e present perfect, if-clauses, passive voice e reported speech. 

Informalmente, verificou-se que os alunos, em geral, apresentam dificuldades ao nível 

da expressão oral e escrita, com destaque para o nono C, onde o diagnóstico de 

lacunas graves é mais evidente em todos os domínios.  

A turma do 8ºE é uma turma particular e com muitas dificuldades de aprendizagem. 

Sendo uma turma só de alunos repetentes, faz com que o seu rendimento seja muito 

inferior à média. Os alunos não apresentam quaisquer hábitos e métodos e gosto pelo 

estudo, o seu rendimento nas aulas é muito insuficiente. Os conteúdos dos anos 

anteriores não foram adquiridos, são alunos com sucessivos níveis inferiores a três, 

ao longo do seu percurso escolar, que não adquiriram o gosto pelo estudo, daí o seu 

sucessivo insucesso à disciplina. Apresentam muitas dificuldades a nível da leitura, 
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interpretação, gramática e escrita. O trabalho do professor é mais dificultado, pois tem 

que rever conteúdos essenciais dos anos anteriores, incutir-lhes o gosto pela 

disciplina, para que haja um suporte para as novas aprendizagens. Assim sendo, os 

conteúdos de Inglês lecionados nesta turma são adaptados às características da 

mesma, pois de outra forma, os alunos não conseguiriam adquirir competências 

essenciais para prosseguir nos anos seguintes. 

Francês 

A avaliação diagnóstica de Francês consistiu na elaboração de um texto a partir de um 

guião orientador que incidia sobre os conteúdos abordados ao longo do 7º e 8º anos. 

O guião foi lido e explicado aos alunos que dispuseram de 45min para redigirem uma 

composição. Após a correção dos textos verificou-se que, no cômputo geral, os 

resultados são bastante insatisfatórios, tendo-se constatado que um número 

significativo de alunos esqueceu os conteúdos nucleares da disciplina. 

As principais lacunas detetadas prendem-se com os domínios do vocabulário 

fundamental e da estrutura da língua. A nível lexical, verificou-se que os alunos 

desconheciam as palavras-chave ou, então, escreveram-nas de forma incorreta. A 

nível gramatical, muitos alunos construíram frases sem sujeito ou sem predicado, 

conjugaram mal certos verbos e trocaram frequentemente o verbo être pelo avoir e 

vice-versa. 

Quanto à construção frásica, verificou-se que muitas frases não tinham qualquer 

sentido, porque apenas continham palavras soltas, sem os articuladores do discurso. 

Um número significativo de alunos optou por fazer frases curtas, sem desenvolver 

ideias, limitando-se a construir 1 texto com 2 ou 3 linhas. 

Face aos resultados apresentados, far-se-á uma revisão de conteúdos nucleares ao 

longo das aulas. A superação das dificuldades diagnosticadas implica, por parte dos 

alunos, uma postura séria, bem como a realização de um trabalho persistente. 

Avaliação aferida 

Ao nível de agrupamento foi apenas realizada avaliação aferida à disciplina de 

Português e a nível nacional, avaliação aferida à disciplina de Inglês (Preliminary 

English Test – PET). Foi também feita uma prova à disciplina de Francês, cujos 

resultados foram similares aos que habitualmente os alunos obtinham. 

Português  

Quanto à análise dos resultados da avaliação aferida a Português, a seguir se 

transcreve parte do relatório síntese de 17 de março: “Relativamente ao 7º ano, os 

alunos continuam a evidenciar dificuldades a todos os níveis, contudo, os resultados 

foram considerados satisfatórios, exceto na turma do 7ºC da EBMEA, resultados esses 
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que eram expectáveis uma vez que estes alunos ainda não mostraram vontade de 

superar as dificuldades individuais através de um estudo efetivo e continuado. A falta 

de estudo e de método são lacunas muito evidentes nestes alunos que continuam a 

encarar o estudo de forma muito pouco responsável. E na turma E da EBVV que 

manteve um nível de sucesso muito baixo, algo que não surpreendeu devido ao perfil 

dos alunos. As dificuldades (que abrangem todos os domínios) e as estratégias (que 

continuarão a ser aplicadas) estão registadas nas atas de conselho de turma e de 

departamento. 

No grupo III, expressão escrita, as dificuldades detetadas foram essencialmente as 

relativas à textualização, ou seja, dificuldades de estruturação do texto, de 

morfossintaxe, ortografia e pontuação. Em muitos casos, verificou-se que não houve 

uma planificação cuidada, o que conduziu à perda de coerência e de coesão. Também 

não houve preocupação com a escolha do vocabulário, que, na maioria dos testes, se 

revelou pobre e repetitivo. No geral, os alunos mostraram dificuldades a nível do 

desenvolvimento das ideias, elaborando textos curtos e muito desorganizados. O 

domínio da escrita precisa de bastante trabalho e reforço. No sentido de ultrapassar 

estas e outras dificuldades que poderão surgir, serão abordados temas diversificados 

e os alunos desenvolvê-los-ão em tipologias textuais diferentes a fim de utilizarem um 

discurso mais cuidado e estruturado de forma lógica. Serão, portanto, utilizadas as 

três etapas da escrita: planificação, textualização e revisão para aperfeiçoamento de 

texto individual e coletivamente.  

No que respeita ao 8º ano, os resultados foram considerados pouco satisfatórios. A 

maioria dos alunos apresentou dificuldades na gramática. 

No grupo III, produção escrita, as dificuldades detetadas foram essencialmente as 

relativas à textualização, ou seja, dificuldades de estruturação do texto, de 

morfossintaxe, ortografia e pontuação. Os alunos revelaram dificuldades na expressão 

escrita, fruto das dificuldades base, como domínio de regras gramaticais e tempos 

verbais e desconhecimento do vocabulário temático fundamental. 

Para diminuir e ultrapassar as dificuldades mencionadas, os docentes aplicarão, nas 

turmas, fichas de trabalho e atividades diversas para exercitar os diversos conteúdos 

gramaticais, regras de ortografia bem como a compreensão da leitura. Serão 

realizadas algumas oficinas de escrita, para redigir textos com objetivos diversificados.  

Em relação ao 9º ano, na EBVV os resultados apresentados apontam para níveis de 

desempenho claramente insatisfatórios, abaixo do nível médio (três), exceção feita 

para o 9ºA. Neste quadro, destacam-se negativamente as turmas 9º B e 9º C, com 

resultados mais baixos. 
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Este nível de desempenho não é acidental nem esporádico, é antes revelador das 

dificuldades e das aprendizagens mal sucedidas acumuladas ao longo do seu percurso 

escolar, da insuficiente dedicação ao trabalho e ao estudo e de uma postura pouco 

ativa e menos empenhada na sala de aula.   

Nos domínios avaliados, a Leitura/Educação literária situa-se no limiar mínimo do nível 

médio. 

Na EBMEA, na compreensão de texto, verificou-se que alguns alunos tiveram algumas 

dificuldades, principalmente nas questões em que precisavam de fazer deduções a 

partir do texto, e passar deste em particular para o geral, deduzindo situações mais 

abrangentes. 

Na gramática, em geral, os alunos conseguiram mais de metade da cotação prevista 

para essa parte. Contudo, alguns dos alunos apresentam sérias dificuldades neste 

domínio, porque se verifica falta de estudo e hábitos de trabalho. O maior problema 

reside, à semelhança dos sétimos e oitavos anos, no Grupo III, o da Expressão Escrita, 

os alunos têm um vocabulário muito pobre, são pouco criativos e imaginativos, 

acabando por produzir textos em que repetem as ideias e não desenvolvem as 

temáticas indicadas. Para além deste fator, acrescentem-se as dificuldades a nível 

sintático e morfológico e os erros ortográficos. 

Para que os mesmos obtenham sucesso, será prestado apoio individualizado aos 

alunos com mais dificuldades, sempre que possível, e serão realizados materiais 

específicos para colmatar as mesmas. Os docentes incitarão ao trabalho continuado e 

ao estudo, ao esforço constante de atenção e concentração nas aulas. Promoverão a 

diversificação de estratégias, nomeadamente, a solicitação frequente na sala de aula 

e a atenção sistemática aos trabalhos dos alunos, como forma de aumentar os seus 

níveis de motivação e de suscitar um maior empenho na realização de um estudo 

efetivo. A apresentação em diversos suportes de fichas informativas, a realização de 

fichas de trabalho com autocorreção, o recurso ao caderno de atividades e 

disponibilização aos alunos de sínteses dos conteúdos lecionados. Os professores 

sublinharam que a eficácia destas estratégias será reduzida se não houver, da parte 

dos alunos, empenho, esforço e dedicação ao trabalho e ao estudo, desenvolvendo 

uma atitude positiva face à escola e ao saber, e da parte dos encarregados de 

educação o acompanhamento diário e atento da vida escolar dos seus educandos. 

As dificuldades demonstradas, de uma forma geral, devem-se ao esforço reduzido por 

parte dos alunos para compreenderem os conteúdos lecionados e a falta de trabalho 

autónomo. 

Concluiu-se que a maior parte dos alunos não tenta esclarecer as suas dúvidas, devido 
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à falta de estudo em casa. 

Os alunos continuam a manifestar falta de empenho e postura incorretas para o 

contexto sala de aula (conversas paralelas e falta de concentração). A maioria dos 

alunos com notas negativas, facilmente passariam para notas positivas se adotasse 

uma atitude mais empenhada e proactiva face às diversas situações de 

aprendizagem”. 

Inglês - Avaliação aferida (Preliminary English Test – PET) 

À semelhança do ano transato, os alunos realizaram uma prova aferida a esta língua, 

realizada a nível nacional. A prova é feita pela Universidade de Cambridge: Preliminary 

English Test (PET). Esta prova destina-se a avaliar o nível de proficiência B1 em língua 

inglesa, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

(QECR). A realização da prova escrita foi a 6 de maio e as provas orais foram em 

diferentes sessões, durante o mesmo mês. 

 Uma vez mais, tal como é referido em atas de grupo, a aplicação destas provas não 

tem contribuído para uma melhoria pedagógica e, muito menos, para uma melhoria 

do sucesso das aprendizagens. Para além de serem um obstáculo criando muito tempo 

de aulas perdido para os alunos e professores, retirando-os da sua prática letiva e 

trabalho com os alunos, assim como uma excessiva carga de trabalho para os docentes 

de Inglês, não contemplado na atribuição de horas para o desempenho de funções, 

nomeadamente as de professor gestor ou, mais ainda, dos professores indigitados 

para a formação PET e subsequente desempenho de função de avaliadores. Mais ainda, 

os resultados não nos têm chegado em tempo útil, pelo que nem nos é possível fazer 

uma reflexão séria e produtiva do desempenho dos alunos e, menos ainda, dar a estes 

algum feedback do seu trabalho. 

A concretização do teste PET comprometeu o trabalho da escola e as aprendizagens 

dos alunos quer do 9º ano quer de outros níveis de ensino, já que implicou a 

interrupção de aulas não apenas na aplicação da componente oral, mas também da 

escrita. 

Em termos da sua gestão, a aplicação do PET implicou, resumidamente, a leitura 

atenta da legislação e manual de aplicação do teste, a verificação de materiais e 

execução de procedimentos de organização e segurança por parte do gestor, o contato 

permanente com a direção no sentido de proceder à planificação, organização e 

materialização de todas as fases do processo, a elaboração de pautas de chamada 

para as componentes escrita e oral, tendo em conta a especificidade dos alunos em 

particular dos alunos com NEE, a organização de centenas de folhas de resposta e 

questionário por ordem alfabética (a organização apenas das folhas de resposta e 
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questionário da componente escrita demorou três horas ainda que estivessem três 

pessoas envolvidas no processo), a elaboração/ adaptação de materiais para 

professores vigilantes, assim como o envio de informação atempada aos encarregados 

de educação, a realização de reunião com professores e sessões informativas com 

alunos, a presença constante durante a aplicação das componentes escrita e oral do 

teste, sem direito a pausa para almoço ou lanche, perfazendo um total de mais de 10 

horas quase consecutivas de trabalho diárias (contando com a carga letiva) que se 

repetiram três vezes entre o mês de abril e maio, horas que ultrapassaram em larga 

escala a carga relativa ao tempo remanescente do professor gestor. Como o trabalho 

docente deve ser encarado de forma séria e respeito, creio que a forma como o PET é 

aplicado nas escolas à custa da carolice dos docentes, dos esforços organizativos das 

escolas e com consequências no trabalho dos alunos deve ser urgentemente revista.  

Neste relatório e relativamente a este assunto, a coordenadora gostaria de destacar 

que o sucesso na aplicação da prova se deveu quase exclusivamente ao 

profissionalismo e extrema dedicação dos professores gestores. Dedicação essa, com 

elevados custos pessoais e trabalho feito apenas a pensar nos alunos e no seu sucesso, 

sendo que, ao não colaborar, os alunos seriam ainda mais prejudicados do que já 

seriam, uma vez que a prova não corresponde ao currículo destes alunos que 

terminaram o 9º ano, prejudicados pela desorganização e informações tardias 

enviadas pelo IAVE, assim como pela diminuição do número de aulas destes alunos 

devido aos momentos de preparação e realização da prova numa fase crucial do ano 

letivo. 

A coordenadora destaca ainda o igual profissionalismo, embora com enormes custos 

profissionais e pessoais, das professoras indicadas para a realização da formação de 

examinadores da prova e a carga excessiva de trabalho que estas avaliações orais e 

escritas implicaram para as duas docentes. 

Avaliação formativa e autoavaliação 

Para além da avaliação sumativa, interna e externa, diagnóstica e aferida, foram 

levados a cabo vários momentos de avaliação formativa, em todas as disciplinas deste 

departamento, sendo esta a que os professores de departamento consideram a que 

mais promove as aprendizagens e o sucesso, sobretudo quando acompanhada de 

momentos de reflexão sobre a aprendizagem, ou seja, vários momentos de 

autoavaliação. A avaliação formativa assumiu, portanto, caráter contínuo e 

sistemático, os professores recorreram a uma variedade de instrumentos de recolha 

de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias do 

contexto, permitindo obter informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, 
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com vista ao ajustamento de processos e estratégias a implementar. Enquanto 

estratégias, para além das referidas nas análises periódicas da avaliação interna, 

houve ainda apoios formais, nomeadamente aulas de apoio específicas, coadjuvação 

e acompanhamento em sala de estudo, assim como aulas extraordinárias (finais de 

ciclo e preparação para as provas finais). 

Evolução dos resultados 

Embora os relatórios PAASA ofereçam dados de análise mais exaustivos, consideramos 

que é interessante, no relatório de atividade, fazer uma observação à evolução dos 

resultados, comparando os progressos, ou não, também relativamente ao ponto de 

partida e não apenas ao valor comparativo do final do ano transato, feita para a equipa 

PAASA. 

Português 

 

 

Verifica-se que, no 5º ano, tanto na qualidade como na eficácia, os resultados, neste 

período letivo, estão acima dos resultados obtidos no período anterior e no final do 

ano transato . Após uma reflexão, considerou-se que esta melhoria se deve ao facto 

de estes alunos terem usufruído da aplicação de Planos de Acompanhamento 

Pedagógico de Turma e de Planos de Acompanhamento Pedagógico Individuais. 

Reconhece-se, ainda, o facto de os alunos terem iniciado o 1º ciclo com o Programa 

de Português de 2009 como um elemento importante para os resultados obtidos. 

Também no 6º ano, tanto na qualidade como na eficácia, os resultados, neste período 

letivo, estão acima dos resultados obtidos no período anterior e no final do ano 

transato. Para os resultados alcançados, apontam-se as seguintes razões: 

 - aplicação de Planos de Acompanhamento Pedagógico de Turma e de Planos de 

Acompanhamento Pedagógico Individuais;    

- aplicação de estratégias de remediação para a superação das dificuldades 
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diagnosticadas. 

Perante estes resultados, salienta-se que as estratégias adotadas, ao longo do ano 

letivo, surtiram os efeitos desejados. 

Como estratégias os professores sugerem: 

 • Coadjuvação – mediante proposta dos professores e feita após a avaliação de 

diagnóstico; 

• As aulas de apoio específico serem dadas pelos professores da turma;  

• A disciplina de português não ser colocada nos últimos tempos dos turnos 

(principalmente  da tarde); 

• Os tempos do remanescente serem utilizados para atividades de apoio 

específico; 

• Sempre que possível evitar a atribuição de direção de turma aos potenciais 

professores classificadores de Provas; 

• Atribuir a disciplina ao menor número possível de docentes; 

• Atribuição de dois tempos da componente não letiva (CNL) para trabalho 

colaborativo. 

Verifica-se que, no 7º, 8º e 9º ano, tanto na qualidade como na eficácia, os resultados, 

neste período letivo, estão acima dos resultados obtidos no período anterior e no final 

do ano transato.  

A taxa de sucesso no 3º ciclo é significativamente superior à do 2º período; no 7º ano 

verifica-se uma subida de 8,2 pontos percentuais. Em relação ao final do ano letivo 

anterior a diferença é ainda maior, de 9 pontos percentuais (pp.).  

Em relação ao 8º ano a taxa de sucesso em relação ao 2º período, verifica-se uma 

subida de 7 pontos percentuais. Em relação ao final do ano letivo anterior a diferença 

é ainda maior, de 8,2 pp.  

O 9º ano regista também uma taxa de sucesso superior à do segundo período em 25,1 

pontos percentuais. Em relação ao final do ano letivo anterior a diferença é de 8,2 pp. 

O esforço e as estratégias aplicadas permitiram uma recuperação, embora difícil 

nalgumas turmas, bastante significativa.  

− A nível da qualidade, a média das classificações do 7º ano, passou de 3,0 (ano letivo 

anterior) para 3,2. A média do 8º ano subiu de 3,0 para 3,2 e a do 9º ano subiu de 

2,9 para 3,0. 

 Após uma reflexão, considerou-se que esta melhoria se deve ao facto de estes alunos 

terem usufruído da aplicação de Planos de Acompanhamento Pedagógico de Turma e 

de Planos de Acompanhamento Pedagógico Individuais. Reconhece-se, ainda, o facto 

de os alunos terem iniciado o 3º ciclo já com conhecimentos do Programa de Português 
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de 2009, elemento importante para os resultados obtidos. Além disso, a constante 

remodelação e aplicação de estratégias de remediação para a superação das 

dificuldades diagnosticadas, permitiram o sucesso dos alunos. Contudo, ainda há 

muito trabalho a ser feito para que os alunos consigam desenvolver com sucesso todos 

os Domínios desta disciplina 

Perante estes resultados, salienta-se que as estratégias adotadas, ao longo do ano 

letivo, surtiram os efeitos desejados. 

O professor Filipe Loureiro, em substituição da docente Filipa Braga e apesar da tardia 

colocação indicou que as planificações foram cumpridas e que em relação aos 

resultados obtidos, considerou que foram francamente positivos e de acordo com as 

metas do Projeto Educativo da Escola: assim, na disciplina de Português, no 8º A, em 

26 alunos, apenas um aluno teve nível dois, pelo que a percentagem de níveis 

inferiores a três é de 3,8%; no 8º B, em 23 alunos, dois tiveram nível dois, pelo que 

a percentagem de níveis inferiores a três é de 8,6%; no 8º C, em 21 alunos, apenas 

dois tiveram nível dois, pelo que a percentagem de níveis inferiores a três é de 9,5% 

e no 8º D, em 25 alunos, cinco tiveram nível dois, pelo que a percentagem de níveis 

inferiores a três é de 20%. 

Também a professora Fátima Machado concluiu relativamente ao 5º G os 50 % de 

insucesso da turma nesta disciplina, é fundamentado por um conjunto de deficiências, 

as quais passam a ser expostas: dificuldades na apreensão e aplicação de conteúdos; 

dificuldades ao nível da concentração e da atenção; insegurança e falta de autonomia; 

falta de hábitos e métodos de estudo; ausência de hábitos de leitura e falta de 

interesse e empenho nas atividades letivas. 

No sentido de minimizar as deficiências detetadas, a professora fez um reforço na 

utilização das seguintes estratégias: manifestar expectativas positivas e animadoras 

face ao trabalho dos alunos; aumentar a frequência de interações verbais 

estimulantes; encorajar os alunos a serem mais participativos; incentivar e valorizar 

os hábitos e métodos de trabalho; reforçar o controlo sobre os trabalhos de casa; 

sentar os alunos com 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 mais frequência; proporcionar atividades que possibilitem 

a auto e heteroavaliação e solicitar mais apoio e envolvimento por parte dos 

encarregados de educação. Não obstante, os resultados ficaram abaixo daquilo que 

seria desejável, também pela falta de empenho e uma atitude de trabalho por parte 

dos alunos. 

Inglês  



117 

 

 

No quinto ano verificou-se uma evolução positiva ao longo do ano letivo no sucesso, 

quer ao nível da eficácia como da qualidade (1º período 80,3%, 2º 79% e 3º 84,3%). 

Comparativamente com o ano letivo transato, os resultados são acima da média desse 

ano (76,4%) uma vez que os resultados finais do presente ano letivo são de 84,3% e 

na qualidade de 3,5 (contra 3,3 do ano anterior.) 

No sexto ano verificou-se uma evolução bastante positiva no sucesso dos alunos, uma 

vez que no primeiro período existia uma diferença significativa comparativamente com 

os resultados do ano anterior (de menos 12 pontos). Portanto, as estratégias 

implementadas pelos professores nas diferentes turmas com maior insucesso 

revelaram-se eficazes, sendo que no final do terceiro período estão acima da média 

do ano anterior (76,4%, final ano transato; 78% no final 3º período). No que diz 

respeito à qualidade situa-se nos mesmos 3,3 valores. 

No sétimo ano, embora a eficácia seja inferior aos resultados do ano anterior (86% no 

3º período, contra 90% no final do ano anterior), verificou-se uma evolução muito 

significativa do sucesso dos alunos (77,4% no 1º período para 86% no final do 3º 

período) pelo que podemos concluir que as estratégias implementadas para a 

recuperação dos alunos foram bastante eficazes e os resultados muito satisfatórios. 

No entanto, ao nível da qualidade, os valores são inferiores, sendo que descem de 3,6 

para 3,4 valores de média. 

No sétimo ano, embora a eficácia seja ligeiramente inferior aos resultados do ano 

anterior (88,4% no 3º período, contra 90% no final do ano anterior), verificou-se uma 

evolução muito significativa do sucesso dos alunos (79,9% no 1º período para 88,4% 

no final do 3º período) pelo que podemos concluir que as estratégias implementadas 

para a recuperação dos alunos foram bastante eficazes e os resultados muito 

satisfatórios. No entanto, ao nível da qualidade, os valores são inferiores, sendo que 

descem de 3,6 para 3,3 valores de média. 

No nono ano, os resultados não sofreram alterações muito significativas 
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comparativamente com o ano anterior, quer ao nível da eficácia, quer ao nível da 

qualidade. Consideramos, no entanto, que ao longo do ano letivo houve um progresso 

positivo de relevo, uma vez que o sucesso evolui positivamente de 68,1% para os 

77,1% no final do 3º período (77,2% no final do ano transato). Consideramos, 

portanto, que as estratégias implementadas surtiram sucesso, apesar de se manterem 

em valores idênticos aos do ano transato. 

A professora Beatriz, relativamente ao aproveitamento da turma B do 9º ano (EBVV) 

referiu que o insucesso de alguns alunos na disciplina, neste período, continuou a 

decorrer de dificuldades aprendizagem no âmbito da compreensão de enunciados orais 

e escritos; falta de domínio de vocabulário específico; dificuldades na oralidade 

(pronúncia e fluência discursiva); dificuldades na leitura (ritmo); falta de autonomia e 

de criatividade; imaturidade e falta de aspirações pessoais; dificuldades na escrita 

para manifestar opiniões sobre os assuntos tratados; desconhecimento das regras 

gramaticais elementares; falta de hábitos e métodos de estudo sistemático e regular 

que possibilitasse a consolidação das aprendizagens e, ainda, de uma postura de 

descomprometimento e, muitas vezes, de apatia face às atividades sugeridas e à 

formação pessoal e escolar.  

Em contexto de sala de aula, os alunos que obtiveram nível inferior a três revelaram 

pouca apetência para aprender e pouca predisposição para o trabalho, assim como um 

reduzido empenho e participação (só o fazendo por solicitação da professora) nas 

atividades propostas. Continuou muito evidente, ao longo deste período, a imaturidade 

deste grupo de alunos e a ligeireza com que encararam o processo de ensino e de 

aprendizagem. Apesar de, constantemente, sensibilizados e alertados para as 

consequências da falta de empenho e de trabalho sistemático nesta disciplina, os 

alunos não alteraram a sua atitude.  

A professora ressalvou que às diferentes estratégias que desenvolveu não esteve 

subjacente uma atitude pró-ativa e responsável da parte destes discentes, pelo que 

as mesmas não surtiram os efeitos desejados.  

A mesma docente, fez também a análise dos resultados da turma E do 7º ano e 

concluiu que este grupo de alunos continuou a evidenciar dificuldades no domínio da 

língua inglesa, que foram sendo minimizadas devido às estratégias implementadas 

pela docente e já referidas em atas anteriores e pela atitude de empenho e motivação 

que os alunos adotaram face às atividades propostas. No entanto, e por questões 

ligadas ao saber ser/saber estar que se degradou, fruto do desgaste e cansaço próprios 

do final do ano letivo, a capacidade de concentração na realização das tarefas foi 

bastante menor. 
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A docente salienta que esta turma, em geral, deverá beneficiar de apoio a inglês no 

início do próximo ano letivo, pois os conteúdos adensar-se-ão, e este grupo de alunos 

necessita efetivamente de ver desenvolvido um trabalho e treino extra ao nível das 

competências da língua inglesa. 

Também a professora Luísa Silva fez o balanço do aproveitamento, da sua turma 8ºE 

(EBMEA) e concluiu que os alunos da turma apresentam muitas dificuldades e não 

adquiriram ainda hábitos de estudo regulares. Por essa razão, na disciplina de Inglês, 

a professora adequou os conteúdos da disciplina à especificidade da turma, 

conseguindo assim que os alunos, nas aulas, participassem, colaborem e demonstrem 

gosto em saber cada vez mais Inglês. 

A professora Fátima Machado em duas turmas em que o insucesso é superior ao 

desejável (6º J e 6º D,, com 50 e 60% de níveis inferiores a três respetivamente) é 

explicado por um conjunto de deficiências diagnosticadas na grande maioria dos 

alunos, entre elas, dificuldades a nível da concentração e da atenção; dificuldades na 

apreensão e aplicação de conteúdos; insegurança e falta de autonomia na realização 

das tarefas propostas; falta de hábitos e métodos de estudo; ausência de interesse e 

empenho nas atividades letivas e despreocupação no sentido de ultrapassar 

dificuldades e revelar progressos. 

Na tentativa de minimizar as deficiências detetadas, a professora insistiu na utilização 

das seguintes estratégias: manifestar expectativas positivas e animadoras face ao 

trabalho dos alunos; aumentar a frequência de interações verbais estimulantes; 

encorajar os alunos a serem mais participativos; incentivar e valorizar os hábitos e 

métodos de trabalho; reforçar o controlo sobre os trabalhos de casa; sentar os alunos 

com 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 mais frequência; proporcionar atividades que possibilitem a auto e 

heteroavaliação e solicitar mais apoio e envolvimento por parte dos Encarregados de 

Educação. Não obstante, os resultados ficaram ainda aquém do desejado, muito por 

falta de trabalho e empenho por parte dos alunos. 

A docente Fátima Antunes, da turma I do 6º ano (EBVV) referiu que a elevada taxa 

de insucesso destes alunos é reveladora das grandes dificuldades de base ao nível da 

leitura, da compreensão e interpretação de enunciados orais e escritos e do domínio 

de conteúdos gramaticais e principalmente à falta de investimento no estudo diário. 

Foi notória a falta de solidificação de aprendizagens anteriores, o que fez com que os 

alunos sentissem dificuldades acrescidas de ano para ano, aliada à ausência de hábitos 

e métodos de estudo, à falta de atenção e concentração nas aulas e à falta de revisão 
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sistemática dos conteúdos apreendidos. Tudo isto se traduziu numa incapacidade por 

parte destes alunos em responderem satisfatoriamente às solicitações diárias da 

disciplina. Durante este período e atendendo às dificuldades manifestadas pelos 

alunos, a docente continuou a reforçar a frequência de interações verbais estimulantes 

com os alunos que demonstraram mais dificuldades, solicitação mais frequente 

daqueles alunos, valorização da participação oral na sala de aula, orientação no 

estudo, intensificação de exercícios de compreensão/expressão oral e escrita, 

realização de exercícios de treino de conteúdos gramaticais, reforço curricular nos 

conteúdos em que os alunos apresentaram maiores dificuldades, incentivo e 

valorização de hábitos de trabalho e de estudo. Apesar de todas as estratégias 

implementadas, uma grande maioria dos alunos mostrou-se pouco recetiva às 

atividades propostas, pois nas diversas solicitações que lhes eram feitas raramente 

conseguiram responder demonstrando total desinteresse pela disciplina. No entanto, 

a eficácia destas medidas, tal como ficou registado na ata anterior, só teria algum 

sucesso se houvesse a adoção de uma atitude mais responsável por parte dos alunos, 

nomeadamente, o investimento num estudo diário, o que não se verificou. 

Francês 

 

No 7º ano a taxa de sucesso alcançada no final deste ano letivo é semelhante à 

alcançada no final do ano passado, situando-se acima dos 90%. No que diz respeito à 

média é também semelhante (verifica-se uma diferença de apenas o,1). 

No 8º ano verificou-se que a taxa de sucesso deste ano ficou aquém da alcançada no 

ano passado em 4,2 pontos (embora seja uma taxa elevada: 87,5%)  e a média situa-

se o,3 abaixo da do ano passado. Ou seja, os resultados obtidos este ano por este 

mesmo grupo de alunos foram ligeiramente inferiores em comparação com o ano 
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anterior. Isto pode explicar-se por duas razões: por um lado os conteúdos gramaticais 

e temáticos vão-se adensado, por outro lado há a diminuição de um tempo letivo 

semanal, o que faz com que o contacto com a língua seja de longa periodicidade, 

havendo um hiato de tempo significativo que prejudica a apropriação linguística e o 

desenvolvimento de competências nas vertentes oral e escrita. 

No 9º ano a taxa de sucesso aumentou 8,5 pontos percentuais e a média subiu 0,2. 

Estes resultados  refletem o mérito da opção tomada no sentido do aumento de um 

tempo semanal para o trabalho da disciplina O grupo de Francês reitera a necessidade 

imperiosa da manutenção da medida adotada para o 9º ano: atribuição de um tempo 

letivo de 45 minutos semanal. 

O grupo sugere ainda o aproveitamento  do tempo remanescente para atividades de 

apoio ao estudo, dos professores de Francês, para colmatar  dificuldades específicas 

de alguns alunos. 

Espanhol 

 

Os resultados evidenciados nas turmas de sétimo e oitavo ano são o resultado do 

esforço e trabalho, interesse e o gosto pela disciplina manifestado pelos alunos ao 

longo do ano, aderindo facilmente às estratégias implementadas e adaptadas às 

necessidades das turmas. Os alunos foram responsáveis e bastante autónomos.  

A docente referiu que o insucesso de alguns alunos da turma do nono ano na disciplina 

se deveu a dificuldades na aquisição de vocabulário, na oralidade e leitura, 

nomeadamente na pronúncia e no domínio das regras gramaticais. Estes alunos 

manifestaram falta de autonomia e de criatividade, imaturidade e falta de aspirações 

pessoais. Além desses aspetos, a falta de hábitos e métodos de estudo sistemático e 

regular e, ainda uma postura de descomprometimento e, muitas vezes, de apatia face 

às atividades sugeridas e à formação pessoal e escolar impossibilitaram um maior 

sucesso nas aprendizagens. 
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Estratégias de melhoria propostas1: 

Entre outras estratégias, dar mais relevo à promoção da leitura de textos, em língua 

portuguesa e línguas estrangeiras, ao reconto do que lerem, à interpretação mais 

orientada, a uma interação mais frequente com os alunos que demonstram mais 

dificuldade, ao uso de fichas de treino gramatical e à produção de mais textos escritos, 

adequados ao seu nível de aprendizagem linguística, assim como a diversificação de 

estratégias, realizar o acompanhamento e controlo dos trabalhos de casa e a insistir 

na solicitação frequente na sala de aula. Continuar-se-á a implementar e desenvolver 

o Plano de Ação para o Português, de modo articulado entre ciclos e adaptando-se às 

necessidades dos alunos.  

Na parte da escrita, constata-se a necessidade de bastante trabalho e reforço, no 

sentido de ultrapassar as dificuldades expostas. Serão abordados temas diversificados 

e os alunos desenvolvê-los-ão em tipologias textuais diferentes a fim de utilizarem um 

discurso mais cuidado e estruturado de forma lógica. Serão, portanto, utilizadas as 

três etapas da escrita: planificação, textualização e revisão para aperfeiçoamento de 

texto, tanto em Língua Portuguesa como em línguas estrangeiras, de acordo com as 

metas estabelecidas para cada nível de proficiência. 

Confirma-se, a necessidade de mais leitura e intervenções reflexivas sobre o que leem 

ou temas de outras áreas do saber, pois, os alunos, em geral não têm muitas ideias 

para desenvolver esta parte do teste. O trabalho sistemático neste domínio, na sala 

de aula, poderá levar ao desenvolvimento significativo da capacidade de escrita, quer 

para apropriação de técnicas de construção textual, quer para desenvolver e estruturar 

o pensamento. Ainda, e de modo reforçado ao nível dos ciclos mais básicos, como 

estratégias de remediação, para os alunos que evidenciam estas dificuldades, foram 

definidas as seguintes: aumentar a frequência de interações verbais estimulantes; 

prestar maior atenção ao trabalho do aluno; valorizar a participação oral na sala de 

aula; apreciar mesmo os mais pequenos êxitos dos alunos; estimular o gosto pela 

leitura, nomeadamente para Português, através do Plano Nacional de Leitura (PNL) e 

da frequência da BE/CRE (Biblioteca Escolar / Centro de Recursos); selecionar livros 

de leitura integral, no âmbito das Metas Curriculares e PNL, que vão ao encontro dos 

gostos e interesses dos alunos; participação em concursos literários (ao nível da escola 

e nacional) e exposições temáticas (comemorações de datas e escritores); fazer 

leituras expressivas em voz alta (individual, dialogada e coletiva); concursos de leitura 

                                                 
1 Estratégias mais específicas para cada turma e disciplina encontram-se em atas de Conselhos de Turma, elencadas nos Planos de 
Turma e eventuais Planos individuais, entre outros. Estas estratégias aplicam-se a turmas específicas, uma vez que, no geral, o 
sucesso teve uma evolução bastante positiva, mostrando que o trabalho e as estratégias se revelaram adequados às dificuldades dos 
alunos. Síntese das estratégias apresentadas pelas diferentes disciplinas de línguas. 
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e soletração; produzir textos variados com diferentes intenções comunicativas; 

adquirir vocabulário fundamental; realizar exercícios de treino que permitam 

consolidar e aplicar as regras gramaticais e de escrita; incentivar e valorizar hábitos 

de trabalho e de estudo, com a colaboração do Apoio ao Estudo; reforço curricular aos 

conteúdos onde os alunos apresentam maiores dificuldades; estabelecer regras de 

trabalho/convívio na sala de aula; desenvolver o interesse pelo estudo; indicação de 

alunos para o Apoio ao Estudo; solicitar um maior envolvimento dos responsáveis pela 

sua educação nas tarefas escolares de casa e nas atividades letivas. Ainda, ao nível 

da língua inglesa e das línguas estrangeiras em geral, estimular os alunos para a 

participação em projetos de âmbito europeu ou internacional e para a leitura ou 

visionamento de filmes em línguas estrangeiras. 

Ainda, a colaboração em várias atividades no âmbito do desenvolvimento do Projeto 

Convida (Plano Nacional de Leitura) se prevê a motivação dos alunos para a língua, 

leitura e escrita, podendo ser um forte contributo para a melhoria da aprendizagem 

dos alunos a curto e médio prazo. Neste ponto, a docente Laurinda Queirós, enquanto 

elemento da equipa da biblioteca da EB MEA, informou que as suas turmas estiveram 

envolvidas em dois concursos: “A nossa biblioteca merece um cartaz” promovido pela 

equipa da biblioteca para comemorar o dia internacional das bibliotecas escolares, 

através da elaboração de um cartaz que apelava à visita e uso da biblioteca escolar 

como local de aprendizagens diversas. E concurso de leitura em parceria com a Porto 

Editora, dinamizado pelos professores Laurinda Queirós e Jorge Faria. Este concurso 

tinha como objetivos a leitura domiciliária do livro “O Recruta” da coleção Cherub e 

posterior preenchimento de uma ficha de avaliação da leitura. As turmas envolvidas 

foram: 7ºA, B e C e 8ºD da EB MEA. 

No tocante ao Português Língua Não Materna, os alunos que constam da base de dados 

da escola, neste ano letivo, são Jorge Cunha do 5ºG, Andriana Grechylo do 6ºG e 

Estefânia Mejia do 8ºB. 

O grupo de Francês reitera a necessidade imperiosa da manutenção da medida 

adotada para o 9º ano: atribuição de um tempo letivo de 45 minutos semanal. 

O grupo sugere ainda o aproveitamento do tempo remanescente para atividades de 

apoio ao estudo, dos professores de Francês, para colmatar dificuldades específicas de 

alguns alunos. 

Também, no sentido de colmatar dificuldades em Inglês, os professores propõem a 

utilização da componente não letiva ou de componente de estabelecimento, dos 

professores interessados, para promoverem um núcleo de “Explicadores” que os 

alunos e encarregados de educação possam propor para frequentar, assim como os 
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indicados pelos professores desta disciplina.  

O mesmo grupo propõe a atribuição de 45 minutos adicionais, pelo menos nos 9.ºs 

anos – uma vez que farão a prova PET e, se prevê, com efeitos na avaliação para a 

conclusão do ciclo, para trabalharem sobretudo os domínios da produção e 

compreensão da oralidade. Se possível alargada a outros anos prévios também. 

Clube de Inglês 

Sendo também um dos princípios orientadores da criação deste Clube a promoção do 

gosto pela língua inglesa e promoção do sucesso na aprendizagem desta língua, a 

seguir se apresenta o relatório apresentado pela professora responsável pelo mesmo, 

Maria José Soares, entendendo-se como um dos objetivos primordiais a melhoria do 

sucesso à disciplina. 

“Inicialmente, procedeu-se à divulgação do Clube de Inglês, local e horário de 

funcionamento, nos placares exteriores e junto dos professores de Inglês dos 5.º e 6.º 

anos, pessoalmente e via e-mail.  

As atividades do Clube tiveram início em meados do mês de outubro, a decorrer às 

quartas e sextas-feiras num bloco de quarenta e cinco minutos, e incidiram sobretudo 

na promoção do domínio intercultural, através da convivência com aspetos 

socioculturais do Reino Unido, dos Estados Unidos da América e do Canadá.  

Estas atividades versaram a abordagem de três temas: Halloween, Thanksgiving Day 

e Christmas. Primeiro, os alunos dedicaram-se à pesquisa sobre estas celebrações na 

internet. De seguida, redigiram breves textos, desenharam e ilustram imagens com a 

finalidade de explicar e divulgar estas datas festivas. Por fim, foram expostos cartazes 

na sala destinada ao clube, nos placares dos corredores e no polivalente da escola.  

A par da divulgação à comunidade escolar, o Halloween revestiu-se de uma 

movimentada e alegre interação com todas as turmas de 6º Ano e algumas e de 5º 

Ano. Um grupo de alunos e de alunas, membros do clube, disfarçado de bruxinhas e 

de monstros “invadiu” as salas de aula com uma hilariante “Trick or treat”.   

O Thanksgiving Day serviu de mote para a questão “ What are you thankful for?”, a 

qual obteve variadas reflexões com  posterior registo, quer individual, quer em grupo. 

Relativamente ao tema Christmas, os alunos redigiram um postal dirigido a Santa 

Claus e aprenderam as canções “Time for another year”, “ Snowflakes” e “Noel, Noel, 

Noel”, estas últimas com representação na Festa de Natal em parceria com os docentes 

de Educação Musical. 

Na sala, criou-se o English Club Corner, o qual tem por objetivo expor os trabalhos 

realizados pelos membros do clube, bem como a divulgação das periódicas 

celebrações. 
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Devido à incompatibilidade de horários, o primeiro tempo da manhã de quarta-feira 

não registou uma presença assinalável de alunos. Por outro lado, o último tempo da 

manhã de sexta-feira permitiu que o espaço fosse frequentado maioritariamente pelas 

turmas do 5º E, 5ºB, 5ºD e ocasionalmente pela turma do 6º F.  

A atitude dos alunos pautou-se pela adesão entusiástica às atividades propostas, onde 

se privilegiou o estímulo das suas capacidades de criação e produção.” 

No final do ano letivo, a professora Maria José Soares – responsável pelo Clube- fez o 

balanço final referindo que os objetivos inicialmente propostos pelo Clube de Inglês 

não foram cumpridos na totalidade, uma vez que, a partir do segundo período, a 

presença dos alunos foi escassa, o que desvirtuou o propósito desse espaço, que seria 

a promoção dos domínios da oralidade, da escrita e da leitura numa perspetiva lúdica, 

bem como o contacto com a cultura anglo-americana. Contudo, e apesar do que foi 

supraexposto, foram cumpridas grande parte das atividades propostas, 

nomeadamente, o assinalar de celebrações e datas festivas: St Valentine’s Day, St 

Valentine’s Messages; Easter; Mother’s Day; Father’s Day, St Patrick’s Day, St  David’s 

Day e  St George’s Day com a mostra de cartazes alusivos à temática, e ainda “Facts 

and personalities” com o intuito de serem divulgados à comunidade escolar.  

No terceiro período, a componente não letiva destinada ao Clube passou a ser ocupada 

pela lecionação da disciplina de Português à turma 5ºE, de modo a dar cumprimento 

ao planificado nessa disciplina, dada a tardia substituição da docente.” 

Cumprimento de Planificações 

Os professores que compõem este departamento, referem que, no geral, as 

planificações foram cumpridas; salvo pequenos incumprimentos – no sentido de 

explorar mais alguns conteúdos ainda que abordados- que se devem a aspetos tais 

como o elevado número de alunos na turma (que numa língua obriga a alguns atrasos 

nomeadamente na expressão oral), os ritmos muito diferentes dos alunos, a receção 

tardia de alguns materiais de trabalho, tais como manuais e cadernos de atividades e 

os comportamentos das turmas, que obrigam a alterações nas estratégias de 

ensino/aprendizagem. A revisão de conteúdos e consolidação de matérias básicas 

iniciais provocaram alguns ligeiros atrasos em relação ao previamente planificado, no 

entanto, facilmente recuperáveis ao longo dos períodos seguintes. As tarefas inerentes 

à direção de turma, nas turmas em que os docentes desempenham esta função 

pedagógica, causam muitas vezes atrasos nas planificações. A necessidade de tratar 

de assuntos desta natureza, organização de atividades de agrupamento / escola e 

assuntos disciplinares, entre outros, ocupam tempo de lecionação uma vez que o 

tempo atribuído com os alunos é escasso e claramente insuficiente. A seguir se 
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referem algumas turmas em particular, uma vez que foram alvo de reorganização 

interna (substituição por professores da escola ou colocação de novos docentes em 

substituição dos docentes titulares ausentes por doença).  

5º E e 6º B – Inglês – As turmas foram asseguradas pela docente Maria José Soares 

no decurso do primeiro período e até ao início do mês de fevereiro, do segundo 

período. Foi alcançado um sucesso superior a setenta por cento, em ambas as turmas. 

6º E – Inglês- Os alunos a quem foram atribuídos níveis inferiores a três continuaram 

a manifestar dificuldade em acompanhar e apreender os conteúdos abordados nas 

aulas, a par da falta de empenho e vontade de superar essas mesmas dificuldades. A 

aprendizagem de uma língua estrangeira exige hábitos de trabalho e de estudo 

contínuos, bem como concentração nas aulas, o que não se verificou nestes alunos. 

Apesar de a docente ter diversificado estratégias de ensino, na perspetiva da 

promoção dos vários domínios, estes alunos não alcançaram o sucesso pretendido. 

Continuaram a evidenciar dificuldades no domínio da oralidade, em interação com 

colegas ou com a professora; no domínio da expressão escrita, na elaboração de textos 

simples de acordo com as regras pré-definidas, no domínio da gramática e na 

compreensão de enunciados escritos. Como estratégias de recuperação, a professora 

sugere que estes alunos possam vir a usufruir de aulas de apoio, no próximo ano 

letivo. Refira-se que esta turma era constituída por vinte e um alunos, integrava quatro 

alunos com Necessidades Educativas Especiais e ainda outros dois em fase de 

referenciação.  

6º G – Inglês - As estratégias implementadas pela docente para a superação das 

dificuldades diagnosticadas permitiram que alguns alunos melhorassem os seus 

resultados. Contudo, aqueles a quem foram atribuídos níveis inferiores a três 

continuaram a evidenciar dificuldades no domínio da oralidade, em interação com 

colegas ou com a professora; no domínio da expressão escrita, na elaboração de textos 

simples de acordo com as regras pré-definidas, no domínio da gramática e na 

compreensão de enunciados escritos. Como estratégias de recuperação, a professora 

sugere que estes alunos possam vir a usufruir de aulas de apoio, no próximo ano 

letivo. 

A professora Gorete Silva (Inglês), tendo sido colocada em substituição e, portanto, 

não teve possibilidade de lecionar a totalidade das aulas previstas, referiu que as 

planificações foram cumpridas no 5ºE, 5ºF, 5ºG e 6ºB. No 6º A ficaram por explorar 

de modo mais alargado, os seguintes conteúdos do 2º período- Comparatives and 

superlatives e Modal Verbs (can,may,must). 

6º E – Português – A professora Maria José Soares, A professora Maria José Soares, em 
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substituição e de modo a cumprir o planificado pela docente titular desta turma, nas 

aulas, intensificou a produção escrita, quer em oficina de escrita, quer em trabalho 

autónomo, que depois foi partilhado na turma. Promoveu igualmente momentos de 

leitura dramatizada e a récita de poemas com o intuito de desenvolver a fluência, 

ritmo e expressividade. Apesar das muitas dificuldades inicialmente evidenciadas, 

alguns alunos conquistaram pequenos sucessos, o que se repercutiu na sua avaliação 

final. 

5º E – Português – A turma foi também assegurada pela docente Maria José Soares, 

desde quatro de maio até onze de junho de dois mil e quinze. Foram retomados os 

conteúdos ministrados pela então docente Mónica Suarez, bem como a implementação 

de estratégias conducentes à superação das dificuldades diagnosticadas, o que 

permitiu que alguns alunos melhorassem os seus resultados. Aos alunos a quem foram 

atribuídos níveis inferiores a três, pelas dificuldades evidenciadas quer ao nível da 

expressão/compreensão oral, quer ao nível da expressão/compreensão escrita e da 

gramática, registaram-se as seguintes estratégias de recuperação a implementar no 

próximo ano letivo: fomentar a autoestima e confiança do aluno; promover o trabalho 

cooperativo; estimular a autonomia do aluno; intensificar as interações verbais com 

os alunos e maior solicitação no decurso nas aulas.  

Plano Anual de Atividades 

Análise e avaliação das Atividades de Departamento  

 

Treze atividades inscritas no Plano Anual de Atividades de Agrupamento (PAA) por 

este departamento. Todas as atividades propostas pelo Departamento de Línguas 

foram realizadas e cumpriram os objetivos inicialmente propostos. De salientar que 

muitas atividades foram em articulação com outros departamentos e estruturas, 

nomeadamente com o 1º ciclo, departamento de Ciências Sociais e Humanas ou com 

as Bibliotecas Escolares, sendo também a avaliação feita por estes e não contará neste 

relatório exclusivamente. 

A avaliação aqui referida é a que consta também na plataforma Moodle. Esta foi 

efetuada pela coordenadora (autoavaliação), após os balanços e avaliação das 

atividades que foi feita em sede de departamento e grupos disciplinares e cuja análise 
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está expressa em atas. Na medida das possibilidades e das condições técnicas, a 

heteroavaliação foi também feita atempadamente pelos alunos e professores 

intervenientes. 

Celebração de Halloween 

 

A atividade cumpriu todos os objetivos inicialmente propostos e todas as atividades 

foram realizadas. Os alunos mostraram motivação e empenho na realização das 

mesmas e contribuiu para a motivação para a aprendizagem de línguas estrangeiras, 

conhecer a cultura anglo-saxónica e articulação entre ciclos. Foi um momento de 

articulação entre ciclos e de motivação para a aprendizagem da língua. 

 

Ida ao Teatro e ao Museu – 7º ano 

..  

A atividade realizou-se conforme o previsto e cumpriu todos os objetivos propostos, 

designadamente a promoção da leitura, da cultura e da língua portuguesa. Os 

principais objetivos e articulação estão expressos na atividade seguinte, sendo 

diferente, cumpre idênticos pressupostos. 

Visita de estudo ao Porto e Ida ao Teatro (9º ano EBVV) 
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Todas as atividades propostas foram cumpridas e os objetivos conseguidos, 

designadamente: 

Ida ao Porto de Leixões e Ida ao teatro – Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, no 

Auditório de São Mamede de Perafita, Matosinhos 

Dos objetivos atingidos salienta-se o valorizar e desenvolver diferentes formas de 

conhecimento, comunicação e expressão; Proporcionar aos alunos experiências que 

permitam o seu desenvolvimento pleno; Educar o sentido estético e desenvolver a 

capacidade de apreciação de diferentes formas de expressão artística; Consciencializar 

os alunos para a importância do teatro como veículo de cultura; Aperceber-se da 

transformação do texto escrito em texto representado; Promover a criatividade e o 

espírito crítico; Contextualizar as aprendizagens e articular os conteúdos da disciplina 

de Geografia; Conhecer uma importante infraestrutura portuária; Aprofundar 

conhecimentos na área dos transportes e comunicações; Promover o gosto pelo estudo 

da história dos transportes e comunicação. 

Visita de estudo ao Porto: Ida ao teatro “Auto da Barca do Inferno” (9º EBMEA) 

 

Os objetivos propostos foram conseguidos e todas as atividades realizadas com 

sucesso. Esta atividade teve objetivos distintos e foi realizada em articulação com o 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas (História e Geografia). 

Dos objetivos conseguidos, destacam-se aqueles que vão diretamente ao encontro do 

Projeto Educativo: Apostar em estratégias e metodologias potenciadoras da igualdade 

de oportunidades, mas igualmente desafiantes e centradas num trabalho suscetível de 
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preparar os alunos para o prosseguimento de estudos; Promover uma cultura de 

leitura integral; Desenvolver uma cultura de valorização do património; Educar para a 

cidadania; Valorizar a disciplina, a tolerância, a cooperação e a amizade; Promover o 

sucesso escolar, desenvolvendo o gosto pela aprendizagem; Desenvolver atividades 

interdisciplinares, fomentando o espírito de cooperação e de partilha; Propiciar uma 

fácil e profícua articulação entre a Escola e a comunidade. 

Dos principais objetivos conseguidos, destacamos os seguintes: Consciencializar os 

alunos para a importância do teatro como veículo de cultura; Aperceber-se da 

transformação do texto escrito em texto representado; Valorizar e desenvolver 

diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão; Sensibilizar para a 

descoberta e valorização das diferentes formas de expressão artística; Sensibilizar 

para a estética e valorização da arte; Participar em atividades que promovem 

aprendizagens em diferentes contextos pedagógicos; Desenvolver o pensamento 

criativo e o espírito crítico dos alunos; Contextualizar as aprendizagens da disciplina 

de Geografia; Conhecer uma infraestrutura portuária e aérea; Aprofundar 

conhecimentos na área dos transportes e comunicações; Promover o interesse pelo 

estudo da história dos transportes e comunicações; Promover a formação integral dos 

alunos. 

Sarau de poesia e música 

 

Esta atividade foi inscrita pelo departamento de Línguas embora não seja da sua 

responsabilidade, sendo que elementos deste departamento apenas participaram em 

atividades relativamente à leitura de poemas e relacionados com a leitura e literatura. 

A participação organizada pelos elementos deste departamento foi bastante positiva e 

motivadora para os alunos. 

Esta atividade foi inserida num conjunto de atividades mais alargado, com a 

colaboração da Academia de Música de Vila Verde, Câmara Municipal de Vila Verde, o 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas e Expressões. 

 

 

 

 

 

 

Comemoração do São Valentim 

 

Os objetivos propostos foram atingidos e todas as atividades realizadas com sucesso, 

nomeadamente a Decoração dos espaços comuns, alusivo ao tema, Troca de 

correspondência entre turmas e entre escolas (Centro Escolar e Escolas Básicas) 

A Articulação com o Projeto Educativo foi a seguinte: Investir no trabalho como 

condição essencial do sucesso; Educar para a cidadania; Valorizar a disciplina, a 

tolerância, a cooperação e a amizade; Promover o sucesso escolar, desenvolvendo o 

gosto pela aprendizagem. 

Destacam-se os principais objetivos conseguidos: Promoção da leitura e escrita; 

Fomentar o interesse pela escola e pela aprendizagem; Estimular o convívio e 

articulação entre os diferentes ciclos. 

Une minute en Français / Comptines 
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Esta atividade foi realizada durante a Semana da Leitura, teve o sucesso desejado e 

todos os objetivos foram cumpridos, nomeadamente a promoção da leitura em língua 

francesa e promoção do gosto pela leitura.  

Feiras do Livro (EBMEA e EBVV) 

 

 

Os objetivos propostos foram atingidos e as atividades foram realizadas com sucesso. 

A articulação com a Biblioteca foi muito positiva. A Feira do Livro foi aberta à visita de 

todos os ciclos e anos de escolaridade, assim como à comunidade educativa.  

Destacam-se as atividades de maior relevo e com maior impacto educativo e 
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pedagógico: Atividades relacionadas com a escrita e leitura; Apresentação e exposição 

de trabalhos dos alunos; Contacto com obras e escritores. 

Foram desenvolvidas atividades em Articulação com o Projeto Educativo, das quais 

destacamos os principais objetivos: Apostar em estratégias e metodologias 

potenciadoras da igualdade de oportunidades, mas igualmente desafiantes e centradas 

num trabalho suscetível de preparar os alunos para o prosseguimento de estudos; 

Promover uma cultura de leitura integral; Investir no trabalho como condição essencial 

do sucesso; Educar para a cidadania; Valorizar a disciplina, a tolerância, a cooperação 

e a amizade; Promover o sucesso escolar, desenvolvendo o gosto pela aprendizagem; 

Desenvolver atividades interdisciplinares, fomentando o espírito de cooperação e de 

partilha; Promover a inclusão dos alunos com Necessidades Educativas Especiais; 

Propiciar uma fácil e profícua articulação entre a Escola e a comunidade. 

Os principais objetivos atingidos foram os seguintes: Fomentar o gosto pela leitura; 

Estimular o interesse pelos livros enquanto veículo de conhecimento; Fomentar 

atitudes de cidadania e sociabilização. 

Ida ao teatro “Príncipe Nabo” - 5º ano 

Foi ainda realizada uma atividade relacionada com uma das obras de leitura integral 

do 5º ano (O Príncipe Nabo). Todas as turmas do 5º ano do Agrupamento de Escolas 

de Vila Verde assistiram à representação teatral da Obra de Ilse Losa no Auditório da 

Casa da Cultura de Vila Verde, no dia 11 de maio. Os atores adaptaram a linguagem 

da obra «O Príncipe Nabo» ao quotidiano dos alunos, levando, assim, o público a 

interagir com eles. No fim da peça, era bem visível a satisfação e a boa disposição de 

todos os alunos e professores acompanhantes. Esta atividade propunha-se em motivar 

os alunos para a leitura e para a promoção da língua portuguesa, assim como uma 

estratégia de motivação para o estudo e aprendizagem, motivando-os para a escola. 

Esta atividade foi promovida e organizada pela professora Maria Silva. 

Subcoordenações 

Como referido inicialmente, este departamento funciona com quatro subcoordenações 

disciplinares, essenciais para a agilização dos trabalhos ao nível destes grupos, com 

uma maior possibilidade participação, análise, reflexão e trabalho conjunto. Sem a 

estreita colaboração entre as subcoordenações e a coordenação a tarefa seria bastante 

mais árdua e menos eficaz. 

A subcoordenação de Português ficou a cargo da professora Fátima Alpoim; Francês; 

Fernanda Gonçalves; Espanhol, Mónica Suarez Oliveira, Laurinda Queirós e Inglês, por 

inerência do cargo de coordenação, Maria da Graça Pereira. A subcoordenadora de 

Espanhol, por ser a única docente desta disciplina, reuniu no âmbito do núcleo de 
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estágio e as restantes reuniões foram feitas com o grupo disciplinar de Inglês, onde 

também leciona. 

A seguir se deixa a contribuição das referidas subcoordenadoras para o presente 

relatório, tendo os textos que a seguir se integram sido alvo de contributo, apreciação 

e aprovação prévia dos seus grupos disciplinares. Os textos serão colocados na 

íntegra. Por uma questão prática vão integrados no Relatório de Atividade do 

Departamento, no entanto, foram entregues atempada e formalmente pelas 

subcoordenadoras de modo a facilitar e colaborar ativamente na elaboração deste 

texto. 

Subcoordenação de Português – 2º Ciclo  

Breve análise crítica do trabalho de subcoordenação disciplinar desenvolvido: 

Coadjuvei a Coordenadora em tudo o que foi solicitado, cumprindo os deveres de 

subcoordenadora que constam no Regimento do Departamento de Línguas 2014-

2015, capítulo V, artigo 11º definidos pelo art.º 38.º do RIA-2013.  

Ao longo do ano, entre outras, foram executadas as seguintes tarefas que visavam 

coordenar e potenciar o trabalho do grupo disciplinar e das equipas de trabalho: 

• Manutenção do armário com materiais para a disciplina;  

• Manutenção de um contacto sistemático entre o grupo de Português e a equipa 

da BE, com sugestão de aquisição de obras e articulação de atividades;  

• Atualização da base de dados dos alunos de PLNM;  

• Envio ao Grupo da correspondência que lhe era destinada; 

• Promoção de um contacto formal e informal constante, entre os membros do 

grupo, privilegiando a plataforma de comunicação; 

• Criação de equipas de trabalho e distribuição o mais equitativa possível de 

tarefas pelos membros do grupo; 

• Preparação e liderança das reuniões de Subcoordenação;  

• Criação de um ambiente de saudável participação, respeito e democraticidade 

no seio do grupo de ambas as escolas. 

Constituição do grupo / n.º de elementos 

Os catorze docentes que lecionam a disciplina de Português no 2º ciclo são os 

seguintes: 

Aurora do Céu Peixoto Ferreira 

Cristina Maria da Silva Costa 

Evangelina Cristina Carvalho F. A. Oliveira 

Fátima da Conceição de Matos V. de Alpoim 

Leonor Fernandes 
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Márcia Sousa Soares 

Maria Cerqueira da M. Silva 

Maria de Fátima F. de Magalhães Machado 

Maria de Fátima Moura Afonso 

Maria Helena Ribeiro Oliveira 

Maria José F.C. Soares 

Maria José Gonçalves Machado 

Maria Luísa Ribeiro Rodrigues Faria 

Mónica Maria S. Oliveira 

Funcionamento do grupo e dinâmica de trabalho 

Quando necessário foram realizadas reuniões de grupo e de equipas de trabalho. 

Salienta-se que se procurou sempre que possível integrar nas equipas de trabalho 

docentes de ambas as escolas, promovendo, deste modo, um trabalho de cooperação, 

tendo-se trocado materiais e experiências de forma bastante profícua. Regista-se 

ainda a reunião da Subcoordenadora de Português 2º ciclo com a Coordenadora do 1º 

ciclo para análise dos resultados da avaliação de diagnóstico do 5º ano. 

Análise das avaliações  

Avaliação de diagnóstico 

A análise dos resultados da avaliação de diagnóstico ficou registada na ata de grupo 

de dez de dezembro. Na mesma dá-se conta das estratégias implementadas com vista 

à superação das dificuldades detetadas. 

Avaliação de resultados no final dos períodos 

O grupo discutiu os resultados da avaliação da disciplina de Português, tendo sido 

facultadas aos docentes grelhas com os números do insucesso, turma a turma. Todos 

estes dados foram devidamente analisados, bem como as razões e as estratégias de 

superação, merecendo particular atenção as turmas com mais elevados índices de 

insucesso. Feita a avaliação do sucesso académico, foram preenchidas as grelhas de 

avaliação facultadas pela equipa de avaliação do sucesso académico do agrupamento 

(PAASA). 

O grupo procedeu ainda a uma análise comparativa com outras disciplinas, 

nomeadamente Inglês, Matemática e História e Geografia de Portugal no sentido de 

enquadrar os resultados da disciplina de Português. 

Avaliação de resultados da Prova Final de 6º ano (Avaliação externa) 
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Foram ainda analisados os resultados da avaliação externa (primeira fase) do segundo 

ciclo, tendo-se verificado que os resultados obtidos pelos alunos do Agrupamento 

estão acima dos resultados nacionais. Regista-se uma taxa de sucesso (eficácia) do 

Agrupamento de 84,1 %, sendo a nacional de 76,9%. Quanto à qualidade (médias), 

a do Agrupamento é de 3,28 e a nacional é de 3,12. Os docentes consideraram estes 

resultados bastante satisfatórios. 

Avaliação de resultados da Prova Final de 6º ano PLNM 

A Prova Final de Português Língua Não Materna foi realizada por uma aluna do 6ºG 

(Andriana Grechylo) que obteve nível quatro na referida prova.  

Atividades de relevo (para além do PAA) 

O Clube de Leitura é uma atividade realizada em contexto de sala de aula que está 

integrada no projeto Leitura ComVida e no Plano de Ação para o Português. Os alunos 

revelaram bastante empenho na sua realização. Esta atividade tem como objetivos 

permitir ao aluno: 

- Selecionar, por sua iniciativa e de acordo com o seu gosto pessoal, obras de extensão 

e complexidade crescente; 

- Ler de modo autónomo; 

- Fazer a leitura integral de obras; 

- Expor o sentido global de um texto; 

- Fazer apreciações críticas sobre um texto, incidindo sobre o conteúdo e a linguagem; 

- Expressar ideias e sentimentos provocados pela leitura de um texto literário. 

Plano de Ação para o Português 

O plano de ação para o Português teve como objetivo dar a conhecer o trabalho que 

os docentes da disciplina pretendiam efetuar ao longo do ano, numa prática letiva 

centrada no aluno e no desenvolvimento das suas capacidades comunicativas, visando 
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a formação de cidadãos conscientes da importância do domínio da língua materna para 

um pleno entendimento do mundo. Pretendia-se que os alunos desenvolvessem o 

gosto pela leitura e o prazer da escrita, assim como a capacidade de compreensão de 

textos diversificados e a capacidade de se tornarem ouvintes e falantes proficientes. 

Neste contexto, desenvolveram-se atividades que permitiram melhorar o domínio da 

língua portuguesa em todas as suas vertentes e, concomitantemente, os resultados 

da avaliação (interna e externa).  

Provas aferidas – resumo da análise dos resultados  

No 2º período, com o objetivo de promover a articulação horizontal, realizaram-se as 

provas aferidas tal como definido no Plano de Ação para o Português. Os resultados 

obtidos foram analisados em reunião de grupo, tendo-se concluído que os mesmos 

estavam em conformidade com os restantes resultados conseguidos pelos alunos. 

PNL – Leitura ConVida  

Atividades no âmbito do Projeto do PNL - Leitura ConVida”. Algumas turmas 

participaram nos concursos “Faça lá um poema”, “Uma Aventura Literária 2015”, no 

passatempo Visão Júnior da edição de fevereiro e no Sarau Cultural do “Mês do 

Romance” promovido pela Câmara Municipal. Há ainda turmas que realizaram Clubes 

de Leitura. 

Cumprimento das planificações  

As planificações foram cumpridas na íntegra. 

Subcoordenação de Português – 3º ciclo 

Serve o presente relatório para descrever o desempenho do cargo de subcoordenadora 

da disciplina de Português - 3º ciclo e fazer o balanço de todo o ano letivo no que 

respeita ao cumprimento das atividades curriculares, resultados obtidos e realização 

das atividades do Grupo Disciplinar de Português inscritas no Plano Anual de Atividades 

do Agrupamento e a nível da sala de aula.  

Constituição do grupo 

O Grupo de Português do 3º ciclo é constituído por dez docentes, assim distribuídos: 

Na EBVV: Daniela Cristina Barroso, 7ºA, 9ºA e VOC; Maria Filipa Braga, 8ºA, 8ºB, 8ºC 

e 8ºD; Isabel Maria Silva, 8ºE, 9ºE e 9ºF; Maria Helena Oliveira, 7ºB, 7ºF; Maria Sofia 

Pinto, 9ºB, 9ºC, 9ºD e 9ºG; Rosa Maria Barros,7ºC, 7ºD e 7ºE. 

Ao longo do ano houve uma substituição. Assim, a professora Filipa Braga foi 

substituída pelo docente Filipe Loureiro. 

Na EBMEA: Laurinda Queirós, 7ºA, 7ºB e 7ºC; Eliseth Miranda Gonçalves 9ºA, 9º B; 

8ºE e 7ºD; Jorge Manuel Alves Faria, 8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD e CEF; Maria Judite Jorge, 

9ºC e 9ºD. 
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Funcionamento do Grupo e dinâmica de trabalho 

As reuniões de Grupo realizaram-se ao longo do ano letivo dentro da normalidade, de 

referir que a participação dos docentes foi francamente satisfatória e que o gosto, a 

motivação e a disponibilidade demonstradas, favoreceram a atuação da 

subcoordenadora. Um aspeto menos conseguido nesta subcoordenação prende-se 

com o facto de as duas escolas não estarem muito próximas. Os dois tempos 

separados atribuídos às funções deste cargo não permitem um acompanhamento mais 

de perto dos colegas da EBVV, além disso, estes tempos encontram-se integrados no 

meio do meu horário letivo. Apesar disso, penso ter contribuído para uma relação 

harmoniosa e ativa do grupo. Sempre que as circunstâncias assim o exigiam falava 

com os colegas, em reunião informal de pequenos grupos, ou através do mail 

institucional e acertávamos estratégias ou esclarecíamos dúvidas. Também me 

mostrei sempre disponível para atender a todos os esclarecimentos/dúvidas que 

pontualmente iam surgindo.  

A estratégia mais usada pelos docentes do Grupo foi o contacto pessoal com os colegas 

que lecionavam o mesmo ano de escolaridade para aferirem resultados, definirem 

estratégias e selecionarem textos/obras. Tentei incutir uma dinâmica mais aberta para 

atividades relacionadas com a leitura e a escrita, através da motivação para concursos 

dentro da escola e a nível nacional, fornecendo informações quanto a regulamentos e 

prazos dos mesmos. Desta forma, apelei desde o início do ano letivo, para a 

participação de todos os alunos no concurso: ”Uma Aventura Literária 2015”, 

promovido pela Caminho. Neste concurso apenas participaram alunos 7º A, B, C e 

8ºD. Sendo de salientar as alunas Mariana Meireles Marques e Sara Meireles Oliveira, 

do 8º D, da EB Monsenhor Elísio Araújo, que estiveram presentes na cerimónia pública 

de entrega de prémios do concurso “Uma Aventura Literária…2015”, na Feira do Livro 

de Lisboa, no passado dia 2 de junho, a fim de receberem o 2º prémio na modalidade 

“Texto original” 3º ciclo. As alunas foram acompanhadas pelo seu professor de 

Português, Jorge Faria que as motivou e coordenou os trabalhos desta turma. 

Neste aspeto, o Grupo falhou um pouco, pois era suposto participarem todos os alunos 

num concurso de escrita, como estava previsto no Plano de Português. Reconheço que 

nem sempre é fácil atender a certos pedidos, pois o trabalho é muito e o tempo que 

nos dão para corrigir e supervisionar estas atividades é nulo. O trabalho do professor 

de Português não se restringe apenas à preparação de aulas e correção de testes, 

implica principalmente um trabalho contínuo de correção de trabalhos escritos 

produzidos pelos alunos, sem o qual o domínio da escrita nunca obterá os resultados 

esperados. Não se pode esquecer que os alunos são avaliados pela sua capacidade de 
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escrever com correção e quando esta capacidade não é bem desenvolvida, a avaliação 

externa colide com a interna em termos de resultados. Todos sabemos que o tempo 

destinado aos conteúdos curriculares não permite o desenvolvimento deste domínio 

de forma satisfatória. Escrever pressupõe tempo para a planificação, a textualização 

e a correção. 

Análise das avaliações finais 

A professora do 7º C da EBMEA referiu que esta turma, tal como era esperado, não 

conseguiu atingir resultados muito satisfatórios, pois as dificuldades eram muitas em 

todos os domínios e o empenho e estudo demonstrados não foram suficientes para 

superarem as suas dificuldades. Na sua autoavaliação, todos referiram a falta de 

atenção nas aulas, a falta de empenho e estudo e um comportamento fraco. As regras 

estabelecidas para o contexto sala de aula, raramente foram respeitadas. Além disso, 

revelaram muita passividade para as dificuldades que demonstram. Não 

questionavam, não apresentavam dúvidas, o que revela nítida falta de estudo em casa. 

Nas atividades que lhes foram propostas demonstraram pouco interesse, apesar da 

diversidade, nada os motivava. Os seis alunos com nível dois foram sempre referidos 

como alunos com grandes dificuldades e com pouco empenho. 

A nível da leitura e compreensão de texto, os alunos estruturam mal as respostas, 

dando respostas incompletas e confusas e, em alguns casos, respondem apenas com 

o texto, fazendo cópia. Verificaram-se também dificuldades em detetar a informação 

fornecida pelo texto, apesar dos textos utilizados nos testes terem sido analisados nas 

aulas, pois fazem parte da Educação Literária. Na competência da gramática, os alunos 

falharam bastante em todas as questões, o que denota, claramente, a falta de estudo 

em casa. 

No geral, os alunos mostraram dificuldades no desenvolvimento dos temas, na 

organização do texto em parágrafos, na organização e encadeamento das ideias, na 

correção ortográfica e sintática, na pontuação e na acentuação. Apesar do treino e da 

correção de erros efetuada durante todo o ano letivo, quer nas aulas quer no apoio. 

A parte da competência da escrita precisa de bastante trabalho e reforço e estes alunos 

não gostam de escrever, as propostas de escrita fora da sala de aula nunca são 

realizadas. A docente continuou a insistir de forma a ajudá-los nas suas dificuldades, 

mas estes não mostraram vontade em evoluir. Mostrou sempre disponibilidade para 

corrigir todo e qualquer tipo de trabalho que efetuassem, mas na verdade apenas os 

melhores é que os entregaram. Nenhum deles entregou as fichas de leitura 

autónoma/domiciliária. 

A competência da compreensão/expressão oral tem sido avaliada no decurso das 
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aulas, também aqui se evidenciaram muitas dificuldades na articulação do discurso e 

na verbalização das suas ideias.  

Um acompanhamento atento por parte dos encarregados de educação da vida escolar 

dos seus educandos seria uma grande ajuda na melhoria dos resultados.  

As turmas 9ºB, 9ºC e 9ºD, com destaque para o 9ºB e o 9ºC, da EBVV, apresentam 

níveis de insucesso bastante significativos. A turma 9ºG apresenta melhores 

resultados, com insucesso aquém de 30%, mas tendo-se verificado a votação de um 

nível dois para nível três, com a oposição da professora da disciplina 

O insucesso verificado nestas turmas resultou de duas ordens de fatores. Por um lado, 

das dificuldades que os alunos continuaram a revelar ao nível da educação literária/ 

leitura, da expressão oral e escrita e da gramática, realçando-se as dificuldades na 

ortografia e na estrutura, coesão e coerência textuais. Os discentes não superaram as 

dificuldades na interpretação de enunciados diversos, nomeadamente na descoberta 

de significados ocultos ou implícitos, nas inferências e deduções e na expressão 

fundamentada de opiniões e pontos de vista. No âmbito da gramática, registou-se 

falta de consolidação das aprendizagens realizadas ao longo do ano. Na expressão 

escrita, o texto é pouco estruturado, coerente e coeso: não apresentam de forma clara 

as unidades e ideias que o desenvolvem, não dominam os processos de articulação 

interfrásica, não utilizam corretamente a pontuação, exibem um vocabulário limitado 

e com erros na ortografia. Por outro lado, apesar destas dificuldades, os alunos 

continuaram a não fazer o suficiente para as colmatar: falta de curiosidade pelo saber, 

ausência de hábitos de leitura e escrita, falta de empenho no desenvolvimento de um 

trabalho e estudo mais sistemático e continuado, pouca atenção e concentração na 

sala de aula, emergindo com frequência conversas paralelas. 

As estratégias implementadas e as atividades realizadas ao longo do ano, visando a 

superação dessas dificuldades e o sucesso educativo, tiveram alguns resultados 

positivos, embora aquém dos objetivos pretendidos, que se refletiram no 

aproveitamento global das turmas.  

Os resultados no 9ºC e D, da EBMEA, foram bastante satisfatórios pois resultam de 

um trabalho de continuidade de três anos no 9ºD e de dois anos no 9ºC. Os alunos 

realizaram os trabalhos complementares que lhes foram solicitados e evoluíram de 

forma satisfatória na avaliação sumativa. Os alunos eram bastante participativos e 

mantiveram bom comportamento ao longo do ano letivo. 

Feito o balanço no que concerne aos resultados das turmas 8º E e 9º E e F, da EBVV, 

a docente constata que todas as suas turmas progrediram significativamente em 

relação ao ponto de partida, ficando as turmas do 8ºE e 9ºF com uma percentagem 
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de insucesso na casa dos vinte porcento. No que diz respeito à turma 9ºE, que era a 

que apresentava, inicialmente, um índice de insucesso muito alto, na casa dos 

cinquenta porcento, o sucesso ficou-se pelos trinta porcento, devido não só às 

dificuldades que os alunos apresentavam e que ficaram registadas nas atas de 

conselho de turma mas, sobretudo, por não terem desenvolvido um trabalho aturado 

e persistente que a disciplina exige, revelando mesmo um descomprometimento face 

à vida escolar, na medida em que não empreenderam o empenho e o esforço 

necessários para colmatarem as dificuldades evidenciadas, apesar das várias 

estratégias implementadas no decorrer do ano letivo para a superação das mesmas. 

O professor das turmas B e C do oitavo ano da EMEA considerou que os resultados 

obtidos no final do ano letivo se devem essencialmente à ausência de estudo e hábitos 

de trabalho e, consequentemente, à falta de empenho para superar dificuldades 

manifestamente evidenciadas. Grande parte dos alunos revela deficiências de base a 

nível do domínio de vocabulário fundamental, regras gramaticais e estrutura da língua. 

Revela igualmente graves dificuldades a nível da compreensão / expressão escrita e 

na aplicação de conhecimentos.  

Estas lacunas só teriam sido ultrapassadas se os alunos tivessem feito um estudo 

acrescido e sistemático das matérias, o que não aconteceu ao longo do ano letivo. A 

falta de atenção/concentração, a participação pouco ativa, a ausência de espírito de 

iniciativa, espírito crítico e a curiosidade por novas aprendizagens pareceram ter sido 

fatores inibidores do sucesso escolar. Estes fatores comprometeram, obviamente, a 

compreensão / interpretação de enunciados e a aplicação de conhecimentos a novas 

situações. Referiu, ainda, que o trabalho sistemático das matérias e a consolidação 

das mesmas é pedra fundamental no estudo da língua materna. Se, de facto, esse 

trabalho não for feito com regularidade e o treino de determinadas estruturas não se 

verificar, os alunos não terão o suporte e as competências necessárias para progredir 

nas aprendizagens. Este conjunto de fatores negativos só poderá ser alterado se da 

parte dos alunos houver um compromisso em modificar as atitudes em relação aos 

seus deveres escolares. O professor, só por si, não pode desenvolver um trabalho que 

vá de encontro às motivações e interesses dos alunos se estes não fizerem um esforço 

para cooperarem nas diversas tarefas da aula. É evidente que terá que ser feito um 

trabalho de casa diário, pois estes alunos manifestam muitas dificuldades de base e 

sem este trabalho, e vontade de vencer, muito dificilmente conseguirão obter 

resultados positivos. 

Os Pais e Encarregados de Educação terão, também, um papel importante a 

desenvolver, acompanhando o percurso escolar dos seus educandos, sensibilizando-
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os para a importância do conhecimento e cultura escolares numa futura integração 

profissional. 

Avaliação das atividades desenvolvidas pelo Grupo, tendo em conta o Plano 

de Melhoria do Português e o Projeto Leitura ConVida. 

Não obstante o que foi dito no ponto três, ao longo deste ano letivo foram 

desenvolvidas atividades que incentivaram à leitura, à escrita, à dramatização e à 

declamação de poesia, no sentido de motivar os alunos para a disciplina de Português 

e para o seu desenvolvimento pessoal. Durante o primeiro período foi dada 

preponderância à biblioteca, através de um concurso de cartazes, subordinado ao 

tema “A nossa biblioteca merece um cartaz”, para celebrar o dia internacional das 

bibliotecas escolares. E ainda o concurso de leitura do livro “O Recruta” da coleção 

CHERUB em parceria com a Porto Editora, que ofereceu os prémios e alguns livros 

desta coleção à biblioteca. 

No segundo período foram organizadas visitas de estudo ao Teatro ao Porto para os 

alunos do 7º ano da EBMEA e para os alunos do 9º ano das duas escolas EBVV e 

EBMEA. Os primeiros para assistirem à representação do conto “O Cavaleiro da 

Dinamarca”, como sistematização do estudo do mesmo e os segundos para assistirem 

à representação da peça “Auto da Barca do Inferno” como consolidação do estudo da 

obra de Gil Vicente. 

 Na Semana da Leitura, na EBMEA, a turma do sétimo A levou a poesia a todos os 

recantos da escola e do centro escolar; a turma do sétimo B dramatizou a peça “Vem 

aí o Zé das moscas” para os meninos do 1º ciclo do centro escolar. Houve também um 

concurso de leitura baseado no conto “O Cavaleiro da Dinamarca” para os alunos do 

7º ano. Os alunos do 8ºD participaram na atividade “Arte e literatura barrocas” com a 

declamação de poesias deste período literário em articulação com as disciplinas de 

História e Educação Musical. Além disso, todos os alunos foram motivados para a 

leitura de obras literárias existentes na biblioteca, seguida da sua apresentação oral. 

O objetivo era desenvolver os domínios da leitura e da oralidade. Em cada período 

apresentaram um autor/uma obra diferente. 

 Durante o evento «Feira do Livro», que decorreu durante uma semana, os discentes 

tomaram contacto com livros de várias temáticas, tendo demonstrado muita 

curiosidade pelos livros em geral e fazendo leituras durante o decorrer da feira. 

Tomaram contacto com autores da literatura nacional e internacional. 

Todas as atividades propostas e realizadas pelo Grupo estavam diretamente 

relacionadas com o Projeto Educativo, pois todas contemplavam o desenvolvimento 

da leitura e da escrita, a pesquisa e o tratamento de informação, assim como a 
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criatividade e o relacionamento interpessoal dos alunos. 

Todos os docentes se empenharam para que as atividades fossem levadas a cabo com 

sucesso. Os alunos, de forma geral, aceitaram-nas muito bem e empenharam-se em 

participar ativamente em todas elas. Dada a grande diversidade, pensámos ter 

contribuído para a participação de todos os alunos que viram enriquecidas as suas 

aprendizagens. Os objetivos foram plenamente atingidos, quer a nível da aquisição de 

competências da Língua Portuguesa, quer em termos da educação para a cidadania e 

da sociabilização.  

Todas estas atividades, em princípio, irão continuar no próximo ano letivo, pois foram 

consideradas como muito positivas e enriquecedoras do ponto de vista do aluno. 

Estas iniciativas foram divulgadas nos blogues das bibliotecas escolares e na página 

do Agrupamento que funcionou em plena articulação com os professores de Português, 

no intuito de valorizar os trabalhos/atividades desenvolvidas pelos alunos, no âmbito 

da disciplina. 

Em suma, verificou-se o cumprimento de todas as atividades propostas, no início do 

ano.  

Na EBVV no mês de fevereiro, duas alunas do 9ºE fizeram a leitura de poemas no 

âmbito do “Mês do Romance” e em articulação com o projeto PES. Ainda em 

articulação com o PES, dois alunos do 8ºE fizeram a declamação de um poema na 

palestra sobre violência no namoro.  

Plano de melhoria (Plano de Ação de Português – 3º ciclo) 

No que diz respeito à implementação do Plano de Melhoria para Português está a ser 

aplicado ao nível da disciplina de Português, no apoio específico e noutras 

disciplinas/áreas sempre que se fazem intervenções orais e trabalhos escritos, através 

da sua correção pelos professores. Tendo em conta as dificuldades dos alunos, ao nível 

da língua materna, os Conselhos de Turma, sentiram necessidade de coordenar e 

desenvolver atividades que favoreçam e estimulem as aprendizagens dos alunos em 

todas as disciplinas. “O princípio da transversalidade afirma aqui toda a sua relevância, 

o que significa que a aprendizagem do português está diretamente relacionada com a 

questão do sucesso escolar.” Com estas atividades coordenadas entre todos os 

professores, os alunos puderam desenvolver capacidades a nível da leitura, 

compreensão e expressão escrita e oral, o que lhes permitirá construir a sua 

aprendizagem e alcançar o tão desejado sucesso. 

Entre outras atividades, foram corrigidos os erros ortográficos, a estruturação das 

frases, a acentuação e pontuação de todos os textos escritos. Em contexto de sala de 

aula foi dado tempo para os alunos exporem as suas ideias oralmente e terem 
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possibilidade de verem o seu discurso corrigido.  

Ao nível do Português, foi promovido o gosto pela leitura, pela escrita e pela oralidade, 

realizando-se vários momentos de escrita expressiva e lúdica nas aulas, através de 

Oficinas de Escrita, leituras recreativas (PNL), debates, participação ativa na Semana 

da Leitura e Feira do Livro, Concurso do PNL nacional (Uma Aventura Literária 2015) 

e publicitação das atividades (textos/trabalhos de pesquisa…) realizados pelos alunos 

(na página do Agrupamento e blogues das Bibliotecas, placares das salas de aula e da 

biblioteca). 

Foi realizada, no segundo período, uma prova de avaliação aferida, cujos resultados 

são analisados no ponto seguinte. 

Análise dos resultados das Provas intermédias (avaliação aferida)  

Na planificação anual da disciplina foram inicialmente contempladas atividades 

preparatórias destinadas ao conhecimento dos alunos, ao nível dos interesses e das 

preferências; à apresentação dos conteúdos curriculares e seleção das obras de leitura 

orientada e atividades de diagnóstico dos conteúdos programáticos. 

No que diz respeito às provas aferidas, de uma forma geral, os resultados foram pouco 

satisfatórios, destacando-se em ata as turmas que apresentaram maior insucesso, 

conforme o que foi exposto pelos respetivos docentes. Assim, os alunos do sétimo ano 

da EBMEA continuaram a evidenciar dificuldades a todos os níveis, contudo, os 

resultados foram considerados satisfatórios, exceto na turma C, resultados esses que 

eram expectáveis uma vez que estes alunos ainda não mostraram vontade de superar 

as dificuldades individuais através de um estudo efetivo e continuado. Um grande 

número de alunos não interpretou corretamente o texto, não apreendeu o sentido 

global do mesmo e, por isso, as respostas dadas foram imprecisas e incompletas ou 

então responderam diretamente com o texto. Onde se verificaram mais dificuldades 

foi na expressão escrita, pois os alunos têm um vocabulário muito pobre, produzindo, 

por isso, um texto muito repetitivo com estruturas muito simplificadas. Continuaram 

a não estruturar o texto em parágrafos, o que resulta num enunciado sem grande 

sentido. Além disso, registaram muitas dificuldades a nível sintático e morfológico e 

muitos erros ortográficos, mesmo no vocabulário de uso corrente. O comportamento 

da turma é muito insatisfatório, pois os alunos são muito conversadores e distraídos 

e pouco empenhados na realização das tarefas da aula, o que se reflete na aquisição 

dos conhecimentos e no seu aproveitamento. A falta de estudo e de método são 

lacunas muito evidentes nestes alunos, que continuam a encarar o estudo de forma 

muito pouco responsável.    

A turma E do sétimo ano da EBVV manteve um nível de sucesso muito baixo, algo que 
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não surpreendeu a professora devido ao perfil dos alunos. As dificuldades abrangeram 

todos os domínios e refletiram a falta de hábitos e métodos de estudo em casa. Face 

a esta situação, continuarão a ser aplicadas as estratégias já registadas nas atas de 

conselho de turma e de departamento, esperando-se que os alunos colaborem com 

mais responsabilidade. 

A percentagem de insucesso na turma D do oitavo ano da EBVV era previsível devido 

às características do grupo, pois há muitos alunos com retenções. O comportamento 

global é insatisfatório, porque os discentes são muito conversadores e não se 

empenham na realização das tarefas da aula, o que dificulta a aquisição dos 

conhecimentos. As estratégias definidas para colmatar esta situação constam das atas 

de conselho de turma. Neste momento, os alunos com baixo rendimento estão a 

frequentar aulas de apoio específico e o professor, a diretora de turma e os 

encarregados de educação têm alertado a turma para consequências do 

comportamento incorreto. A planta da sala de aula foi reformulada e serão 

privilegiadas atividades mais práticas, orientadas para a expressão escrita e 

consolidação de conteúdos gramaticais. 

Nas turmas B, C, D e G do nono ano da EBVV, os resultados apresentados apontam 

para níveis de desempenho claramente insatisfatórios, abaixo do nível médio (três), 

com apenas um aluno a sobressair com nível quatro. Neste quadro, destacam-se pela 

negativa as turmas 9º B e 9º C, com resultados mais baixos. 

Este nível de desempenho não é acidental nem esporádico, é antes revelador das 

dificuldades e das aprendizagens mal sucedidas acumuladas ao longo do seu percurso 

escolar, da insuficiente dedicação ao trabalho e ao estudo e de uma postura pouco 

ativa e menos empenhada na sala de aula.   

Nos domínios avaliados, a Leitura/Educação literária situa-se no limiar mínimo do nível 

médio. 

Na expressão escrita, os alunos patentearam dificuldades na organização e 

desenvolvimento do tema, procurando atingir o limite mínimo do número de palavras, 

havendo alguns que não conseguiram atingir esse número mínimo. Tratando-se de 

um texto de opinião, a explicitação de pontos de vista não foi clara e a sua 

fundamentação mostrou-se um pouco vaga. Nem sempre se verificou a adequação à 

tipologia de texto solicitado, a construção frásica e a conexão interfrásica revelaram-

se pouco complexas e repetiram-se os erros ortográficos e falhas de pontuação e de 

acentuação. Na gramática, os resultados são os menos positivos, evidenciando os 

alunos lacunas que têm sido muito difícil ultrapassar, pese embora a grande insistência 

e trabalho desenvolvido sobre este domínio: praticamente nenhuma aprendizagem 
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dos anos letivos transatos está consolidada, tornando a matéria do nono ano 

demasiado vasta e complexa para ser assimilada e aprendida. 

Feita uma análise aos resultados obtidos pelos alunos do oitavo E, e do nono E e F da 

EBVV, a docente concluiu não haver em nenhuma das turmas discrepância de 

resultados relativamente aos testes de avaliação efetuados anteriormente, embora se 

tenha verificado alguma oscilação, uma vez que alguns alunos regrediram, mas outros 

conseguiram progredir, embora de forma ténue. 

Quanto às dificuldades evidenciadas, de um modo geral, elas fizeram-se sentir nos 

vários domínios nos dois anos de escolaridade, embora de forma acentuada na 

gramática, no nono ano, demonstrando os alunos uma atitude passiva relativamente 

ao estudo deste domínio, como, aliás, tem sido uma constante desde o início do ano 

letivo.  

Para que os mesmos obtenham sucesso, será prestado apoio individualizado aos 

alunos com mais dificuldades, sempre que possível, e serão realizados materiais 

específicos para colmatar as mesmas. Os docentes incitarão ao trabalho continuado e 

ao estudo, ao esforço constante de atenção e concentração nas aulas. Promoverão a 

diversificação de estratégias, nomeadamente, a solicitação frequente na sala de aula 

e a atenção sistemática aos trabalhos dos alunos, como forma de aumentar os seus 

níveis de motivação e de suscitar um maior empenho na realização de um estudo 

efetivo. A apresentação em diversos suportes de fichas informativas, a realização de 

fichas de trabalho com autocorreção, o recurso ao caderno de atividades e 

disponibilização aos alunos de sínteses dos conteúdos lecionados. Os professores 

sublinharam que a eficácia destas estratégias será reduzida se não houver, da parte 

dos alunos, empenho, esforço e dedicação ao trabalho e ao estudo, desenvolvendo 

uma atitude positiva face à escola e ao saber, e da parte dos encarregados de 

educação o acompanhamento diário e atento da vida escolar dos seus educandos 

Cumprimento das planificações  

Todos os docentes cumpriram com os conteúdos curriculares. 

Propostas e sugestões: 

As reuniões de Grupo foram sempre espaço de partilha de experiências e de propostas 

de atividades e de trabalho. Ao longo do ano, os contactos formais do Grupo serviram 

para analisar, ponderar e decidir uma convergência de atitudes com vista a uma boa 

progressão no Ensino/Aprendizagem. No entanto, os contactos informais aconteceram 

quase diariamente, nos intervalos, uma vez que não há um horário comum.  

Ainda, conforme estratégias organizacionais referidas no Plano de Ação para o 

Português – sugeria-se a atribuição de dois tempos semanais em comum da 
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componente não letiva para trabalho colaborativo aos professores com os mesmos 

níveis de escolaridade, para articular procedimentos e metodologias, partilhar o 

trabalho desenvolvido, elaborar materiais didáticos de avaliação e treino, assim como 

decidir melhor as estratégias/ metodologias para levar a cabo as Metas Curriculares 

implementadas pelos Novos programas. Também consideramos necessário a revisão 

de horários com três níveis de ensino, nesta área, porque se torna insustentável o 

trabalho do professor. Para além do trabalho árduo que a disciplina exige, o docente 

não consegue conciliar os contactos necessários com três professores ao mesmo 

tempo.  

Os professores de Português do Agrupamento deveriam ter uma tarde semanal em 

comum sem aulas para se poderem juntar, de acordo com o nível de ensino que 

lecionam, porque é preciso coordenar as atividades curriculares ao pormenor, já que 

é uma disciplina de exame, dada a exigência e trabalho desta área disciplinar 

comparada com outras, parece-nos essencial um espaço de tempo conjunto para 

executar as tarefas que vêm superiormente e que temos de cumprir.     

E, no final do ano letivo, para se fazerem as provas de Equivalência à Frequência, já 

que vão para o Júri de Exames torna-se necessário que os professores possam trocar 

ideias e elaborar os exames com calma e concentração, em vez de ter de fazer isso 

de forma apressada e stressante por email, telefone ou outros meios de contacto; por 

outro lado, verifica-se, muitas vezes, que o tempo que têm em comum e que podem, 

com serenidade e cuidado, pensar e partilhar esses contactos é à noite e /ou fins-de-

semana.  

Os horários dos professores devem incluir a aula de apoio a seguir à aula de Português 

de quarenta e cinco minutos (no 3º ciclo) e no 2º a seguir a uma aula de Português 

para aproveitar os materiais que os alunos trazem para a disciplina, caso contrário 

aparecem nestas aulas sem nada. 

Continuamos a achar que a coadjuvação faz mais sentido no 5.º, 7.º e 8.º anos para 

acompanhamento da prática da escrita e da gramática, domínios em que os alunos 

demonstram mais dificuldades, de forma a chegarem ao 9.º ano com estes bem 

estruturados e assimilados. 

Somos de opinião que deveria ser criado um arquivo digital com as fichas que são 

usadas para os diversos conteúdos para que, sempre que precisássemos de trabalhar 

determinado conteúdo, pudéssemos usá-las. Isto evitaria que cada um de nós 

estivesse a fazer o que provavelmente é feito pelos restantes professores que dão 

apoio ao mesmo nível, proporcionando, deste modo, uma canalização do tempo gasto 

em outras tarefas para a disciplina. Para além disso, e uma vez que os docentes do 3º 
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ciclo também dão apoio ao 2º, seria uma forma de proporcionar a estes docentes 

materiais que de outra forma se tornam difíceis de arranjar, uma vez que os docentes 

do 3º ciclo não dispõem dos materiais de 2º ciclo facultados pelas editoras. Por último, 

achamos pertinente a não inclusão de elementos deste Grupo no secretariado de 

exames, uma vez que esta disciplina está envolvida nos mesmos e os seus elementos 

são chamados a serem professores classificadores. 

Subcoordenação de Francês – 3º ciclo 

Breve análise crítica do trabalho de subcoordenação disciplinar desenvolvido: 

Coadjuvei a Coordenadora em tudo o que foi solicitado, cumprindo os deveres de 

subcoordenadora que constam no Regimento do Departamento de Línguas 2014-

2015, capítulo V, artigo 11º definidos pelo art.º 38º do RIA-2013.  

Ao longo do ano, entre outras, foram executadas as seguintes tarefas que visavam 

coordenar e potenciar o trabalho do grupo disciplinar e das equipas de trabalho: 

Manutenção do armário com materiais para a disciplina;  

Envio ao Grupo da correspondência que lhe era destinada; 

Promoção de um contacto formal e informal constante, entre os membros do grupo, 

privilegiando a plataforma de comunicação; 

Criação de equipas de trabalho e distribuição o mais equitativa possível de tarefas 

pelos membros do grupo; 

Preparação e liderança das reuniões de Subcoordenação;  

Criação de um ambiente de saudável participação, respeito e democraticidade no seio 

do grupo de ambas as escolas. 

Constituição do grupo / n.º de elementos 

Os seis docentes que lecionam a disciplina de Francês do 3º ciclo são os seguintes: 

José André Melo 

Maria Fernanda Moreira Gonçalves  

Maria de Lurdes Carvalho  

Isabel Maria Abreu de Carvalho  

Maria La Salete Vieira Fernandes   

Maria Judite Jorge  

Funcionamento do grupo e dinâmica de trabalho 

Quando necessário foram realizadas reuniões de grupo e de equipas de trabalho. 

Salienta-se que se procurou sempre que possível integrar nas equipas de trabalho 

docentes de ambas as escolas, promovendo, deste modo, um trabalho de cooperação, 

tendo-se trocado materiais e experiências de forma bastante profícua.  

Análise de resultados 
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No final do terceiro período, no 9ºC, da EBVV, a docente teve uma taxa de insucesso 

de 46%. Estes resultados estão em conformidade com os resultados das outras 

disciplinas da turma.  

Foram implementadas todas as estratégias propostas pela professora no sentido de 

minimizar o insucesso. Umas resultaram, outras não, devido ao facto de um número 

significativo de alunos não ter aderido às mesmas. Não obstante, alguns alunos 

aderiram às modalidades de apoio implementadas, tendo logrado melhorar o seu 

desempenho académico nesta disciplina.  

Avaliação de resultados no final dos períodos 

O grupo discutiu os resultados da avaliação da disciplina de Francês, tendo sido 

facultadas aos docentes grelhas com os números do insucesso, turma a turma. Todos 

estes dados foram devidamente analisados, bem como as razões e as estratégias de 

superação, merecendo particular atenção as turmas com mais elevados índices de 

insucesso. Feita a avaliação do sucesso académico, foram preenchidas as grelhas de 

avaliação facultadas pela equipa de avaliação do sucesso académico do agrupamento 

(PAASA). 

Atividades 

Para além das referidas no PAA, mais nenhuma atividade foi realizada. 

Provas aferidas – análise dos resultados  

No 2º período, com o objetivo de promover a articulação horizontal, realizaram-se as 

provas aferidas. Os resultados obtidos estavam em conformidade com os restantes 

resultados conseguidos pelos alunos. 

Cumprimento das planificações  

As planificações foram cumpridas na íntegra.  

Para melhoria do sucesso e aprendizagem (planos de melhoria)  

O grupo de Francês reitera a necessidade de manter um tempo semanal de 45mn ao 

9º ano, dada a complexidade do programa e do tempo disponível para trabalhar 

competências tão díspares, tais como: leitura, vocabulário, compreensão do oral, 

compreensão/interpretação escrita e expressão oral/escrita e gramática. É sem dúvida 

uma mais-valia que já se refletiu, este ano, nos resultados mais positivos. Aumentou 

a motivação dos alunos e o insucesso diminuiu. 

O grupo sugere o aproveitamento do tempo remanescente para atividades de apoio 

ao estudo, dos professores de Francês, para colmatar dificuldades específicas de 

alguns alunos. 

Subcoordenação de Inglês 

Por inerência do cargo de coordenadora de departamento, subcoordeno também o 
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grupo disciplinar desta língua estrangeira. Ao longo do ano dei cumprimento às tarefas 

que me foram designadas e que constam do Regulamento Interno de Agrupamento, 

designadamente: coordenação das reuniões de grupo; articulação entre ciclos, 

orientação e balanço das atividades, colaboração na elaboração de planificações e 

outros documentos orientadores da disciplina, informar atempadamente os membros 

do grupo de todas as informações, presencialmente ou via email, articulação com o 1º 

ciclo do ensino básico no que diz respeito às línguas e atividades; criação de um 

ambiente democrático e participativo entre todos os elementos. 

O grupo é constituído pelos seguintes elementos: 

Florbela Maria Q. Alves 

Albino Manuel Gonçalves Fonseca 

Ana Cristina Barbosa Marinheiro 

Ana Paula Cunha Covas 

Evangelina Cristina Carvalho F. A. Oliveira 

Maria Beatriz S. Rodrigues 

Maria Fátima F. M. Machado 

Maria Fátima M. Antunes 

Maria Isabel A. S. Lézon 

Maria José F.C. Soares 

Maria Luísa Ribeiro Rodrigues Faria 

Mónica Maria S. Oliveira 

Margarida Gomes 

Maria José Machado 

Gorete Silva 

Maria da Graça Pereira 

Funcionamento do grupo e dinâmica de trabalho 

Os elementos do grupo colaboraram sempre de modo muito ativo, facto que facilitou 

o trabalho enquanto subcoordenadora. Os materiais (fichas, testes e outros 

documentos tais como planificações ou critérios de correção) foram entregues por 

todos e atempadamente. Na realização das atividades todos os elementos se 

envolveram de modo muito positivo. Os materiais para colocação no dossiê foram 

sempre enviados e encontram-se organizados. 

No desempenho das suas tarefas profissionais os professores deste grupo sempre 

mostraram o seu profissionalismo, designadamente na gestão, aplicação e atividades 

de avaliadores/ corretores das provas aferidas PET, como atrás de descreve no que se 

refere à análise da avaliação aferida desta disciplina. 
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Um dos contras que impede uma maior ligação e contacto presencial é a dificuldade 

em encontrar momentos em que os elementos se encontram, a não ser que seja 

marcada uma reunião formal. Não obstante, o trabalho tem sido desenvolvido muito 

positivamente e com a colaboração e empenho de todos. 

Análise das avaliações finais 

Este ponto encontra-se descrito em ponto prévio, com as devidas justificações dos 

elementos que assim o entenderam justificar, em casos específicos. 

No caso da avaliação aferida (PET), esta análise não é possível, devido à tardia 

chegada dos resultados. 

Cumprimento das planificações 

Todos os docentes cumpriram os conteúdos curriculares. Casos em que os conteúdos 

foram menos desenvolvidos, devido à tardia colocação de docente para substituição, 

estão justificados em ponto prévio do presente relatório. 

 

Departamento de Educação Especial  

 

Introdução  

O Departamento é formado por 13 docentes do Grupo 910, que, em parceria com os 

professores titulares, diretores de turma, conselhos de ano e outros técnicos que 

acompanham o processo educativo dos alunos, avaliam, propõem e promovem a 

consecução das medidas educativas adequadas ao perfil de funcionalidade de cada 

aluno. A adoção das referidas medidas visa promover a aprendizagem e a participação 

dos alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, adequando 

o currículo às diferentes caraterísticas de cada um.  

Os docentes de Educação Especial prestam ainda Apoio Pedagógico Personalizado no 

âmbito do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, nos diferentes ciclos e 

estabelecimentos de ensino do agrupamento. Deste conjunto, 4 professores dão apoio, 

a tempo inteiro, às Unidades 1 e 2 de Multideficiência e Surdocegueira Congénita. 

Atividades 

Da Coordenadora 

Preparei, convoquei, coordenei e moderei as reuniões ordinárias e extraordinárias, 

promovendo a partilha, discussão, reflexão e cooperação entre os docentes que 

integram o departamento. Nestas reuniões, para além dos assuntos de natureza 

pedagógico-didática, foi analisado a legislação e normas em vigor.  

Sendo um elemento do Conselho Pedagógico, participei ativamente no mesmo, 

construi os documentos necessários para discussão e aprovação, e transmiti as 
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informações e as decisões emanadas por este órgão.  

Coloquei à consideração do Conselho Pedagógico, para aprovação (artigo 10º do 

Decreto-lei 3/2008, de 7 de Janeiro), os Programas Educativos Individuais dos alunos 

com NEE (necessidades educativas especiais), não só dos que já usufruem de medidas 

do regime educativo especial, mas também dos que, depois de avaliados por referência 

à Classificação Internacional de Funcionalidade, passaram a beneficiar das referidas 

medidas. Coloquei ainda à aprovação do referido conselho os relatórios 

circunstanciados de final de ano e a revisão dos Programas Educativos Individuais dos 

alunos que transitaram de ciclo/nível. 2  

Para além dos diretores de turma dos alunos que apoiei, reuni sempre que solicitada 

com outros docentes para esclarecer dúvidas, informar sobre a legislação em vigor e 

colaborar na procura das melhores estratégias para o sucesso do processo de 

ensino/aprendizagem dos alunos com NEE.  

Reuni também com os coordenadores de diretores de turma e prestei esclarecimentos 

a todos os que o solicitaram.  

Dinamizei a atividade alusiva à comemoração do Dia Internacional da pessoa com 

Deficiência, assim como a visita de estudo dos alunos com CEI (Currículo Específico 

Individual, artigo 21.º) ao Bragaparque (ida ao cinema e compras no hipermercado).  

Reuni quinzenalmente com o Serviço de Psicologia e Orientação do agrupamento para, 

em equipa, organizar respostas, percursos, ações de intervenção adequadas e 

ajustadas às necessidades de cada um. Com este serviço procurei agilizar quer o 

processo de Referenciação de alunos, quer o consequente processo de avaliação, 

elegibilidade e/ou procura de respostas diferenciadas.  

Diligenciei todos os procedimentos para que fossem cumpridas as diretrizes 

estipuladas na Norma para Aplicação de Condições Especiais na realização de Provas 

e Exames JNE/2015 Alunos NEE, incluindo também alunos com Necessidades 

Educativas não abrangidos pelo decreto-lei 3 de 2008 de 7 de Janeiro, mostrando-me 

sempre disponível para prestar qualquer esclarecimento junto do Órgão de Gestão.  

Dei resposta a todos os inquéritos provindos do Ministério da Educação sobre a 

população de alunos com NEE (dados estatísticos e caracterização dos alunos).  

Do Departamento de Educação Especial 

Elaborou-se o Regimento do DEE (Departamento de Educação Especial).  

No presente ano foram concluídas 49 avaliações especializadas por referência à CIF-

CJ, tendo-se verificado a elegibilidade de 32 desses alunos para usufruírem de medidas 

educativas ao abrigo do Decreto-Lei 3 de 2008, de 7 de Janeiro.  

Procedeu-se à construção dos Programas Educativos Individuais dos alunos, tendo em 
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conta as especificidades de cada um.  

Deu-se início e acompanhou-se o processo de transição para a vida pós-escolar dos 

alunos com Currículo Específico Individual que beneficiam de um Plano Individual de 

Transição.  

Comemorou-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de Dezembro) com 

o objetivo de promover uma maior sensibilização para os assuntos concernentes à 

deficiência e mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar das pessoas 

com deficiência.  

Realizou-se uma visita de estudo ao Bragaparque (12 de Dezembro) com os alunos 

com CEI do 3ºCiclo (ida ao cinema e compras no hipermercado). Com o objetivo de 

promover o conhecimento do mundo mais próximo, vivenciar novas experiências, 

aceder a diferentes meios de cultura e estética, desenvolver a autonomia e a 

socialização.  

Avaliação  

Áreas fortes 

- A articulação com o SPO (Serviço de Psicologia e Orientação) do agrupamento;  

- O trabalho de entreajuda, partilha e colaboração entre os docentes do departamento;  

- A articulação com os diferentes diretores/titulares de turma (grupo) e conselhos de 

turma/conselhos de ano;  

- A colaboração prestada pelos serviços administrativos da escola, cujos funcionários 

se mostraram sempre disponíveis, quer para a resolução de problemas, quer na 

agilização dos trâmites legais necessários.  

- O apoio diligente dos assistentes operacionais.  

Áreas Débeis 

- Na escola Básica Monsenhor Elísio Araújo, tem sido cada vez mais difícil a 

organização de diferentes CAIP com atividades específicas dirigidas aos alunos com 

NEE com a medida CEI (artigo 21º- Currículo Especifico individual).  

- O mesmo acontece na Escola Básica de Vila Verde, onde tem havido cada vez menos 

ofertas para promoção de áreas de enriquecimento e desenvolvimento para os alunos 

acima referidos.  

- Foram sublinhadas, em reunião de departamento, a falta de espaços para o 

desenvolvimento de atividades de caráter funcional e de vida diária, falta de espaços 

adequados para trabalhar outras áreas específicas, a falta de recursos materiais como 

um computador adequado (sala da Unidade 2).  

- Foi ainda apontado o grande número de referenciações de alunos para avaliação 

especializada, o desgaste e a distância entre escolas para os professores que fazem 
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itinerância, o número elevado de alunos 142 ao abrigo do Decreto-Lei 3/2008, de 7 

de Janeiro com o consequente ratio elevado de alunos a apoiar por cada professor. 

- Foram referidas as dificuldades de comunicação e desenvolvimento de um trabalho 

de equipa mais constante entre o Departamento de Educação Especial e alguns 

Diretores de Turma e Titulares de Turma;  

- Quanto às Unidades de Multideficiência e Surdocegueira Congénita foi apontado, 

pelos docentes responsáveis pelas mesmas, que no início do ano os recursos foram 

escassos principalmente no que tocou ao número de auxiliares disponível, para a 

integração dos alunos nas turmas e consequente inclusão na escola. No entanto este 

problema foi resolvido. 

A melhorar 

- Necessidade de uma melhor comunicação entre os docentes (Professores EE e ensino 

regular) e os técnicos que acompanham os alunos.  

- Continua a ser necessário de um espaço de esclarecimento sobre o processo de 

Referenciação de alunos para avaliação especializada. Sobre este assunto, concluíram 

os elementos do departamento que a motivação para uma referenciação não deverá 

ser somente a procura de uma resposta para a necessidade de aplicação de condições 

especiais de realização das provas finais de ciclo. Por outro lado, reconheceu-se que 

ao pedido de referenciação deverá ser anexo, para além dos relatórios clínicos, o 

relatório pedagógico do professor titular de turma, primeiro ciclo e pré-escolar, assim 

como do conselho de turma, segundo e terceiro ciclos. Para além destes, é importante 

que se refira as medidas já tomadas assim como os apoios deslocalizados pela escola 

para ajudar a superar as dificuldades daquele aluno.  

- Nas Unidades é importante afetar e estabilizar recursos humanos em número 

suficiente, assim como escolher colaboradores com perfil adequado para exercer 

funções nas mesmas.  

Plano Anual de Atividades – Propostas para 2015/2016 

Também em reunião de departamento pareceu importante deixar delineado algumas 

atividades a desenvolver para o ano que já se avizinha. Deste modo, deixamos as 

seguintes propostas:  

- Sessão de informação com os diretores de turma e Titulares de turma/Grupo sobre 

as problemáticas dos alunos com NEE integrados nas turmas e regulação do Processo 

de Referenciação (Setembro de 2015)  

- Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de Dezembro de 

2015);  

- Possibilidade de reintrodução de Atividade Física Adaptada- Boccia (durante o ano 
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letivo);  

- Possibilidade de um Projeto - “Que ande quem pode andar…”- rotativamente e 

voluntariamente um professor (de qualquer disciplina) dará uma aula à sua turma na 

sala da Unidade 2 de Multideficiência e Surdocegueira Congénita (Escola Básica de Vila 

Verde). Pensámos uma vez por mês. Já que os alunos da Unidade vão às salas de 

aula, por que não os seus pares irem à sua sala, que afinal faz parte integrante da 

escola? 

A nossa realidade – dislexia  

Parece não ser muito lógica a introdução desta questão no presente relatório, mas os 

dados recolhidos pela Coordenação do Departamento de Educação Especial até quinze 

de abril do presente ano, mostram que no nosso agrupamento de escolas existe um 

número considerável de alunos (43 alunos) diagnosticados com dislexia e que 

necessitam de um conjunto de medidas previstas no Decreto-Lei 3/2008, de 7 de 

janeiro.  

Pela leitura dos dados verificamos que, depois do número elevado de alunos com 

limitações no domínio cognitivo, o maior grupo com dificuldades é constituído pelos 

alunos com dislexia.  

Pesquisas realizadas em diferentes países comprovam que cerca de 5% a 17% da 

população escolar é disléxica. No nosso país, tendo em conta os estudos sobre a 

prevalência da dislexia em crianças do primeiro ciclo do ensino básico, 5,4% apresenta 

esta dificuldade (Vale et. al, 2011). 

Fazendo a leitura do quadro acima (quadro 3) parece que na nossa realidade os 

números estão abaixo dos encontrados nos estudos supracitados. Assim, a 

percentagem por nós encontrada é de 2% no total e de 1,8% no 1.ºCiclo. Embora 

estes dados não pareçam preocupantes, à luz dos dados oficiais, continuamos a 

considerar que o conjunto de alunos com dislexia nas nossas escolas é significativo, 

por isso existe uma necessidade urgente de intervenção da parte da educação especial 

e dos professores que com eles trabalham diariamente.  

Quando observamos a distribuição dos alunos por anos de escolaridade, quadro 3, 

percebemos que o maior número de alunos com dislexia surge no 6ºano, talvez devido 

ao facto de já haver um percurso escolar dos alunos para os professores notarem 

sinais de alerta e darem início à sua referenciação para avaliação especializada. Outras 

razões ainda poderão ser apresentadas, destacamos o facto de alguns alunos 

conseguirem ir ultrapassando as suas dificuldades, pela sua inteligência inata ou 

estratégias compensatórias, e só quando as exigências de aprendizagem se 

complexificam é que se tornam mais visíveis as suas limitações.  
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Se compararmos a distribuição por sexos (quadro 3) notamos que em todos os anos 

de escolaridade o número de sujeitos do sexo masculino é sempre superior ao número 

de sujeitos do sexo feminino. No total, os rapazes representam o triplo das raparigas. 

Mais uma vez fica confirmado que a dislexia, pelo menos no nosso universo de alunos, 

é mais comum no sexo masculino. No entanto, a literatura da especialidade confirma 

que, quanto ao género, 68% dos sujeitos diagnosticados com perturbação da leitura 

são do sexo masculino (DSM-IV-TR, 2003) e que os rácios variam de 2:1 a 3:1 (DSM-

5, 2014).  

Esta continua a ser, sem dúvida, uma das nossas grandes preocupações. 

Consideramos que teremos de continuar a insistir em formação para todos os 

professores nesta área. Talvez até, organizar um grupo de trabalho que possa 

colaborar com os professores que lhes dão apoio (por exemplo a Português). 

 

Relatório da Coordenação de Diretores de Turma EBVV 

 

Introdução 

Através da elaboração deste relatório pretende-se apresentar uma avaliação da 

atividade desenvolvida pelo Conselho de Diretores de Turma (CDT) ao longo deste ano 

letivo, tal como determina a alínea k) do artigo 56º do Regulamento Interno deste 

agrupamento. 

Neste ano letivo, este conselho foi composto por trinta e três docentes: seis diretores 

de turma no quinto ano, a professora Carmo Cerqueira foi titular de duas direções de 

turma; dez no sexto ano; seis no sétimo ano; cinco no oitavo ano; e sete no nono 

ano, com o professor Sérgio Soares a assegurar duas direções de turma, uma de sexto 

e uma de nono. 

Todos os diretores de turma desempenharam o cargo desde o início do ano letivo, com 

as seguintes exceções: 

- Direção da turma C do quinto ano: a docente inicialmente designada para o cargo, 

Cacilda Sousa, foi substituída pela docente Isabel Barbosa, por motivos de saúde, 

durante parte significativa dos primeiro e segundo períodos e pela docente Sameiro 

Miranda no terceiro período. 

- Direção da turma G do quinto ano: a docente titular da direção de turma, Paula 

Covas, foi substituída pela professora Irene Branco, por motivos de saúde, no primeiro 

período. Nos segundo e terceiro períodos, assumiu a direção da turma a docente 

Gorete Silva. 

- Direção da turma C do sétimo ano: inicialmente atribuída à professora Mónica 
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Suarez, que esteve ausente por motivos de saúde, foi atribuída à professora Anabela 

Silva. 

- Direção da turma E do sétimo ano: inicialmente atribuída à professora Amélia Silva, 

que rescindiu contrato, foi assumida pelo professor Marco Fonseca.  

 

TURMAS DIRETOR/A DE TURMA 

5ºA Carmo Cerqueira  

5ºB Fátima Antunes 

5ºC Cacilda Sousa/ Isabel Barbosa / Sameiro Miranda 

5ºD Aurélia Oliveira 

5ºE Augusta Fernandes 

5ºF Carmo Cerqueira  

5ºG Paula Covas / Irene Branco / Gorete Silva 

6ºA Teresa Barbosa 

6ºB Ana Rosa Gomes 

6ºC Helena Tadeu 

6ºD Laurinda Fortunas 

6ºE Rosalina Macedo 

6ºF Margarida Gomes 

6ºG Sérgio Soares  

6ºH José Carlos Silva 

6ºI Cristina Costa 

6ºJ Fátima Machado 

7ºA Isabel Lézon 

7ºB Ana Pereira 

7ºC Mónica Oliveira / Anabela Silva 

7ºD Rosa Barros 

7ºE Amélia Silva / Marco Fonseca 

7ºF Fernanda Gonçalves 

8ºA Beatriz Rodrigues 

8ºB Otelinda Fernandes 

8ºC Manuela Lima 

8ºD Manuela Soares 

8ºE Albino Machado 

9ºA Florbela Alves 
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9ºB Sérgio Soares  

9ºC Ermelinda Ribeiro 

9ºD Lurdes Carvalho 

9ºE Ana Cristina Carvalho 

9ºF André Melo 

9ºG Isabel Castro 

 

O CDT reuniu cinco vezes durante o ano letivo. A primeira reunião realizou-se antes 

do início das atividades letivas, a nove de setembro, para preparação do começo do 

ano letivo; a segunda teve lugar a cinco de novembro e consistiu numa sessão de 

formação/esclarecimento a todos os diretores de turma do Agrupamento orientada 

pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Verde; realizou-se uma 

reunião no final de cada período, a três de dezembro, a onze de março e a vinte e sete 

de maio.  

O nível de participação nas reuniões do CDT pode ser considerado satisfatório, uma 

vez que se registaram, no total das reuniões realizadas, vinte e uma ausências, tendo 

o maior número ocorrido na reunião de maio, altura em que alguns diretores de turma 

se encontravam também com serviço de exames (correção de provas finais de sexto 

ano). 

Cumprimento das funções do CDT  

As funções definidas no Regulamento Interno do Agrupamento para o CDT (artigo 55º) 

foram cumpridas. Este conselho colaborou na definição da orientação pedagógica do 

agrupamento, na elaboração do Plano anual de atividades, elaborou o seu regimento 

e colaborou na definição dos critérios de avaliação. 

Cumprimento das funções da coordenadora e da subcoordenadora dos 

diretores de turma 

No que diz respeito às minhas funções enquanto coordenadora deste conselho, 

definidas no artigo 56º do Regulamento Interno, considero que foram também 

cumpridas. Representei os diretores de turma da Escola Básica de Vila Verde no 

Conselho Pedagógico. Presidi às reuniões dos conselhos de diretores de turma tendo 

a preocupação de criar nas mesmas um ambiente propício ao bom relacionamento 

interpessoal, ao espírito de entreajuda e de colaboração.  

Considero que sempre tive a prioridade de apoiar os diretores de turma em todas as 

suas funções, fornecendo a informação necessária e atualizada, prestando todos os 

esclarecimentos que considerei necessários ou que me foram solicitados.  

Trabalhei igualmente no sentido de estabelecer a ligação entre as atividades dos 
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diretores de turma e os programas de apoio educativo. Colaborei também com o 

Departamento de Educação Especial e o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), ao 

longo do ano letivo, tendo-me mostrado sempre disponível para fazer o que estivesse 

ao meu alcance no sentido de promover um trabalho conjunto orientado pelo superior 

interesse dos alunos. 

Saliento também a colaboração dos diretores de turma, designadamente no 

levantamento dos alunos com retenções no seu percurso escolar; no veicular de 

informação aos encarregados de educação (EE), quando foi solicitado pelo SPO, no 

processo de reorientação destes alunos; no processo de orientação vocacional (reunião 

de preparação do processo; sessões de orientação com os alunos; visitas à Escola 

Profissional Amar Terra Verde e à Escola Secundária de Vila Verde; participação na 

Feira das Profissões e Cursos). No que diz respeito à Educação Especial, entendo que 

se registou uma evolução positiva no trabalho colaborativo. 

Enquanto coordenadora dos diretores de turma, fui também um elemento ativo na 

Comissão de Avaliação do agrupamento, participando nas reuniões da mesma, que 

visaram essencialmente a preparação das reuniões de avaliação dos três ciclos. Coube-

me também a leitura e verificação das atas dos Conselhos de Turma do terceiro ciclo 

da Escola Básica de Vila Verde. Cumpre referir que a verificação das atas do segundo 

ciclo foi levada a cabo pela Subcoordenadora, Cristina Costa. 

No âmbito das minhas funções, colaborei com a Equipa de Autoavaliação do 

Agrupamento, da qual faço parte, assim como com a Direção, com os restantes 

coordenadores, com o diretor pedagógico da Academia de Música de Vila Verde e com 

a equipa responsável pelas situações de abandono e disciplina. 

Todas as tarefas de coordenação foram desenvolvidas em parceria e estreita 

colaboração com a Subcoordenadora dos Diretores de Turma, Cristina Costa, que 

assumiu, em grande parte, as questões específicas e orientação das direções de turma 

do segundo ciclo. 

Destaco o trabalho colaborativo desenvolvido com a coordenadora dos diretores de 

turma da Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo, Isabel Carvalho, ao longo de todo o 

ano letivo, que se revelou muito profícuo e foi sempre realizado num clima de total 

cooperação. 

Cumprimento das funções dos diretores de turma 

As funções dos diretores de turma são numerosas e estão enunciadas no artigo 53º 

do Regulamento Interno, que apresenta 21 alíneas. A ação do diretor de turma 

verifica-se internamente, enquanto gestor e líder intermédio na organização escolar e 

externamente, em articulação com as famílias. 
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As funções dos diretores de turma foram cumpridas por todos os membros deste 

conselho. Foram realizadas as reuniões com os encarregados de educação (no início 

do ano - na qual, entre outros assuntos, se divulgou o Regulamento Interno e a Lei 

n.º 51/2012, Estatuto do Aluno e da Ética Escolar; no início de cada período e no final 

do ano, para além de outras que foram, pontualmente necessárias). 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 EE foram informados sobre o desempenho 

escolar dos seus educandos e foram, 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: SPO, Projeto de 

Educação para a Saúde, CPCJ, médicos de família e outros profissionais. 

Os diretores de turma com alunos com necessidades educativas especiais colaboraram 

com os docentes da Educação Especial, na elaboração e acompanhamento dos 

Programas Educativos Individuais desses alunos e dos Planos Individuais de Transição 

(quando aplicável); elaboraram também em conjunto com os docentes da educação 

especial os relatórios circunstanciados. Estas funções acrescidas dos diretores de 

turma com alunos com necessidades educativas especiais justificam a atribuição de 

mais tempo para o desempenho do cargo.  

Os diretores de turma coordenaram igualmente a elaboração do Plano de Turma, 

sendo a data limite de entrega da versão final dezasseis de julho. Estão, nesta fase 

final do ano, a concluir o processo de atualização e organização dos processos 

individuais dos alunos.  

Salienta-se ainda a colaboração e o papel fundamental dos diretores de turma na 

atividade Festa de Natal e no Dia do Aluno, bem como em todas as atividades em que 

se requer a sua colaboração no acompanhamento dos alunos.  

 

Conclusão 

Conclui-se reforçando a já apontada necessidade de mais tempo para o desempenho 

das funções dos diretores de turma com alunos com necessidades educativas 
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especiais, necessidade essa que se verifica também no caso de turmas com mais 

problemas sejam eles comportamentais ou de dificuldades de aprendizagem.  

Os diretores de turma do terceiro ciclo continuam a sentir a necessidade de um tempo 

com os alunos para tratar de diversos assuntos, de forma a não comprometer a 

lecionação dos conteúdos da sua disciplina. Salienta-se que há um número 

considerável de tarefas que cabem inequivocamente ao diretor de turma, muitas delas 

inscritas na legislação e ou regulamento interno. Sugere-se que este tempo 

corresponda à Oferta Complementar, prevista na matriz curricular do 3.º ciclo, e que 

possa, para além de contemplar as atividades de direção de turma, “contribuir para a 

promoção integral dos alunos em áreas de cidadania, artísticas, culturais, científicas 

ou outras” (Despacho normativo n.º 10-A/2015). 

Sugere-se ainda que se dê continuidade ao esforço relevante que tem vindo a ser feito 

de retirar da alçada dos diretores de turma as atividades mais burocráticas como, por 

exemplo, a renovação de matrículas e diligências relativas ao cheque-dentista. 

Por fim, considera-se que o desempenho do conselho dos diretores de turma, da sua 

coordenadora e dos diretores de turma esteve de acordo com o que deles é exigido e 

contou com a dedicação e profissionalismo de todos os seus elementos. 

 

Relatório de Coordenação de Diretores de Turma EBMEA 

Introdução 

Através da elaboração deste relatório pretende-se apresentar uma avaliação da 

atividade desenvolvida pelo Conselho de Diretores de turma ao longo deste ano letivo, 

tal como determina a alínea k) do artigo 56º do Regulamento Interno deste 

agrupamento. 

Neste ano letivo, este conselho foi composto por vinte e dois docentes, a saber: 

Ano / Turma Diretor(a) de turma 

5.º A Maria de Fátima de Moura Afonso 

5.º B Maria José Gonçalves Machado 

5.º C Maria do Rosário da Cunha Monteiro 

5.º D José Alberto Sousa Fernandes 

6.º A Evangelina Cristina Carvalho F. A. Oliveira 

6.º B Maria Laura Sousa Gomes 

6.º C Isabel Manuela Vasques Carvalho 

6.º D Paula Cristina Gomes Martins 

6.º E Aurora Céu Peixoto Ferreira 
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7.º A Paula Cristina Lopes Simões 

7.º B Paula Cristina Lopes Simões 

7.º C Maria Manuela Oliveira 

7.º D Maria Judite Henriques Jorge 

8.º A  Manuela Cândida Airosa S. Gonçalves 

8.º B Ana Cristina barbosa Marinheiro 

8.º C Nuno Telmo O. Lopes de Freitas / Lino Neves 

8.º D Isabel Maria Abreu Carvalho 

8.º E José Custódio Mota Araújo 

9.º A Maria de La Salete Vieira Fernandes 

9.º B Ernestina da Assunção Pereira Dias 

9.º C Anabela Cristina Rodrigues Ribeiro 

9.º D Manuela Alexandra Gandarela F. do Lago 

 

Todos os diretores de turma desempenharam o cargo desde o início do ano letivo, com 

as seguintes exceções: a docente Fátima Afonso, diretora da turma A do quinto ano, 

foi temporariamente substituída, durante as últimas semanas do primeiro período, 

pela docente Leonor Fernandes, por ter sido submetida a uma intervenção cirúrgica; 

o docente Nuno Freitas, diretor da turma C do 8º ano, foi substituído durante o terceiro 

período e até final do ano letivo pelo professor Lino Neves, devido, também, a 

problemas de saúde; por fim, a diretora da turma C do 9º ano, Anabela Ribeiro, foi 

substituída pela docente Susana Soares, durante parte do primeiro período por se 

encontrar em licença de maternidade. 

O Conselho de diretores de turma reuniu cinco vezes durante o ano letivo. A primeira 

reunião realizou-se antes do início das atividades letivas, a 9 de setembro, para 

preparação do começo do ano letivo; a segunda teve lugar a 5 de novembro e foi, na 

verdade, uma sessão de formação orientada pela Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Vila Verde, na pessoa da sua presidente, professora Cristina Oliveira e da 

enfermeira Isabel Costa; realizou-se uma reunião no final de cada período letivo, a 3 

de dezembro, a 11 de março e a 27 de maio. 

O nível de participação nas reuniões do Conselho de Diretores de Turma pode ser 

considerado bom, uma vez que se registaram, nas cinco reuniões realizadas, 16 

ausências, tendo cinco delas ocorrido na reunião de maio, altura em que alguns 

diretores de turma se encontravam também com serviço de exames (correção de 

provas finais de sexto ano). 
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Cumprimento das funções do CDT  

As funções definidas no Regulamento Interno do Agrupamento para o CDT (artigo 55º) 

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 

No que diz respeito às minhas funções enquanto coordenadora deste conselho, 

definidas no artigo 56º do Regulamento Interno, considero que foram também 

cumpridas. Representei os diretores de turma da Escola Básica Monsenhor Elísio 

Araújo no Conselho Pedagógico. Presidi às reuniões dos conselhos de diretores de 

turma tendo a preocupação de criar nas mesmas um ambiente propício ao bom 

relacionamento interpessoal, ao espírito de entreajuda e de colaboração.  

Considero que sempre tive a prioridade de apoiar os diretores de turma em todas as 

suas funções, fornecendo a informação necessária e atualizada, prestando todos os 

esclarecimentos que considerei necessários ou que me foram solicitados.  

Trabalhei igualmente no sentido de estabelecer a ligação entre as atividades dos 

diretores de turma e os programas de apoio educativo. Sempre que necessário mediei 

os contactos com as docentes da Educação Especial – porém, devo acrescentar que 

essa mediação foi apenas necessária em alguns casos, sobretudo no início do ano 

letivo, em casos em que as pessoas ainda não se conheciam; uma vez estabelecidos 

os contactos a minha intervenção deixou de ser necessária. Colaborei igualmente com 

o Serviço de Psicologia e Orientação, ao longo do ano letivo, tendo-me mostrado 

sempre disponível para fazer o que estivesse ao meu alcance relativamente às 

solicitações desse serviço. Saliento também a colaboração dos diretores de turma, 

designadamente no levantamento dos alunos com retenções no seu percurso escolar; 

no veicular de informação aos Encarregados de Educação, quando foi solicitado pelo 

SPO, no processo de reorientação destes alunos; no processo de orientação vocacional 

(quatro sessões de orientação com os alunos; visitas à Escola Profissional Amar Terra 

Verde e à Escola Secundária de Vila Verde; participação na Feira das profissões) e 

renovação de matrícula dos alunos do 9º ano.  

Enquanto coordenadora dos diretores de turma, fui também um elemento ativo na 

Comissão de Avaliação do agrupamento, participando nas reuniões da mesma, que 

visaram essencialmente a preparação das reuniões de avaliação dos três ciclos. Coube-

me também a leitura das atas dos Conselhos de Turma da Escola Básica Monsenhor 

Elísio Araújo. 

Colaborei ainda com os serviços administrativos na resolução de questões referentes 
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aos alunos. 

Destaco o trabalho colaborativo desenvolvido com a coordenadora dos diretores de 

turma da Escola Básica de Vila Verde, Florbela Alves, ao longo de todo o ano letivo, 

que se revelou muito profícuo e foi sempre realizado num clima de total cooperação. 

Cumprimento das funções dos diretores de turma 

As funções dos diretores de turma são numerosas e estão enunciadas no artigo 53º 

do Regulamento Interno, que apresenta 21 alíneas. A ação do diretor de turma 

verifica-se internamente, enquanto gestor e líder intermédio na organização escolar e 

externamente, em articulação com as famílias. 

As funções dos diretores de turma foram cumpridas por todos os membros deste 

conselho. Foram realizadas as reuniões com os encarregados de educação (no início 

do ano - na qual, entre outros assuntos, se divulgou o Regulamento Interno e a Lei 

n.º 51/2012, Estatuto do Aluno e da Ética Escolar; no início de cada período e no final 

do ano, para além de outras que foram, pontualmente necessárias). Foi controlada a 

assiduidade dos alunos e tomadas as diligências necessárias no que respeita a medidas 

disciplinares, cumprindo-se o estabelecido na Lei n.º51/2012, Estatuto do Aluno e da 

Ética Escolar. Destacam-se as diligências tomadas pelos diretores de turma para evitar 

casos de abandono escolar: não se verificarem casos no 2º e 3º ciclos. 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 foram, 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, bem 

como reforços positivos e palavras de reconhecimento das suas qualidades e sucessos. 

Houve colaboração com as instituições de apoio ao aluno, como já foi referido 

relativamente ao SPO e à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila 

Verde. Registe-se ainda a presença da psicóloga Ana Leite na reunião de dezembro, 

com o intuito de apresentar e analisar as ofertas formativas vigentes no ensino básico 

e secundário - ensino geral vs alternativo, bem como proceder à apresentação do 

plano de intervenção no âmbito da Reorientação Escolar e Profissional, atribuído aos 

SPO ao abrigo do art.º 24º do Despacho Normativo nº13/2014 de 15 de setembro, 

tendo-se feito a introdução à primeira etapa do plano de intervenção, que envolveu a 

colaboração dos Diretores de turma no levantamento dos alunos com retenções no 

percurso escolar. 
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Os diretores de turma com alunos com necessidades educativas especiais elaboraram 

e coordenaram, com o apoio e a colaboração das docentes da Educação Especial, os 

Programas Educativos Individuais desses alunos e os Planos Individuais de Transição 

(quando aplicável); elaboraram também em conjunto com as docentes da educação 

especial os relatórios circunstanciados. Estas funções acrescidas, dos diretores de 

turma com alunos com Necessidades Educativas Especiais, justificam a atribuição de 

mais tempo para o desempenho do cargo.  

Os diretores de turma coordenaram igualmente a elaboração do Plano de turma e 

procederam à atualização dos processos individuais dos alunos, conforme estipulado 

no artigo 2º do Despacho normativo nº 13/2014, de 15 de setembro. 

Salienta-se ainda a colaboração e o papel fundamental dos diretores de turma na 

atividade Natal Solidário e na Festa da Páscoa, bem como em todas as atividades em 

que se requer a sua colaboração no acompanhamento dos alunos. 

Conclusão 

Conclui-se reforçando a já apontada necessidade de mais tempo para o desempenho 

das funções dos diretores de turma com alunos com necessidades educativas 

especiais, necessidade essa que se verifica também no caso de turmas com mais 

problemas sejam eles comportamentais ou de dificuldades de aprendizagem. 

Os diretores de turma do terceiro ciclo continuam a sentir a necessidade de um tempo 

com os alunos para tratar de diversos assuntos, de forma a evitar o prejuízo das aulas. 

No que diz respeito às visitas dos alunos do 9º ano à ESVV e à EPATV, são de ponderar 

os moldes em que se realizam uma vez que implicam perdas de aulas, salientando-se 

o facto de essa perda ocorrer no período letivo mais curto. Neste ano letivo, os alunos 

do nono ano tiveram três tardes em duas semanas consecutivas ocupadas com as 

referidas visitas. A isto acrescentou-se a tarde em que se realizou a prova oral do 

exame de Inglês. 

Continua a ser digno de registo o facto de se exigir menos dos diretores de turma no 

que toca a certos procedimentos burocráticos que passaram a ser mais assegurados 

pelos Serviços Administrativos (a entrega dos cheques-dentista, a recolha dos passes; 

a renovação das matrículas, embora, neste caso se tenha pedido a colaboração dos 

diretores de turma para a recolha dos documentos junto dos alunos, de modo a evitar 

o congestionamento dos Serviços Administrativos, tendo-se levado em consideração 

que estes têm apenas dois funcionários na EBMEA), bem como a articulação com a 

Academia de Música, que passou a fazer o lançamento das classificações e das faltas 

no programa “Alunos”. 

Por fim, considera-se que o desempenho do conselho dos diretores de turma, da sua 
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coordenadora e dos diretores de turma esteve de acordo com o que deles é exigido e 

contou com a dedicação e profissionalismo de todos os seus elementos. 

 

Coordenação das Ofertas Formativas Qualificantes 

Com o presente relatório pretende-se apresentar o trabalho realizado pelas Equipas 

Formativas Qualificantes no ano letivo 2014/2015. É feita uma reflexão e a avaliação 

do trabalho desenvolvido com as turmas do Ensino Vocacional (VOC 3A, 3B, 3C e 3D 

e a turma CEF). 

Caracterização das Equipas Formativas Qualificantes 

Como Coordenadora das Equipas Formativas Qualificantes, procurei estabelecer uma 

ligação entre a Escola e os professores das diferentes Equipas Pedagógicas para que 

estes se sentissem como elementos indispensáveis no processo educativo. Dei-lhes 

informações necessárias e pertinentes, motivando-os para a sua presença e 

acompanhamento do percurso escolar dos seus alunos. Auscultei frequentemente os 

docentes das turmas com o intuito de obter informações do comportamento dos 

alunos. 

Desde cedo, os professores conhecedores dos alunos das turmas vocacionais 

interrogaram-se relativamente aos diferentes problemas, prontificando-se a 

contextualizá-los, social, económica e culturalmente, de modo a solucioná-los.  

Os professores das turmas estiveram atentos às atitudes dos alunos, transmitindo-as 

à Coordenadora quando lhes pareceram incorretas. A assiduidade, o comportamento 

e o aproveitamento dos alunos foram ponderados, sendo que as resoluções foram 

tomadas unanimemente. Destes contactos foram retiradas informações necessárias 

para melhor conhecer os alunos e os ajudar no seu percurso escolar e também familiar.  

A Coordenadora contactou com os restantes professores informando-os de todas as 

atividades, do comportamento, do rendimento escolar e da assiduidade, sempre que 

achou pertinente. 

Interagindo com os colegas a Coordenadora foi aos poucos conhecendo melhor os 

alunos das diferentes turmas, à medida que ia detetando os problemas que 

influenciavam o comportamento dos mesmos. 

A docente recebeu os colegas, não só por iniciativa própria, mas também a pedido dos 

mesmos, quando não lhes era possível comparecer nas horas semanais estabelecidas. 

Durante esses contactos eram trocadas informações, uma vez que essas eram 

pertinentes para que os docentes pudessem ajudar os alunos. 

Os restantes professores sempre concordaram com a atuação da Coordenadora, esta 

dedicou-lhes uma especial atenção e cedeu-lhes apoio quando necessário. A relação 
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com os mesmos foi sempre muito cordial e de empatia. 

Ao longo do ano letivo, foram convocadas reuniões com os Diretores das diferentes 

turmas vocacionais. A primeira ocorreu no início do ano letivo e destinou-se às 

apresentações necessárias, aos esclarecimentos relativos aos cursos e foi também 

uma forma de responsabilizar os professores e definir formas de atuação. Ficou 

decidido que os professores seriam convocados e informados sempre que necessário, 

o que implicou que o contacto entre estes e a Coordenadora tivesse sido frequente.  

As reuniões seguintes, convocadas após as reuniões de avaliação do primeiro e 

segundo períodos, tiveram como objetivo a divulgação do aproveitamento e 

comportamento dos alunos, bem com o esclarecimento de dúvidas relativamente a 

qualquer assunto respeitante aos alunos.  

O papel da Coordenadora foi fundamental para a compreensão dos problemas que 

afetam os alunos e para a sua resolução. Assim, compete ao mesmo coordenar e 

dinamizar um verdadeiro trabalho de equipa – Alunos/Professores – numa perspetiva 

de combate ao insucesso e abandono escolar, promovendo as relações 

Professor/Aluno/Família. 

Questões Organizativas/Administrativas 

A Coordenadora das Equipas Formativas Qualificantes desenvolveu, desde o início, um 

afeto especial pelos alunos das turmas de ensino vocacional, pois conheceu os seus 

antecedentes escolares e acompanhou-os durante todo o ano letivo.  

Este tipo de ensino assumiu-se como complexo, pois os alunos eram bastante 

complicados com conceitos de vida muito próprios. A vida destes alunos é caraterizada 

por vários dilemas que os levaram a assumir algumas vezes reações inesperadas que 

causaram estranheza no meio escolar. Os problemas que surgiram no decorrer do ano 

letivo prenderam-se, essencialmente, com a assiduidade e com alterações 

comportamentais, dentro da sala de aula. A relação da Coordenadora com os alunos 

assumiu vários contornos, conforme as situações surgidas. Partiu-se sempre de uma 

base de respeito, confiança e responsabilidade. Sempre que se registaram casos de 

alunos com um comportamento irregular e/ou com falta de assiduidade, a 

Coordenadora foi informada do sucedido. 

O Coordenador das Equipas Formativas Qualificantes é «uma das figuras centrais do 

sistema educativo profissionalizante». A ele cabe possibilitar «uma adequada 

integração escolar, tendo em vista o desenvolvimento pessoal e social dos alunos 

destas turmas». Neste âmbito, desenvolvi esforços no sentido de prevenir e/ou 

solucionar quaisquer problemas que pudessem surgir entre os alunos das turmas e a 

comunidade escolar onde eles estavam inseridos. 
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Ao longo do ano letivo, foram muitas as dificuldades sentidas, pelos diferentes 

elementos das Equipas Pedagógicas, na realização do trabalho pedagógico, uma vez 

que o público escolar das turmas era muito específico, com vivências e quotidianos 

dolorosos que, naturalmente, se evidenciaram nos seus comportamentos e atitudes.  

De uma forma geral, inicialmente, os alunos não revelavam um comportamento 

adequado e não tinham atitudes e regras de comportamento corretas em contexto de 

sala de aula. Por outro lado, os alunos não tinham expetativas, relativamente à escola, 

e não viam utilidade no conhecimento/certificação, não fazendo a Escola qualquer 

sentido para os mesmos. As turmas eram também muito heterogéneas em termos de 

interesses, pelo que nem sempre foi fácil cativar todos os alunos da mesma forma. 

Uma outra situação problemática é relativa aos alunos que apresentavam 

comportamentos perturbadores e não cumpriam regras básicas. Algumas destas 

atitudes de irreverência originaram problemas disciplinares e consequentemente 

processos disciplinares.  

Cumprimento das Planificações 

Como Coordenadora, presidi às reuniões com os Diretores de Turma das diferentes 

turmas vocacionais e as respetivas Equipas Pedagógicas. Para além destas reuniões, 

assisti e participei nas reuniões do Conselho Pedagógico. 

Organizei o Dossier de Turma do qual constam, além de todos os dados que dizem 

respeito aos alunos (fichas socioeconómicas, registos de avaliação dos diferentes 

períodos, Avaliação Modular e informação relativa à Prática Simulada), diferentes 

divisórias. Essas divisórias são relativas às atas dos Conselhos de Turma, planificações 

das diferentes disciplinas, e critérios de avaliação. Ao longo de todo o ano letivo, foi 

necessário um trabalho intenso e contínuo, junto dos alunos e dos colegas das Equipas 

Pedagógicas. O resultado desse trabalho foi muito positivo, evidenciando-se alguma 

originalidade no trabalho desenvolvido. Todos os professores das turmas auxiliaram 

na concretização do trabalho, para que se conseguisse sucesso. 

Após a avaliação da metodologia seguida, concluiu-se que os objetivos foram 

cumpridos. Foi encontrado um fio condutor para selecionar, planificar e calendarizar 

as diversas atividades a desenvolver com os alunos das turmas. Foi feito um trabalho 

de seleção das prioridades a adotar com vista à construção das competências 

pretendidas em cada área. 

Reflexão Crítica/Conclusão 

O trabalho desenvolvido com os alunos das turmas vocacionais foi muito proveitoso. 

Eram turmas constituídas por elementos simpáticos e humildes, havendo a salientar 

alguns casos de indisciplina e irreverência. Como Coordenadora tentei compreender 
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as suas atitudes, intenções e comportamentos e ultrapassar todas as dificuldades com 

as quais nos deparámos.  

Como Coordenadora aprendi muito, passei por experiências inesperadas, conheci 

alunos novos e diferentes que me permitiram construir um saber único e consolidar a 

ideia de que ser professora é uma grande realização. 

O ano letivo de 2014/2015 revelou-se bastante positivo, apesar de todos os sacrifícios 

dispensados. Trabalhar com alunos adolescentes revelou-se gratificante, enriquecedor 

e estimulante e desse trabalho resultaram experiências que melhorarão intervenções 

futuras. 

Apesar das condicionantes anteriormente referidas, os professores estiveram sempre 

atentos às diferentes dificuldades e problemáticas dos alunos, proporcionando 

situações de apoio direto. A preocupação primordial foi a aprendizagem de regras de 

comportamento e de valores, uma vez que o meio familiar de origem destes alunos é 

carenciado nestes aspetos.  

As Equipas Pedagógicas procuraram que o favorecimento do ensino pela descoberta, 

o trabalho de pesquisa e de grupo e o espírito de investigação proporcionassem aos 

alunos o gosto pela atualização dos seus conhecimentos e lhes proporcionassem 

situações que lhes permitirão confrontar ideias dos seus interesses. A utilização de 

materiais autênticos e a seleção de problemas ligados à vida real foram algumas das 

estratégias implementadas de forma a aumentar o gosto pela aprendizagem por parte 

da maioria dos intervenientes. Os contributos individuais foram, sempre que possível, 

destacados, de modo a promover o autoconhecimento, a autoconfiança e valorização 

pessoal. Os professores manifestaram sempre grande preocupação e interesse em 

solucionar os problemas de integração e disciplina.  

Note-se, ainda, que a avaliação contemplou todas estas problemáticas, sendo daí 

resultante uma escolaridade de sucesso, que não premiou o facilitismo, mas antes 

“processos de conhecimento”, orientados para o desenvolvimento moral e social dos 

alunos. 

É de referir que a colaboração da Psicóloga Ana Leite, foi extremamente importante 

pois a mesma revelou total disponibilidade e estabeleceu uma forte relação de 

proximidade quer com os alunos, quer com os professores, que em muito contribuiu 

para o sucesso das turmas.  

O apoio prestado por parte Direção da Escola também se revelou de extrema 

importância para o desenvolvimento de todo o trabalho. Salienta-se a presença nas 

reuniões e a relação que alguns dos membros já tinham com alguns jovens e a que 

conseguiram com os restantes, o seu conhecimento profundo das características da 
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comunidade e de jovens com comportamentos disruptivos.  

De acordo com o que anteriormente foi referido, a apreciação global das turmas 

vocacionais foi muito positiva, na medida em que possibilitou a reinserção escolar de 

vários alunos, a maioria com índices de falta de assiduidade elevadíssimos e favoreceu 

o cumprimento da escolaridade mínima obrigatória, com base numa escolarização que 

primou pelo princípio da individualização da aprendizagem.  

Todos os elementos que integraram as Equipas Pedagógicas evidenciaram coesão de 

equipa e demonstraram entreajuda e espírito de persistência, apesar das inúmeras 

dificuldades com que se depararam.  

Em jeito de conclusão, a relação estabelecida entre a Coordenadora, os colegas e os 

alunos foi muito proveitosa, incidindo na valorização da sua identidade, respeito entre 

todos os elementos da comunidade escolar e responsabilização pelos seus atos. 

 

Obras de Conservação, Remodelação e Renovação 

Neste plano levaram-se a cabo, para além de outras, importantes intervenções na escola 

sede, nomeadamente: 

 Remodelação do espaço de atendimento aos Encarregados de Educação, do GIA, 

gabinete de Diretores de Turma, acesso aos serviços administrativos e SPO; 

 Modernização do espaço de receção e atendimento da Escola Sede; 

 Obras de serralharia na sala 28 da EBVV e na receção da escola; 

 Colocação de aparelhos de ar condicionado na Biblioteca, na sala de trabalhos dos 

professores e reparação e manutenção dos restantes; 

 Aquisição de aparelhos de TV para a Biblioteca e sala de convívio dos professores; 

 Colocação de serviço de TV por cabo nas EB1 e EB com 2º e 3º Ciclos; 

 Substituição total das coberturas pedonais exteriores e pintura da estrutura de 

suporte; 

 Substituição dos estores das salas de aula constantes do plano de substituição já 

iniciado anteriormente; 

 Limpeza e reparação das redes de saneamento e de águas pluviais da escola sede; 

 Pintura de gabinetes; 

 Pinturas nas salas de aula, nos espaços interiores e exteriores das escolas com 

EB23; 

 Pintura das linhas dos campos interior e exterior da Escola Sede; 

 Pinturas e arranjos de manutenção nos equipamentos desportivos das escolas com 

EB23; 
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 Poda de árvores da EBVV e EBMEA; 

 Arranjos de jardinagem em vários espaços das escolas com EB23; 

 Aquisição de variado acervo de reforço às bibliotecas do Agrupamento no âmbito do 

Projeto aLer+; 

 Aquisição de equipamento informático de apoio à gestão; 

 Aquisição e reparação de colchões e outro equipamento para as Unidades de 

Multideficiência; 

 Obras de reparação nas redes de abastecimento de água e colocação de azulejos 

na EB Monsenhor Elísio Araújo; 

 Eletrificar novos espaços na EBMEA; 

 Montagem de um sistema de rega na EBMEA; 

 Aquisição de materiais para equipar os pavilhões de Educação Física e para o 

1ºCEB; 

 Aquisição de reagentes e outros equipamentos para o Departamento de MCE; 

 Aquisição de dois armários para reagentes para os laboratórios da EBMEA e EBVV; 

 Aquisição de microscópios para o 3º ciclo; 

 Aquisição de um serviço de impressoras/fotocopiadoras para equipar as Escolas 

Básicas com 2º e 3º CEB; 

 Aquisição de uma Central Telefónica e respetivos terminais telefónicos para todos 

os serviços da escola Sede; 

 Aquisição de fornos e micro-ondas para as Educação especial e bares da escola. 

 Nas EB1 

 Aquisição de material didático e equipamentos para as três áreas das atividades de 

enriquecimento curricular (AEC); 

 Aquisição de lupas binoculares para as EB1. 

 Pintura e colocação de expositores na EB de Oriz em colaboração com a Junta de 

Freguesia e a CM de Vila Verde; 

 Foi concluído pelos serviços do Município, a obra de requalificação do CE de Turiz 

e a aquisição dos materiais didáticos, informáticos, equipamentos e mobiliário 

para o seu apetrechamento; 

 Colocação/renovação de equipamentos de impressão e fotocópia para as Escolas 

Básicas e Jardins de Infância; 

 A Câmara Municipal de Vila Verde encontra-se a finalizar a obra de 

remodelação/ampliação da EB de Cruz, Soutelo, vulgarmente designada por CE 
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de Soutelo. 

 

No 1º ciclo e pré-escolar, da iniciativa do Município: 

 Foi feita intervenção para colocar em funcionamento o aquecimento da Escola 

Básica nº2 de Vila Verde; 

 Obras de reparação nos diversos espaços na Escola Básica nº2 de Vila Verde. 

 

Considerações finais do Diretor 

Num ano em que se sentiram alterações muito positivas num grande agrupamento, 

com uma área geográfica superior a metade do Concelho de Vila Verde, com realidades 

que vão desde o Pré-escolar, passando pelo 1º Ciclo do Ensino Básico, 2º e 3º Ciclos, 

Duas Unidades de Apoio a Alunos com Multideficiência, Cursos CEF e Cursos 

Vocacionais, duas Escolas com mais de 700 e 800 alunos, respetivamente, uma Escola 

Básica com 1º CEB e EPE com mais de 400 alunos, só se conseguem grandes 

resultados com um grande espírito de entreajuda e de colaboração, empenho e 

dedicação no trabalho do dia-a-dia e uma grande abertura a novos métodos de 

trabalho e necessidades organizativas. 

Foram, pelas nossas escolas e pelos seus profissionais, lançados novas tipologias 

organizativas e com elas foram conquistados resultados muito satisfatórios. Havendo 

ainda algum desequilíbrio nos resultados conseguidos na vertente académica, ainda 

que todos globalmente positivos, podemos afirmar grandes conquistas organizativas 

e atividades de relevo nas diversas dimensões da consecução do projeto educativo. 

No desenvolvimento do Plano Anual de Atividades alcançamos muito brilho e grande 

qualidade, para além daquelas que se realizaram internamente, no que concerne a 

Projetos Desenvolvidos no âmbito Local, Regional e Nacional e Internacional. 

Quanto aos resultados escolares, apesar de em matéria de Avaliação Externa se 

pautarem por serem globalmente positivos, os mesmos são analisados em pormenor 

através do Relatório anexo PAASA mas o que gostaríamos de sublinhar é a evolução 

positiva dos mesmos e a margem de progressão que persiste e que devemos encalçar, 

estando para o efeito bem concentrados nos Planos de Melhoria e sugestões 

provenientes dos respetivos Grupos e Departamentos Curriculares. 

Alguns aspetos há a melhorar ainda na nossa organização, designadamente, melhoria 

na colaboração e no trabalho por parte dos docentes dos 2º e 3º ciclos de alguns 

grupos disciplinares, no que concerne à articulação, organização e melhoria das duas 

escolas. Melhorar a comunicação com a Direção através da apresentação de propostas 

de melhoria em tempo útil, da articulação com a mesma nos casos de alunos com 
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problemas de integração, disciplinares ou outros. Ainda no que concerne ao 2º e 3º 

ciclos, melhorar ainda mais a participação em atividades de envolvimento com a 

comunidade e momentos festivos, contribuindo, deste modo, para a constituição de 

um verdadeiro espírito e modelo de Agrupamento que, de outro modo, dificilmente se 

concretizará. 

Deveremos continuar com momentos de trabalho, em reuniões formais e informais, 

pelos elementos do mesmo grupo disciplinar/disciplina a exercer funções em escolas 

diferentes, designadamente no Inglês, Português e Matemática, por forma a definir 

práticas similares de trabalho, na tentativa de nos constituirmos como uma verdadeira 

“instituição aprendente”. 

Sublinhar que no que respeita aos Departamentos da educação Pré-escolar e 1º CEB 

o caminho tem sido de progresso e de evolução constante e, por essa razão, têm-se 

conquistado excelentes práticas letivas. 

Por fim, referir o nosso empenho e atenção a todas as sugestões de melhoria 

expressas ao longo deste relatório pelas várias coordenações para que, através delas, 

a escola continue a evoluir, fornecendo aos nossos alunos e suas famílias um serviço 

educativo e escolas de elevada qualidade. 

 

Agrupamento de Escolas de Vila Verde, 17 de julho de 2015 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

____________________________ 

António Alberto da Rocha Rodrigues 


