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Introdução

O presente relatório, elaborado pela Equipa de Autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Portel

(AEP), pretende dar a conhecer a análise global dos resultados obtidos pelos alunos na avaliação

sumativa do final do 1.º período letivo, bem como uma primeira monitorização das medidas

constantes no “Plano de Melhoria do AEP 2021/2022 - Plano Escola+ 21/23 do AEP” passíveis de

serem analisadas neste momento.

Todas as apreciações constantes no tópico “Análise por Departamento/Equipa” foram elaboradas em

reuniões das respetivas estruturas pedagógicas, com a contribuição de todos os docentes e técnicos

presentes nas mesmas. Consoante o órgão ou equipa, as análises focaram-se em grupos de alunos,

numa turma específica, no ano de escolaridade ou ciclo de ensino, numa disciplina ou conjunto de

disciplinas. Seguem sempre a mesma estrutura, iniciando-se com algumas considerações globais e

elencando-se em seguida as principais dificuldades detetadas e as estratégias de intervenção

propostas para ajudar os alunos a superar essas dificuldades. Em algumas situações foi necessário

proceder a ligeiras alterações aos documentos recebidos das equipas para evitar repetições, permitir

uma leitura mais objetiva do documento ou manter o anonimato dos alunos.

No presente ano letivo optou-se por incluir no relatório trimestral uma breve apreciação global do

Departamento da Educação Pré-Escolar; nos anteriores a apreciação deste departamento só

constava no relatório de autoavaliação final.

Optou-se ainda por incluir neste relatório, pela primeira vez, uma análise global da implementação

das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão realizada pela Equipa Multidisciplinar de Apoio

à Educação Inclusiva (EMAEI).

O Conselho Pedagógico realizou uma análise global dos resultados e das apreciações dadas a

conhecer pelos diferentes coordenadores, que constitui o tópico seguinte deste relatório.

O relatório é finalizado com uma síntese das reflexões realizadas pelos docentes dos diferentes

Departamentos/Equipas e pela Equipa de Autoavaliação.

Em anexo encontra-se um conjunto de tabelas e gráficos, com o tratamento estatístico dos

resultados em termos de sucesso e qualidade do sucesso por turma/ano de escolaridade, sucesso

pleno, previsão de retenções e comparação dos resultados com as metas do plano de melhoria, que

constam do documento inicial enviado a todos os docentes.

Dos anexos faz ainda parte um estudo global da evolução dos resultados obtidos pelo mesmo grupo

alunos no 1.º período no ano letivo transato e no 1.º período deste ano letivo, realizado por esta

equipa e apresentado posteriormente em Conselho Pedagógico, e que permitiu completar a análise

realizada por este órgão.

Por último, podem ser consultadas as tabelas com a quantificação das medidas de suporte à

aprendizagem e à inclusão implementadas no agrupamento, elaboradas pela EMAEI, e que serviram

de base à análise efetuada por esta equipa.
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Análise por Departamento/Equipa

Departamento da Educação Pré-Escolar

Análise Global dos Resultados

Procedeu-se à análise dos resultados escolares do 1.º período e no que concerne ao ensino

pré-escolar, as educadoras presentes referiram que todo o 1.º período foi caracterizado pelo

ensino presencial, o que permitiu aprendizagens diversificadas em todas as áreas de conteúdo,

tal como é referido nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar.

A avaliação do progresso de cada criança, situada no contexto e processo em que se desenvolveu,

utilizou abordagens descritivas que foram enviadas por e-mail aos Encarregados de Educação,

conforme a calendarização prevista para o efeito. Da mesma forma, foi realizada a reunião de

avaliação, referente ao 1.º período escolar. Houve participação das crianças no planeamento e

avaliação, tendo sido elaborados em todos os jardins de infância pequenos registos de

autoavaliação, onde cada criança pode dar o seu feedback construtivo centrado no seu

empenhamento escolar.

Integraram a equipa da Equipa Local de Intervenção (ELI) 13 alunos, sendo que em outubro de

2021, 1 aluno teve alta no jardim de infância da Vera Cruz.

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico

Análise Global dos Resultados

Da análise e reflexão sobre os resultados escolares do 1.º período concluiu-se que:

- No 1.º ano, apesar de não ter sido feita análise quantitativa dos resultados, os docentes

observaram que o aproveitamento global dos alunos é bom. Contudo, é de referir alguma

preocupação na disciplina de Português, uma vez que os discentes revelam diferentes ritmos na

aquisição de conteúdos, bem como uma certa imaturidade, insegurança e falta de

atenção/concentração.

- No 2.º ano, a taxa de sucesso é bastante satisfatória em todas as disciplinas, acima dos 80%. Em

relação à qualidade do sucesso os resultados são satisfatórios, verificando-se uma percentagem

mais baixa na disciplina de português de 43,2%. Esta situação era expectável atendendo ao

período de confinamento verificado no ano letivo anterior, cenário este que prejudicou as

aprendizagens base dos alunos e a aquisição de competências de leitura e escrita. O número

elevado de alunos por turma, as turmas mistas no 1.º ciclo e a falta de mais apoio efetivo aos

alunos com dificuldades, também são fatores que prejudicam a evolução positiva dos mesmos.

Por outro lado, o facto de, nas turmas mistas haver poucos alunos de um só ano de escolaridade,

poderá também contribuir para esta percentagem na qualidade de sucesso. No que se refere ao

sucesso pleno, este situa-se nos 81,1%. A taxa de retenção encontra-se nos 2,7%.
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- No 3.º ano, a taxa de sucesso é bastante satisfatória em todas as disciplinas, situando -se acima

dos 90%. Em relação à qualidade do sucesso os resultados são satisfatórios, verificando-se uma

percentagem mais baixa na disciplina de português de 52,4% . No que se refere ao sucesso pleno,

este situa-se nos 92,9%. A taxa de retenção encontra-se nos 2,4%.

- No 4.º ano, a taxa de sucesso é bastante boa em todas as disciplinas, acima dos 97%. Em relação

à qualidade do sucesso os resultados também são bastante satisfatórios, verificando-se uma

percentagem mais baixa na disciplina de matemática de 63,2%. No que se refere ao sucesso

pleno, este situa-se nos 97,4%. A taxa de retenção encontra-se nos 0,0%.

Salientamos o facto de, ainda estar a ser feita uma recuperação de conteúdos no 3.º e 4.º ano e

que esta ainda vai demorar algum tempo até os alunos terem realizado as aprendizagens em falta.

Relembramos que os alunos a frequentar estes anos, foram prejudicados com 2 anos de

sucessivos confinamentos.

Também foi feita uma análise e reflexão sobre a Medida Matematic@r, concluindo-se que, até ao

momento as metas definidas para o sucesso (85%) e para a qualidade do sucesso (45%) foram

superadas, tendo sido atingido 97,4% e 65,8%, respectivamente. 

Na coadjuvação em português, até ao momento as metas definidas para o sucesso (85%) e para a

qualidade do sucesso (45%) foram superadas, tendo sido atingido 92,9% e 58,6%, respetivamente.

Na Oferta Complementar, Kids Online, o sucesso situa-se acima dos 90% em todas as turmas. Em

relação à qualidade do sucesso, no 2.º ano é 94,6%, no 3.º ano nos 66,7% e no 4.º ano nos 71,1%.

Relativamente às dificuldades sentidas no Kids Online, são mais a nível técnico. Nos

estabelecimentos das freguesias o acesso à internet é fraco ou inexistente (é utilizada banda

larga), a utilização, maioritária de tablets torna também difícil a realização de certas tarefas

(escrita de textos, utilização de jogos educativos, realização de pesquisas, etc.).

 As medidas Matematic@r e a Coadjuvação a Português estão a ter resultados positivos, uma vez

que o trabalho desenvolvido individualiza e sistematiza os conteúdos de acordo com as

necessidades dos alunos, apostando num trabalho de recuperação e desenvolvimento dos

mesmos. Deverá dar-se continuidade a estas medidas.

Identificação Dificuldades diagnosticadas
Estratégias de intervenção/superação de

dificuldades

MTA

Matemática

(Grupo de

3.º ano)

- Resolução de problemas

(interpretação e compreensão de

enunciados).

- Apresentação de vídeos explicativos e com

problemas de matemática;

- Fichas de exercícios de revisões com

problemas digitais;

- Resolução de problemas a partir do diálogo

e da vivência dos alunos;

- Continuar a exploração da atividade

enquanto persistirem as dúvidas, tentando

que todos chegassem ao "resultado

correto”;

- Apresentação de diferentes estratégias ao

incentivo à explicitação do raciocínio lógico

matemático;
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- Usar auxílios visuais ao resolver problemas

(desenhar imagens ou mover objetos);

- Apoio individualizado aos alunos que mais

dificuldades apresentam.

MTA

Português

(Grupo de

3.º ano)

- Leitura;

- Interpretação e compreensão;

- Ortografia;

- Organização e escrita de texto.

- Dar prioridade a momentos para leitura;

- Promover hábitos de leitura e escrita

através de diferentes atividades (projetos,

BE…);

- Planificação, textualização, revisão e

reescrita;

- Autoavaliação das produções escritas;

- Aprofundar os domínios de leitura e

escrita, reforçando e consolidando

aprendizagens;

- Diferenciação pedagógica;

- Respeitar o seu ritmo de aprendizagem;

- Reforçar hábitos e métodos de trabalho;

- Apoio individualizado aos alunos que mais

dificuldades apresentam;

- Escrita de textos no computador;

- Atividades colaborativas que respondam

ao interesse dos alunos.

MTB

Matemática

- Ler e representar números no

sistema de numeração decimal;

- Reconhecer e memorizar factos

básicos das operações e calcular

com os números inteiros não

negativos recorrendo à

representação horizontal do

cálculo, em diferentes situações e

usando diversas estratégias que

mobilizem relações numéricas e

propriedades das operações;

- Reconhecer e utilizar diferentes

representações para o mesmo

número e relacioná-las.

- Apoio mais individualizado;

- Utilização de material didático para maior

concretização;

- Realização de exercícios com gradual nível

de dificuldade.

MTB

Português

- Leitura;

- Interpretação e compreensão;

- Ortografia;

- Organização e escrita de textos.

- Dar prioridade a momentos para leitura;

- Promover hábitos de leitura e escrita;

- Autoavaliação das produções escritas;

- Aprofundar os domínios de leitura e

escrita, reforçando e consolidando

aprendizagens;

- Reforçar hábitos e métodos de trabalho;

- Atividades colaborativas que respondam

ao interesse dos alunos.
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Oriola

Matemática

- Resolução de problemas;

- Interpretar o enunciado dos

exercícios;

- Relacionar dados fornecidos para

a resolução de problemas;

- Definição de uma estratégia

apropriada à resolução de

problemas;

- Raciocínio lógico;

- Cálculo mental;

- Leitura e escrita de números por

classes e ordens;

- Comunicação matemática;

- Falta de atenção/concentração

- Pouca autonomia (grupo de 1.º e

2.º ano).

- Apresentação de vídeos explicativos e com

problemas de matemática;

- Fichas de exercícios de revisões com

problemas digitais;

- Resolução de problemas a partir do diálogo

e da vivência dos alunos;

- Continuar a exploração da atividade

enquanto persistirem as dúvidas, tentando

que todos chegassem ao "resultado

correto”;

- Resolver problemas que impliquem a

identificação de informação relevante,

verificar resultados obtidos e discutir

estratégias utilizadas e resultados obtidos;

- Apresentar diferentes estratégias ao

incentivo à explicitação do raciocínio lógico

matemático;

- Estimular os alunos a redigir corretamente

as suas respostas, explicando o seu

raciocínio e apresentando as suas

conclusões de forma clara;

- Criar hábitos e métodos de trabalho,

promovendo o desenvolvimento da

autonomia, capacidade de raciocínio e o

cálculo.

Oriola

Português

- Leitura e escrita (grupo de 1.º e

2.º ano);

- Poucos hábitos de leitura;

- Leitura pouco fluente;

- Interpretação e compreensão;

- Ortografia;

- Organização e escrita de textos.

- Dar prioridade a momentos para leitura;

- Promover hábitos de leitura e escrita

através de diferentes atividades (projetos,

BE…);

- Planificação, textualização, revisão e

reescrita;

- Autoavaliação das produções escritas;

- Aprofundar os domínios de leitura e

escrita, reforçando e consolidando

aprendizagens;

- Diferenciação pedagógica;

- Respeitar o seu ritmo de aprendizagem;

- Reforçar hábitos e métodos de trabalho;

- Apoio individualizado aos alunos que mais

dificuldades apresentam;

- Escrita de textos no computador;

- Atividades colaborativas que respondam

ao interesse dos alunos.
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2.º A

Matemática

(Grupo de 6

alunos)

- Cálculo mental, raciocínio

matemático e comunicação

matemática;

- Falta de competências em alguns

alunos para a aquisição de novos

conteúdos.

- Realizar tarefas diversificadas no sentido

de treinar o cálculo mental;

- Resolvidas situações problemáticas

relacionadas com o quotidiano dos alunos

para que exercitem o raciocínio e a

comunicação matemática;

- Trabalhar em simultâneo, conteúdos em

que os alunos demonstrem não ter domínio;

- Disponibilizar aos alunos um

acompanhamento muito individualizado, tal

como tem sido feito durante este período e

o qual surtiu muito efeito.

2.º A

Português

(Grupo de 8

alunos)

- Leitura pouco fluente e em alguns

casos alunos não leitores;

- Dificuldades na escrita de

palavras/frases;

- Dificuldades na produção de

textos.

- Dar continuidade às estratégias aplicadas,

uma vez que as mesmas surtiram efeito;

- Atividades de leitura e escrita de modo a

aperfeiçoar as mesmas;

- Apoio o mais individualizado possível,

especialmente aos alunos com maiores

dificuldades;

- Diversificação e diferenciação de

estratégias, tendo em conta as necessidades

dos alunos.

2.º A

Kids Online

- Pouca coordenação motora para

controlar e orientar o rato;

- Pouco domínio e conhecimento

do teclado para o exercício da

escrita de texto;

- Falta de acesso ao correio

eletrónico do aluno por

desconhecimento da palavra

passe.

- Trabalhar a escrita de texto;

- Fazer pesquisas sobre temas em estudo;

- Solicitar aos pais para enviar a password;

- Repor a palavra passe.

3.º A

Português

(Grupo de 6

alunos)

- Leitura hesitante e em alguns

casos silabada;

- Dificuldades na compreensão e

interpretação de textos;

- Hesitação na produção escrita de

textos com e/ou sem tema

sugerido.

- Continuar a desenvolver atividades e

tarefas centradas e direcionadas para a

leitura e escrita, sistematizando e

consolidando aspetos básicos e

fundamentais no domínio da leitura e

compreensão do conteúdo lido;

- Apoio individual aos alunos com

dificuldades na leitura e escrita;

-Abordagem diferenciada na estratégia de

atuação centrada nas dificuldades

específicas dos alunos;

- Realização de fichas de

trabalho/consolidação direcionadas para as

dificuldades identificadas.
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3.º A

Kids Online

- Dificuldades/hesitação no

domínio na operacionalização de

escrita no uso do teclado e do rato.

- Desenvolvimento de atividades e tarefas

com recurso à escrita e ao processamento

de texto.

4.º A

Matemática

(Grupo de 3

alunos)

-Apresentação e consolidação de

conteúdos não trabalhados no ano

anterior;

-  Resolução de problemas e

comunicação matemática;

- Dificuldades ao nível do raciocínio

lógico matemático.

- Introduzir e trabalhar matéria que não foi

dada no ano anterior/ trabalho de

consolidação;

- Maior apoio individualizado

(especialmente aos alunos com maiores

dificuldades);

- Realização de jogos matemáticos;

- Resolução de problemas apresentando e

discutindo estratégias utilizadas.

4.º A

Kids Online

- Utilização das aplicações

trabalhadas (Docs e Slides) com

alguma dificuldade.

- Continuar o trabalho nestas aplicações

para o completo domínio das mesmas.

Santana

Matemática

(Grupo de

2.º ano e 1

aluno de 3.º

ano)

- Resolução de problemas;

- Interpretar o enunciado dos

exercícios;

- Definição de uma estratégia

apropriada à resolução de

problemas;

- Raciocínio lógico;

- Cálculo mental;

- Leitura e escrita de números por

classes e ordens;

- Comunicação matemática;

- Falta de atenção/concentração;

- Pouca autonomia (grupo de 2.º

ano).

- Apresentação de vídeos explicativos e com

problemas de matemática;

- Fichas de exercícios de revisões com

problemas digitais;

- Resolução de problemas a partir do diálogo

e da vivência dos alunos;

- Continuar a exploração da atividade

enquanto persistirem as dúvidas, tentando

que todos chegassem ao "resultado

correto'';

- Resolver problemas que impliquem a

identificação de informação relevante,

verificar resultados obtidos e discutir

estratégias utilizadas e resultados obtidos;

- Apresentar diferentes estratégias que

conduzam à explicitação do raciocínio

lógico-matemático;

- Usar auxílios visuais na resolução de

problemas (desenhar imagens ou mover

objetos);

- Criar hábitos e métodos de trabalho,

promovendo o desenvolvimento da

autonomia, capacidade de raciocínio e o

cálculo.

Santana

Português

(Grupo de

2.º ano e 1

aluno de 3.º

ano)

- Leitura e escrita;

- Poucos hábitos de leitura;

- Interpretação e compreensão;

- Ortografia;

- Organização e escrita de textos.

- Dar prioridade a momentos para leitura;

- Promover hábitos de leitura e escrita

através de diferentes atividades (projetos,

BE…);

- Planificação, textualização, revisão e

reescrita;

- Autoavaliação das produções escritas;
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- Aprofundar os domínios de leitura e

escrita, reforçando e consolidando

aprendizagens;

- Diferenciação pedagógica;

- Respeitar o seu ritmo de aprendizagem;

- Reforçar hábitos e métodos de trabalho;

- Apoio individualizado aos alunos que mais

dificuldades apresentavam;

- Escrita de textos no computador;

- Atividades colaborativas que respondam

ao interesse dos alunos.

MTA, MTB,

Oriola,

Santana

Kids Online

- De nível técnico: ausência de

router wi-fi nas salas;

- Equipamentos (Tablets) sem

teclados dificultou o trabalho na

utilização de algumas aplicações

(processamento de texto);

- Grupos heterogéneos em sala de

aula (dois ou mais anos de

escolaridade);

- Desconhecimento da senha para

entrar na aplicação. (Santana)

- Colocação de routers wi-fi nas salas;

- Incentivar alunos e Enc. de Ed. a aderir ao

Programa Escola Digital;

- Desenvolvimento de atividades de escrita e

de exploração de aplicações várias.

(Santana)

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

Análise Global dos Resultados

Tomando como referência as metas do Plano de Melhoria do Agrupamento, constata-se que as

percentagens de sucesso e qualidade de sucesso, na disciplina de Matemática do segundo ciclo

são superiores às percentagens de referência. Salienta-se, que os resultados obtidos nas

disciplinas de Ciências Naturais, Ciênci@qui e TIC também são bastante positivos. Em oposição, os

valores obtidos (em %) na turma do 6.º C, nas diferentes disciplinas, à exceção de TIC, são

preocupantes. Requerer-se-á de análise futura e consequentemente de estratégias de melhoria.

No que concerne ao 3.º ciclo, na disciplina de Matemática o sucesso e a qualidade de sucesso são

superiores às metas estabelecidas no Plano de Melhoria do Agrupamento. Nas restantes

disciplinas, como Ciências Naturais, Físico-Química e TIC os valores obtidos são bastante positivos.

As turmas dos 8.º anos apresentam resultados bastante favoráveis. No que concerne aos

resultados do 7.º ano, estes são inferiores aos restantes anos de escolaridade do 3.º ciclo. Assim,

espera-se futura reflexão com ênfase nas estratégias de melhoramento e na implementação de

medidas. Por fim, os valores obtidos nas turmas do 9.º ano consideram-se satisfatórios, contudo,

existe uma relativa apreensão face à continuidade dos mesmos, uma vez que a maioria dos alunos

beneficia de medidas constantes no Decreto-Lei n.º 54/2018.
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Relativamente ao CEF-OA as taxas de sucesso e de qualidade do sucesso são bastante positivas.

Salienta-se o sucesso obtido nas disciplinas de caráter prático em oposição às disciplinas de

componente mais teórica.

Por último, os alunos do curso TPA concluíram os módulos com sucesso. Salientam-se, os

resultados positivos nos módulos de cariz prático.

Identificação Dificuldades diagnosticadas
Estratégias de intervenção/superação de

dificuldades

5.º ano - Défice de atenção/concentração;

- Dificuldades no cálculo mental;

- Dificuldades no raciocínio

lógico/matemático;

- Falta de pré-requisitos;

- Dificuldades na aplicação de

conhecimentos;

- Dificuldades na interpretação,

compreensão e resolução de

problemas;

- Ritmo de trabalho lento;

- Fraca literacia científica e digital.

- Atividades de atenção/concentração;

- Exercícios de cálculo/raciocínio;

- Atividades de revisão, consolidação e

reforço;

- Resolução de problemas por passos;

- Exploração de apresentações, vídeos e

animações;

- Apoio individualizado;

- Simplificação da abordagem;

- Utilização de plataformas e aplicações

digitais;

- Incentivo à frequência da SA +.

6.º ano - Défice de atenção/concentração;

- Dificuldades no cálculo mental;

- Dificuldades no raciocínio

lógico/matemático;

- Falta de pré-requisitos;

- Dificuldades na aplicação de

conhecimentos;

- Dificuldades na interpretação,

compreensão e resolução de

problemas;

- Ritmo de trabalho lento; (6.º C);

- Fraca literacia científica e digital.

- Atividades de atenção/concentração;

- Exercícios de cálculo/raciocínio;

- Atividades de revisão, consolidação e

reforço;

- Resolução de problemas por passos;

- Exploração de apresentações, vídeos e

animações;

- Apoio individualizado;

- Simplificação da abordagem;

- Utilização de plataformas e aplicações

digitais;

- Incentivo à frequência da SA +.

7.º ano - Pouco domínio em

conteúdos intermédios;

- Poucos hábitos de estudo de

alguns alunos;

- Dificuldades na leitura e

interpretação de enunciados;

- Ritmo muito lento de

trabalho;

- Raciocínio pouco

desenvolvido;

- Dificuldades na

compreensão de linguagem

formal;

- Apoio individualizado;

- Elaboração de materiais específicos.

Fichas temáticas com sínteses de

conteúdos intermédios, exercícios

exemplificativos e propostas de

trabalho para consolidação;

- Ler em voz alta (a professora ou um

aluno) os enunciados dos exercícios e

dar indicações precisas de como

descodificar o que se pretende e

identificar os dados principais dos

problemas e exercícios;

- Reforço positivo com regularidade;
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- Dificuldades ao nível da

organização dos materiais da

disciplina;

- Alguns alunos muito

distraídos e pouco

autónomos;

- Lacunas de vocabulário;

- Resistência a comparecer

regularmente na SA +.

- Estimulação e valorização de

intervenções orais positivas;

- Exercícios orais de repetição, com

recurso a situações simples, para

memorização de procedimentos,

sempre que possível;

- Recurso a exemplos da vida

quotidiana, o mais possível;

- Instrumentos de avaliação

diversificados e/ou condições de

aplicação dos mesmos diferenciada;

- Construção e verificação do

portefólio;

- Criação de experiências de

aprendizagem diversificadas e

relacionadas com o quotidiano e/ou

interesse dos alunos sempre que

possível;

- Incentivo à utilização da plataforma

“Escola Virtual” (na qual todos os

discentes de 7º ano estão registados)

onde tem acesso a vídeos e tarefas de

aprendizagem/consolidação e de

avaliação interativas de acordo com os

conteúdos abordados em sala de aula;

- Incentivo à frequência da SA+;

- Incentivo à frequência do MatPlus.

8.º ano - Défice de

atenção/concentração;

- Lacunas em aprendizagens de

anos anteriores;

- Aquisição/aplicação de

conhecimentos;

- Consolidação de conhecimentos;

- Interpretação e compreensão de

enunciados;

- Capacidades de raciocínio,

resolução de problemas e

comunicação;

- Análise e interpretação de

tabelas, gráficos e esquemas;

- Organização dos materiais;

- Ritmos de trabalho diferentes;

- Motivação para a aprendizagem;

- Resistência a comparecer

regularmente na SA +.

- Atividades de revisão, consolidação e

reforço;

- Esquemas e resumos com conteúdos

de anos anteriores;

- Apresentação e exploração de vídeos

para introdução de conteúdos;

- Incentivo à utilização das aplicações

interativas associadas ao manual e a

plataformas virtuais;

- Proposta de tarefas ou instrumentos de

avaliação com um número mais reduzido de

exercícios;

- Resolução de exercícios e problemas com

um nível de dificuldade crescente e de fichas

de trabalho temáticas;

- Fichas de pesquisa orientada com

utilização dos recursos digitais da BE;

- Trabalho a pares/pequenos grupos;

- Apoio individualizado;
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- Proposta e incentivo para a frequência da

SA+;

- Incentivo à frequência do MatPlus.

- Construção de portefólio com todos

os materiais de apoio à aprendizagem:

fichas de trabalho, de informação, de

avaliação (respetivas correções) e

resumos elaborados pelos alunos.

9.º ano - Motivação para a aprendizagem;

- Lacunas em aprendizagens de

anos anteriores;

- Aquisição/aplicação de

conhecimentos;

- Interpretação de enunciados;

- Ritmos de trabalho muito

diferentes;

- Consolidação de conhecimentos;

- Capacidades de raciocínio,

resolução de problemas e

comunicação;

- Análise e interpretação de

tabelas, gráficos e esquemas;

- Organização dos materiais;

- Autorregulação das

aprendizagens;

- Atenção/concentração;

- Resistência a comparecer

regularmente na SA +.

- Apresentação e exploração de vídeos para

introdução de conteúdos;

- Resolução de situações problemáticas

relacionadas com o quotidiano e interesse

dos alunos;

- Incentivo à utilização das aplicações

interativas associadas ao manual, a

plataformas virtuais e a software específico;

- Disponibilização de esquemas e resumos

com conteúdos de anos anteriores;

- Correção detalhada dos exercícios

propostos;

- Solicitação da intervenção oral para

averiguar a compreensão dos conceitos e

procedimentos

- Proposta e incentivo para a frequência

da aula de Reforço e da SA+;

- Apoio individualizado;

- Leitura dos enunciados em voz alta, com

indicação das expressões a sublinhar e dos

dados essenciais;

- Trabalho a pares/pequenos grupos;

- Proposta de tarefas ou instrumentos de

avaliação com um número mais reduzido de

exercícios;

- Resolução de exercícios e problemas com

um nível de dificuldade crescente e de fichas

de trabalho temáticas;

- Fichas de pesquisa orientada com

utilização dos recursos digitais da BE;

- Construção de um portefólio com

todos os materiais de apoio à

aprendizagem: fichas de trabalho e de

avaliação e respetivas correções; listas

de verificação de conteúdos/objetivos;

resumos elaborados pelos alunos;

- Realização de tarefas de curta

duração;
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- Alternância do tipo de

tarefa/metodologia de trabalho.

CEF-OA Nas disciplinas de carácter teórico:

- Cumprimento das regras de sala

de aula;

- Atenção/concentração;

- Motivação para a aprendizagem;

- Persistência na realização das

tarefas;

- Compreensão da linguagem

escrita e oral;

- Aquisição/aplicação de

conhecimentos;

- Organização dos materiais.

- Explicitação frequente das regras a cumprir

e reforço positivo dos comportamentos

considerados corretos;

- Proposta de tarefas de curta duração;

- Alternância do tipo de tarefa/metodologia

de trabalho;

- Realização de trabalhos de pesquisa;

- Utilização de plataformas virtuais com uma

componente de jogo na aprendizagem e

consolidação de conteúdos;

- Leitura coletiva dos enunciados e

explicitação pormenorizada de cada tarefa

proposta;

- Apoio individualizado;

- Consulta de resumos e esquemas na

resolução das tarefas;

- Apoio na organização do caderno

diário/dossiê;

- Valorização da participação oral dos

alunos.

Curso TPA Nas disciplinas de carácter teórico:

- Dificuldades de aprendizagem;

- Pouco interesse e empenho.

Estratégias motivacionais como:

- envolvência dos alunos com experiências

de aprendizagem diversificadas e

relacionadas com o seu quotidiano e/ou

interesses;

- desenvolvimento de trabalhos práticos;

- realização de trabalhos de pesquisa;

- consulta de materiais durante a realização

das fichas de avaliação;

- valorização da participação oral positiva.

Departamento de Línguas

Análise Global dos Resultados

Relativamente à análise estatística dos resultados relativos às disciplinas que compõem este

departamento, destacaram-se as situações que, de seguida, se descrevem.

No que refere à disciplina de Português, no 2.º Ciclo, a taxa de sucesso é de 80% (com 86,8% no

5.º ano e 75,4% no 6.º ano), sendo a meta estabelecida de 80%. Quanto à qualidade do sucesso, a

taxa é de 32,6% (com 31,6% no 5.º ano e 33,3% no 6.º ano), sendo a meta de 30%.
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Na disciplina de Complemento à Educação Artística, CAL, há a salientar que a taxa de sucesso é de

100% no 5.º ano e 96,5% no 6.º ano. A taxa da qualidade do sucesso situa-se nos 26,3% no 5.º ano

e, no 6.º ano, nos 50,9%.

Na disciplina de Português, no 3.º Ciclo, há a registar o seguinte: a taxa de sucesso é de 75,6%

(com 83,7% no 7.º ano; 76,7% no 8.º ano e 66,7% no 9.º ano), sendo a meta estabelecida de 70%.

No que respeita à qualidade do sucesso, a taxa é de 22,1% (com 34,9% no 7.º ano; 23,3% no 8.º

ano e 8,9% no 9.º ano), sendo a meta de 20%.

Relativamente à turma CEF-OA, nesta disciplina, quer a taxa de sucesso quer a taxa da qualidade

do sucesso situam-se nos 85,7%.

No âmbito da disciplina de Inglês, no 1.º Ciclo, importa mencionar que as aulas iniciaram apenas a

partir do dia 9 de dezembro.

No 2.º Ciclo, a taxa de sucesso é de 82,1% (com 84,2% no 5.º ano e 80,7% no 6.º ano). Não foi

definida uma meta. A taxa da qualidade do sucesso é de 35,8% (com 31,6% no 5.º ano e 38,6% no

6.º ano), sendo a meta de 30%.

No 3.º Ciclo, a taxa de sucesso é de 80,2% (com 95,3% no 7.º ano; 69,8% no 8.º ano e 75,6% no 9.º

ano). Também aqui não foi definida uma meta. A taxa da qualidade do sucesso é de 27,5% (com

37,2% no 7.º ano; 32,6% no 8.º ano e 13,3% no 9.º ano), sendo a meta de 25%.

Na turma CEF-AO, a taxa de sucesso é de 100% e a taxa da qualidade do sucesso situa-se nos

28,6%.

Na disciplina de Oferta Complementar, Let´s Talk, a taxa de sucesso é de 100% no 7.º ano; 95,3%

no 8.º ano e de 80% no 9.º ano. A taxa da qualidade do sucesso é, respetivamente, de 39,5%;

41,9% e 22,2%.

Na Língua Estrangeira II, Espanhol, os resultados são os seguintes em termos de taxa de sucesso:

82,1% no 7.º ano; 82,6% no 8.º ano e 95,8% no 9.º ano. A taxa da qualidade do sucesso é,

respetivamente, de 60,7%; 39,1% e 29,2%.

Na Língua Estrangeira II, Francês, a taxa de sucesso é de 93,3% no 7.º ano; 100% no 8.º ano e

76,2% no 9.º ano. A taxa da qualidade do sucesso é, respetivamente, de 60%; 40% e 23,8%.

Na generalidade das disciplinas, a taxa de sucesso, no primeiro período, é bastante satisfatória, no

entanto, na disciplina de Português, registam-se valores abaixo da meta de sucesso nos anos

terminais de ciclo (6.º e 9.º anos com 75,4% e 66,7%, respetivamente). De salientar ainda que, no

9.º ano, nesta disciplina, a taxa da qualidade do sucesso é de 8,9% quando a meta é de 20%. Na

disciplina de Inglês, a taxa da qualidade do sucesso é de 13,3% e a meta estipulada de 25%. Da

leitura destes resultados, percebe-se as fragilidades que estes alunos apresentam, o que é

particularmente preocupante na disciplina de Português, onde realizarão uma prova final de ciclo.

Relativamente à taxa de sucesso pleno das turmas de 2.º e 3.º Ciclos e TPA, destacam-se pela

positiva as turmas CEF e TPA com 71,4% e 100%, respetivamente. As turmas de 8.º e 9.º anos

apresentam uma taxa inferior a 50%. As turmas de 5.º, 6.º e 7.º anos registam todas valores

inferiores a 60%. Assim sendo, a previsão de retenções é de 15,8% no 5.º ano; 29,8% no 6.º ano;

16,3% no 7.º ano; 27,9% no 8.º ano e 35,6% no 9.º ano.
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Identificação Dificuldades diagnosticadas
Estratégias de intervenção/superação de

dificuldades

Francês

7.º B

- Compreensão e interpretação de

enunciados;

- Expressão oral;

- Falta de responsabilidade;

- Autonomia.

- Valorização das prestações e intervenções

autónomas, de cariz positivo;

- Recurso a ferramentas digitais (Expressão

oral);

- Intervenção dos Encarregados de

Educação.

Francês

8.º ano

- Falta de concentração;

- Distração;

- Falta de responsabilidade;

- Falta de métodos e hábitos de

estudo.

- Atribuição de tarefas específicas e

individuais;

- Intervenção dos Encarregados de

Educação.

Francês

9.º A

- Falta de métodos e hábitos de

estudo;

- Compreensão e interpretação de

enunciados;

- Aquisição e aplicação de

conhecimentos;

- Expressão oral;

- Expressão escrita;

- Falta de responsabilidade;

- Autonomia.

- Valorização das prestações e intervenções

autónomas, de cariz positivo;

- Recurso a ferramentas digitais (Expressão

oral);

- Intervenção dos Encarregados de

Educação.

Inglês

7.º, 8.º e 9.º

anos

- Falta de métodos e hábitos de

estudo;

- Expressão oral;

- Expressão escrita;

- Compreensão e interpretação de

enunciados;

- Autonomia.

- Reforço de estratégias de estudo e

organização dos alunos;

- Aplicação de variadas atividades de

expressão oral;

- Insistência na realização de exercícios de

produção escrita variados;

- Diversificação na forma de apresentação

dos conteúdos lecionados;

- Valorização das prestações e intervenções

autónomas, de cariz positivo.

Português

5º ano

- Falta de hábitos e métodos de

estudo;

- Expressão Escrita;

- Expressão Oral.

- Organização dos meios de trabalho e

estudo, com a colaboração dos

Encarregados de Educação;

- Exercícios de escrita criativa;

- Comunicações orais de forma orientada.

Português

6º ano

- Falta de hábitos e métodos de

estudo;

- Expressão Escrita;

- Expressão Oral.

- Reforço de estratégias de estudo e

organização dos alunos;

- Intervenção dos Encarregados de

Educação;

- Exercícios de escrita criativa.
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Português

8.º ano

Em termos de conhecimentos e

capacidades:

- Compreensão escrita;

- Gramática;

- Expressão oral; (8.º A, 8.º C)

- Expressão escrita;

- Compreensão/interpretação de

enunciados;

- Aquisição e aplicação de

conhecimentos.

Em termos de atitudes e valores:

- Falta de hábitos e métodos de

trabalho;

- Falta de interesse pelo estudo;

- Falta de empenho nas tarefas

escolares;

- Falta de cooperação nas

atividades propostas.

(8.º A, 8.º C)

- Frequência da SA+; (8.º A, 8.º B)

- Frequência da SA+, tentando a

possibilidade de funcionar online, através da

Classroom, e refletir posteriormente sobre o

seu funcionamento; (8.º C)

- Valorização de todas as iniciativas dos

alunos que demonstrem empenho em

superar as suas dificuldades;

- Valorização de todas as iniciativas dos

alunos que demonstrem empenho em

alargar os seus conhecimentos e

competências;

- Valorização de prestações positivas, como

estratégia motivacional;

- Valorização da avaliação oral;

- Apoio individualizado da docente da

disciplina e da docente de Educação

Especial;

- Revisão dos conteúdos anteriores antes

de iniciar a apresentação de novos

conteúdos;

- Encorajamento dos alunos no sentido de

poderem esclarecer as suas dúvidas;

- Leitura, em voz alta, dos enunciados;

- Uso de itens de associação direta, escolha

múltipla e resposta curta;

- Destaque dos pontos-chave, aquando da

realização de uma atividade, para alertar os

alunos para a correta direção do trabalho;

- Permissão de tempo extra para concluir

as tarefas, caso seja necessário;

- Uso de recursos digitais para avaliação da

leitura.

Português

9.º A

Em termos de conhecimentos e

capacidades:

- Compreensão escrita;

- Gramática;

- Expressão oral;

- Expressão escrita;

- Compreensão/interpretação de

enunciados;

- Aquisição e aplicação de

conhecimentos.

Em termos de atitudes e valores:

- Frequência da SA+;

- Valorização de todas as iniciativas dos

alunos que demonstrem empenho em

superar as suas dificuldades;

- Valorização de todas as iniciativas dos

alunos que demonstrem empenho em

alargar os seus conhecimentos e

competências;

- Valorização de prestações positivas, como

estratégia motivacional;

- Valorização da avaliação oral;
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- Falta de hábitos e métodos de

trabalho;

- Falta de interesse pelo estudo;

- Falta de empenho nas tarefas

escolares;

- Falta de cooperação nas

atividades propostas.

- Apoio individualizado da docente da

disciplina e da docente de Educação

Especial;

- Revisão dos conteúdos anteriores antes

de iniciar a apresentação de novos

conteúdos;

- Encorajamento dos alunos no sentido de

poderem esclarecer as suas dúvidas;

- Leitura, em voz alta, dos enunciados;

- Uso de itens de associação direta, escolha

múltipla e resposta curta;

- Destaque dos pontos-chave, aquando da

realização de uma atividade, para alertar os

alunos para a correta direção do trabalho;

- Permissão de tempo extra para concluir

as tarefas, caso seja necessário;

- Uso de recursos digitais para avaliação da

leitura.

Inglês

2.º Ciclo

- Compreensão escrita;

(5.º A, 6.º C)

- Gramática e vocabulário;

(todas as turmas)

- Expressão escrita;

(5.º A, 5.º B, 6.º C)

- Expressão oral;

(5.º A, 6.º A, 6.º B, 6.º C)

- Ausência de hábitos e métodos de

estudo/trabalho;

(5.º A, 5.º B, 6.º A, 6.º C)

- Falta de empenho;

(5.º A, 6.º A, 6.º C)

- Comportamento perturbador;

(5.º A, 6.º A)

- Falta de responsabilidade; (6.º C)

- Falta de confiança e autoestima;

(6.º C)

NOTA: Os resultados da turma 6.º C

ficam muito aquém do esperado.

São alunos com muitas

dificuldades, sem hábitos e

métodos de trabalho, falta de

empenho e responsabilidade. A

agravar a situação foi a integração

de 2 alunos na última semana de

aulas do 1.º P, ambos com nível 2

na disciplina.

- Pedagogia diferenciada;

- Acomodações curriculares;

- Realização de mais momentos de avaliação

formativa (questões-aula);

- Diversificação dos instrumentos de

avaliação;

- Partilha de recursos informativos e

lúdicos/apelativos, na Plataforma Google

Classroom, para reforço dos conteúdos

trabalhados;

- Uso de ferramentas digitais para a

apresentação oral de trabalhos;

- Recurso a jogos lúdicos para consolidação

de conteúdos lexicais e gramaticais;

- Apelo para a frequência da SA+ Inglês.

18



Departamento de Ciências Humanas e Sociais

Análise Global dos Resultados

Em termos gerais, considerou-se que em todas as disciplinas e todos os anos, o sucesso é bom,

com valores compreendidos entre os 75% e os 90% embora a qualidade do mesmo não tenha

atingido valores muito significativos, com valores abaixo dos 40%. No caso da disciplina de

Cidadania e Desenvolvimento, o sucesso registou-se acima dos 90%, mas em termos da qualidade

do sucesso só no 6.º e 7.º ano é que os valores ultrapassaram os 50%. Nos restantes anos de

escolaridade, a qualidade do sucesso nesta disciplina não foi além dos 44%.

Relativamente ao sucesso pleno, os valores demonstram que existe um decréscimo sucessivo de

ano para ano, desde o 1.º ciclo (acima dos 90%) para o 9.º ano (37,8%).

Ao analisar os resultados da avaliação do 1.º período às disciplinas do departamento, concluiu-se

que os resultados obtidos, dadas as grandes dificuldades que os alunos evidenciaram desde o

início do ano letivo, resultam da aplicação de várias medidas universais em todas as

turmas/disciplinas. Desta forma, os alunos conseguiram alcançar algumas aprendizagens

essenciais e concretizar com algum sucesso as atividades propostas.

Os valores relativamente mais baixos da qualidade do sucesso poderão estar associados a fatores

sociológicos como por exemplo a forma pouco valorizada que os alunos e famílias fazem da escola

e, consequentemente, o desinteresse instalado por muitas das atividades e aprendizagens

fundamentais. A situação pandémica que se vive há mais de 2 anos, com o número crescente de

casos positivos à COVID 19, está a criar uma grande instabilidade emocional nas turmas, que se

reflete nos níveis de atenção e concentração dos alunos e na consolidação e aplicação dos

conhecimentos das disciplinas. Além disso, tal como vem acontecendo há vários anos, os docentes

deste departamento consideram que a reduzida carga letiva semanal atribuída a cada disciplina,

dificulta a oportunidade de se concretizarem atividades de consolidação e desenvolvimento das

aprendizagens. Neste momento, deparamo-nos com situações de graves lacunas na leitura,

interpretação e aplicação de conceitos, o que dificulta o alcance, com sucesso de qualidade, na

aquisição das aprendizagens essenciais, pondo em causa as aprendizagens futuras, pois não há

tempo para consolidar, de forma diferenciada, de acordo com os vários níveis de dificuldades

manifestadas pelos alunos.

Apesar dos dados de E.M.R.C. não constarem no quadro com os resultados do 1.º período, a

docente referiu que tanto o sucesso como a qualidade do sucesso foi Bom.

Identificação Dificuldades diagnosticadas
Estratégias de intervenção/superação de

dificuldades

HGP

5.º ano

Dificuldades ao nível da:

- Comunicação oral;

- Pesquisa e tratamento da

informação;

- Análise de fontes

- Concentração em sala de aula e

na realização das atividades;

- Autonomia.

- Apresentações orais orientadas;

- Utilização das Técnicas de Comunicação e

informação;

- Interpretação conjunta de textos;

- Elaboração de esquemas/resumo;

- Utilização de fichas de verificação.
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HGP

6.º ano

Dificuldades ao nível da:

- Expressão oral e  escrita;

- Pesquisa e tratamento da

informação;

- Mobilização/aplicação do

conhecimento adquirido;

- Concentração em sala de aula e

na realização das atividades;

- Autonomia.

-Diversificação de estratégias de

ensino-aprendizagem recorrendo à utilização

de recursos multimédia, em que os alunos

interajam em sala de aula;

- Explorar os recursos (áudio/vídeo)

disponibilizados pela Escola Virtual

-Reforço de atividades práticas e lúdicas;

-Aumentar o número de fichas resumo e de

esquemas para sistematizar/relacionar

conceitos;

-Diversificar instrumentos de avaliação;

-Reforço positivo mais individualizado e apelo

a uma maior participação.

História

7.º C

Dificuldades ao nível da:

- expressão oral e escrita;

- interpretação dos textos

informativos;

- análise das fontes escritas;

- mobilização/aplicação do

conhecimento adquirido;

- relacionação de conceitos mais

complexos ou que implicam o

domínio de aprendizagens de

anos anteriores;

- concentração em sala de aula e

autonomia.

- Realizar mais atividades de produção escrita

para aplicação de conceitos/conhecimentos

(com recursos a ferramentas digitais);

- Desenvolver mais atividades de leitura em

voz alta e de interpretação de

documentos/textos informativos;

- Aumentar o número de fichas resumo e de

esquemas para sistematizar/relacionar

conceitos;

- Diversificar os instrumentos de avaliação

(questionários, gamificação, questões-aula);

- Realçar o vocabulário específico de cada

tema nos momentos de aprendizagem e

destacar as palavras-chave/conceitos

fundamentais;

- Reforçar a participação oral;

- Explorar os recursos (áudio/vídeo)

disponibilizados pela Escola Virtual.

História

7.º A, 7.º B

Dificuldades ao nível da:

- Concentração nas atividades

propostas;

- Pesquisa e tratamento da

informação;

- Interpretação de textos;

- Autonomia;

- Mobilização/aplicação do

conhecimento adquirido.

- Realizar mais atividades de produção escrita

para aplicação de conceitos/conhecimentos;

- Aumentar o número de fichas resumo e de

esquemas síntese para

sistematizar/relacionar conceitos;

- Diversificar instrumentos de avaliação

(questionários, jogos online, questões-aula);

- Reforço positivo, apoio mais individualizado,

apelo a uma maior participação (perguntas

dirigidas);

- Reforço das atividades formativas e

diversificação de recursos.
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História

8.º ano

Dificuldades ao nível da :

- Produção oral e escrita;

- Interpretação dos textos

informativos;

- Análise das fontes escritas;

- Mobilização/aplicação do

conhecimento adquirido;

- Relacionação de conceitos mais

complexos;

- Concentração em sala de aula;

- Autonomia.

- Realizar mais atividades de produção escrita

para aplicação de conceitos/conhecimentos;

- Aumentar o número de fichas resumo e de

esquemas síntese para

sistematizar/relacionar conceitos;

- Diversificar instrumentos de avaliação

(questionários, jogos online, questões-aula);

- Reforço positivo, apoio mais individualizado,

apelo a uma maior participação (perguntas

dirigidas);

- Reforço das atividades formativas e

diversificação de recursos.

História

9.º ano

Dificuldades ao nível da:

- Compreensão e expressão

escrita;

- Aplicação e relacionação de

conceitos mais complexos;

- Pesquisa e tratamento da

informação;

- Autonomia.

- Aumentar o número de fichas resumo e de

esquemas para sistematizar/relacionar

conceitos;

- Diversificar os instrumentos de avaliação

(questionários, gamificação, questões-aula);

- Realçar o vocabulário específico de cada

tema nos momentos de aprendizagem e

destacar as palavras-chave/conceitos

fundamentais;

- Reforçar a participação oral e promover

pequenos debates sobre temáticas

relacionadas com a atualidade.

Geografia

3.º ciclo

- Alunos com dificuldade em

concentração, com falta de

métodos e hábitos de estudo e

com interesses divergentes aos

escolares;

- Aquisição e compreensão de

conhecimentos;

- Concentração na realização das

atividades;

- Análise e tratamento/

exploração de documentos.

Situações a potenciar:

- Autonomia dos alunos;

- Interesse pela disciplina/escola.

- Utilização de estratégias diversificadas em

sala de aula, pró-ativas, recorrendo à

utilização de recursos multimédia, em que os

alunos interajam em sala de aula, de modo a

motivá-los para as aprendizagens essenciais

da disciplina;

- Utilização de metodologias de trabalho mais

proativas, com recurso à BE e às TIC ou a

projetos que se venham a realizar em

Geografia e/ou interdisciplinares;

- Recurso a debates e atividades de

role-playing;

- Diversificação de instrumentos de avaliação;

- Reforço positivo, apoio mais individualizado,

apelo a uma maior participação em sala de

aula.

Cidadania e

Desenvolvi-

mento

2.º e 3.º

ciclos

- Pouca consciência cívica;

- Dificuldades em respeitar regras

e normas de conduta;

- Concentração na realização das

atividades.

- Reforço das atividades práticas e lúdicas;

-  Promoção por parte dos alunos de uma

participação ativa nos projetos do

agrupamento (sempre que possível);

- Utilização de metodologias de trabalho mais

proativas, com recurso à BE e às TIC.
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Departamento de Expressões

Análise Global dos Resultados

Os resultados nas disciplinas de expressões são bastante satisfatórios pois quase todas elas

apresentam uma taxa de sucesso superior a 88%, sendo que se atingem os 100% em muitos dos

casos analisados.

No caso da qualidade do sucesso, o Departamento salienta que, na generalidade, se verificam

bons resultados, ultrapassando os 50% em várias das disciplinas e anos de escolaridade.

Por vezes notam-se algumas diferenças, na qualidade do sucesso entre turmas do mesmo ano de

escolaridade. O Departamento considera que são turmas com características diferentes,

constituídas por alguns alunos que revelam falta de métodos e hábitos de trabalho,

conjuntamente com um desinteresse em aprender e melhorar os seus resultados, aliando-se

ainda, nalguns casos, um comportamento desajustado que compromete aprendizagens de

qualidade.

Os docentes do Departamento continuarão a implementar diversas estratégias de recuperação e

de remediação aos alunos que revelem maiores dificuldades, nomeadamente, valorização da

participação, implementação de metodologias facilitadoras da aprendizagem, incremento de

atividades e estratégias de aprendizagem no sentido de desenvolver atitudes e capacidades que

tornem os alunos mais autónomos, diversificação de instrumentos de avaliação e maior

valorização das prestações positivas como estratégia motivacional.

Relativamente à análise do quadro do Sucesso Pleno, verifica-se que, no 2.º e 3.º ciclos não há

nenhum ano de escolaridade com cem por cento de sucesso.

As maiores preocupações são os oitavos e os nonos anos de escolaridade com 55,8% e 62,2%,

respetivamente, de alunos com níveis inferiores a três, não sendo, no entanto, as disciplinas deste

departamento a contribuir para esta situação uma vez que o sucesso do departamento ultrapassa

largamente os 90%.

Relativamente à eficácia das estratégias definidas no ano anterior e aplicadas durante o primeiro

período, os docentes do departamento abordaram esta questão na análise que fizeram dos seus

resultados.

Quanto à reformulação das estratégias aplicadas, os docentes consideraram que esta não será

necessária, uma vez que os casos identificados são pontuais e se devem, essencialmente, à atitude

de recusa, por parte dos alunos, em realizar as atividades propostas.

O Departamento continuará a aplicar as medidas previstas na lei nº 116/2019, de 13 de setembro,

que republica o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que mais se adequem às necessidades dos

alunos.

Quanto à previsão de retenções verifica-se, de forma preocupante, que todas as turmas, tanto do

2.º como do 3.º ciclo, têm alunos em situação de retenção, com especial preocupação para o 6.ºC,

com a possibilidade de 50% de retenções. De um total de 14 turmas, 10 apresentam mais de 20%

de alunos em situação de retenção. No entanto e relativamente a este aspeto, o Departamento

constata que os resultados obtidos nas suas disciplinas, só em raras exceções contribuem para as

retenções dos alunos.
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Identificação Dificuldades diagnosticadas
Estratégias de intervenção/superação de

dificuldades

2.º e 3.º

Ciclo

- Turmas com características

diferentes.

- Falta de métodos e hábitos

de trabalho.

- Desinteresse em aprender

e melhorar os seus

resultados.

- Falta de Material.

- Recusa em realizar as

tarefas.

- Comportamento

desajustado.

- Assiduidade irregular.

- Diversificação de estratégias de trabalho,

procurando adequar as mesmas às características

específicas dos alunos, tais como:

- Valorização de todas as iniciativas dos alunos que

demonstrem empenho em alargar os seus

conhecimentos e competências;

- Implementação de diversas estratégias de

recuperação e de remediação a alunos que

revelem maiores dificuldades, nomeadamente:

- Valorização da participação;

- Apoio individualizado em sala de aula;

- Implementação de metodologias facilitadoras da

aprendizagem;

- Incrementação de atividades e estratégias de

aprendizagem no sentido de desenvolver atitudes

e capacidades que tornem os alunos mais

autónomos;

- Diversificação de instrumentos de avaliação e

maior valorização das prestações positivas como

estratégia motivacional.

- Continuação da aplicação das medidas previstas

na lei nº 116/2019, de 13 de setembro, que

republica o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho,

que mais se adequem às necessidades dos alunos.

Departamento dos Serviços Especializados de Apoios Educativos

Análise Global dos Resultados

O número total de alunos do AEP no final do 1.º período é de 397 (do 1.º ciclo ao ensino

secundário). Destes alunos cerca de 1,8% (7 alunos) têm PEI e destes apenas 2 com PIT em

desenvolvimento. Relativamente aos alunos com medidas universais e seletivas, contabilizamos

8,6% (34 alunos).

Após análise dos resultados escolares dos alunos para os quais foram mobilizadas medidas

universais e seletivas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de Julho, concluímos que dos 34

alunos com medidas universais e seletivas, 7 encontram-se em situação de retenção,

correspondendo a 20,6%, sendo 1 aluno do 1.º ciclo, 1 aluno do 2.º ciclo e 3 alunos do 3.º ciclo.

As disciplinas onde os alunos evidenciam maiores dificuldades são: no 2.º ciclo, Matemática e HGP

(exclusivamente no 6.º ano) e no 3.º ciclo, Matemática, Físico-química e Ciências Naturais.

Estes resultados devem-se ao défice de empenho dos alunos associado ao grau de dificuldade das

disciplinas. Salvaguarda-se o facto de serem revistas com frequência as estratégias e formas de
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apresentação dos diversos conteúdos, no entanto, não se conseguem obter melhores

desempenhos nos momentos de avaliação.

Relativamente aos alunos com medidas adicionais verificamos que apenas uma aluna apresentou

um nível inferior a três.

É de salientar que 17 alunos atingiram sucesso pleno correspondendo a 50%.

Identificação Dificuldades diagnosticadas
Estratégias de intervenção/superação de

dificuldades

2.º ano - Fraca autonomia para

organização de tarefas,

mesmo as mais simples;

- Dificuldades na

sistematização e

compreensão das

aprendizagens;

- Dificuldades de

atenção/concentração em

períodos mais longos.

- Reforço positivo e reconhecimento dos

pequenos progressos;

- Instruções (orais) claras e diretas;

- Utilização de materiais pedagógicos que

facilitem a aquisição dos conteúdos explorados;

- Acompanhamento  individual;

- Reforço/consolidação de conteúdos, através de

atividades individuais;

- Interação dos docentes e colegas de turma com

o/a aluno/a.

6.º ano - Dificuldades de

atenção/concentração;

- Dificuldade de interpretar o

que lhe é dito/pedido.

- Adequar os conteúdos às necessidades e

interesses do aluno;

- Reforço positivo e reconhecimento dos

pequenos progressos;

- Instruções (orais) claras e diretas;

- Utilização de materiais pedagógicos que

facilitem a aquisição dos conteúdos explorados;

- Acompanhamento  individual;

- Solicitar a participação do aluno.

3.º Ciclo - Pouco empenho e

organização, falta de métodos

de estudo e de

responsabilidade;

- Falta de autonomia;

- Dificuldades na

compreensão da mensagem

escrita.

- Défice na interação com os

pares nos diversos contextos

escolares;

- Falta de motivação e

interesse nas aprendizagens.

- Dificuldades na

sistematização e

compreensão das

aprendizagens.

- Solicitar a participação do aluno;

- Elogiar o aluno sempre que se justifique;

- Apoio psicológico;

- Utilização de materiais pedagógicos que

facilitem a aquisição dos conteúdos explorados;

- Acompanhamento mais próximo e individual

aos alunos com maiores dificuldades;

- Reforço/consolidação de conteúdos, através de

atividades individuais e em pequenos grupos;

- Reforço positivo e reconhecimento dos

pequenos progressos;

- Promover a participação oral em sala de aula;

- Potenciar a compreensão leitora;

- Reforçar/Aprofundar as competências de

produção de texto;

- Potenciar a capacidade de comunicação do

raciocínio matemático;

24



- Realizar um diagnóstico antes de iniciar novos

conteúdos, permitindo ajustar desde o início a

intervenção a realizar, de modo a que o aluno

“não desligue”;

- Instruções (orais e escritas) claras e diretas.

CEF A avaliação deste período,

prende-se com a situação

clínica do aluno, que impede

que este  consiga controlar

alguns comportamentos, o

que compromete o seu

processo de

ensino-aprendizagem.

- Não concretização das

atividades em contexto de

sala de aula;

- Falta de motivação, interesse

e empenho nas

aprendizagens.

Uma vez que o aluno se encontra a frequentar

um CEF pode vir a adquirir as aprendizagens no

decorrer dos dois anos do curso.

Poder-se-á articular com o aluno, a docente de

Educação Especial e/ou os docentes das

disciplinas um período (horário/dia) para que

este recupere as aprendizagens que se

encontram comprometidas.

CAL – Criar Artes e Letras

Análise Global dos Resultados

Após análise dos dados referentes ao primeiro período, as docentes que lecionam a disciplina em

questão, consideram que o sucesso obtido é muito bom, uma vez que, no 5.º ano a percentagem

relativa ao sucesso apresenta valores de 100% e no 6.º ano apresenta valores de 96%.

A percentagem do 6.º ano deve-se ao facto de uma das turmas ter recebido (perto do final do 1.º

período) dois alunos transferidos de outras escolas, cuja disciplina não fazia parte da matriz

curricular dos mesmos, fator que impediu o alcance da percentagem de 100%.

Relativamente à qualidade do sucesso, no quinto ano a percentagem de 26,3% deve-se à

constatação de falta de métodos e hábitos de estudo verificada na grande maioria dos alunos que

compõem as duas turmas. A fraca autonomia, pouca responsabilidade e faltas de regras são

fatores que também têm bastante relevância na qualidade do sucesso da disciplina.

De notar também que os dois anos de pandemia impulsionaram negativamente o saber estar em

sala de aula, bem como condicionaram a aquisição de algumas competências essenciais e

necessárias para o desempenho de atividades propostas no 5.º ano de escolaridade.

No que diz respeito à qualidade do sucesso, no sexto ano, verifica-se uma percentagem de 50, 9%

que apesar de ser um valor mediano, espelha uma progressão relativamente ao 5.º ano, talvez

pelo facto dos alunos (principalmente de uma turma) demonstrarem alguma autonomia e

empenho e ainda pelo facto de estarem mais familiarizados com os contornos da disciplina e com

a metodologia de projeto/trabalho colaborativo que esta pressupõe.
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Identificação Dificuldades diagnosticadas
Estratégias de intervenção/superação de

dificuldades

5.º Ano - Alunos com dificuldade de

concentração, com falta de

métodos e hábitos de estudo;

- Dificuldades ao nível da

metodologia de trabalho de

projeto;

- Dificuldades ao nível do

trabalho de grupo;

- Fraca autonomia;

- Dificuldades ao nível da

escrita/oralidade.

- Realização de exercícios que desenvolvam a

atenção/ concentração;

- Organização conjunta das atividades a

desenvolver;

- Incutir regras de trabalho colaborativo;

- Definir regras e formas de pesquisa e

tratamento de dados;

- Colocar alunos mais autónomos em trabalho de

entreajuda com alunos que revelam maiores

dificuldades;

- Exercícios de escrita criativa;

- Criar espaços para apresentações orais de

forma orientada.

6º Ano - Alunos com dificuldade de

concentração, com falta de

métodos e hábitos de estudo;

- Dificuldades ao nível da

metodologia de trabalho de

projeto;

- Dificuldades ao nível do

trabalho de grupo;*

- Fraca autonomia.*

*Não se aplica à turma B do

6.º ano.

- Realização de exercícios que desenvolvam a

atenção concentração;

- Organização conjunta das atividades a

desenvolver;

- Incutir regras de trabalho colaborativo;

- Definir regras e formas de pesquisa e

tratamento de dados;

- Colocar alunos mais autónomos em trabalho de

entreajuda com alunos que revelam maiores

dificuldades;

- Exercícios de escrita criativa;

- Criar espaços para apresentações orais de

forma orientada.

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF)

Análise Global dos Resultados

Durante o 1.º período, após alteração da metodologia de trabalho e seleção dos respetivos

processos, estiveram sinalizados 13 alunos, dos 3 ciclos do AEP.

Em termos de distribuição processual, podemos referir que existem 2 alunos do 1.º ciclo, 1 aluno

do 2.º ciclo e 10 alunos do 3.º ciclo.

De entre os motivos de sinalização encontram-se 7 alunos em situação de absentismo ou

abandono escolar (3 pertencentes à etnia cigana), 2 em situação de negligência familiar/parental,

5 com necessidades de apoio social e familiar.
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O GAAF estabeleceu os primeiros contactos com as famílias/aluno/DT ou DTT, onde foram

elaborados os Planos de Intervenção Individual e delineados os diferentes tipos de intervenção,

nomeadamente:

- Intervenção com a família, é realizada através de contatos com a família/EE para diagnóstico

sócio familiar, levantamento de necessidades, acompanhamento da situação familiar, apoio e

acompanhamento psicossocial, encaminhamento para serviços da comunidade (se necessário)

integração em Programa de Competências Socioemocionais; e realização de algumas ações de

sensibilização com as famílias sobre temas pertinentes.

- Intervenção com o aluno através de apoio psicossocial com sessões individuais, semanais ou

quinzenais para gestão de expectativas e de emoções, exteriorização de comportamentos,

prevenção de riscos de abandono/absentismo escolar, prevenção/diminuição de dependências

digitais e prevenção de comportamentos de risco, integração em Programa de Competências

Socioemocionais e Acompanhamento Social;

- Intervenção com o Diretor de Turma através de contacto para acompanhamento da evolução do

aluno e articulação com a família, articulação com a turma para gestão de expectativas e de

emoções e articulação com Conselho de Turma (se necessário);

- Encaminhamento para outros Serviços, nomeadamente para o SPO do AEP, Cri, Pedopsiquiatria,

Pediatria, Psicologia Clínica, Fisioterapia, Serviço Social da Segurança Social, outras entidades da

comunidade e CPCJ.

Assim, ao nível individual e familiar, as medidas serão a recolha de consentimentos, elaboração

de diagnóstico social e familiar, apoio e acompanhamento psicossocial ao aluno e família,

encaminhamento para SPO, articulação com EE, a (re)construção de Processo Social, articulação

com os serviços da comunidade, visita domiciliária e aplicação de Programa de Competências

Socioemocionais, para gestão de expectativas e de emoções.

Ao nível de turma, aplicação de Programa de Competências Socioemocionais em duas turmas

para gestão de expectativas e de emoções.

Perspetiva-se que no 2.º período, sejam implementadas as intervenções/medidas definidas.

Identificação Dificuldades diagnosticadas
Estratégias de intervenção/superação de

dificuldades

2.º ano

(2 alunos)

- Encarregada de Educação cujos

contactos têm sido difíceis

(números alterados, inacessíveis

ou desligados).

- Articulação com DT/DTT para contactos

diretos e convocatória para reunião

presencial, a realizar no início do 2.º

período. (já realizada)

5.º ano

(1 aluno)

- Encarregados de Educação cujos

contactos têm sido difíceis

(números alterados, inacessíveis

ou desligados).

- Articulação com DT/DTT para contactos

diretos e convocatória para reunião

presencial, a realizar no início do 2.º

período.

7.º ano

(3 alunos)

- Aluno com situação de

absentismo escolar grave

justificado por motivos de saúde

da mãe.

- O GAAF conseguiu contactar a mãe, via

telefone e um tio materno para apoiar a

situação do aluno. O contato foi realizado

depois de grande insistência do Diretor de

Turma.
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- Articulação com o DT para outro tipo de

contactos e convocatória para reunião

presencial, a realizar no início do 2.º

período.

- A reunião foi realizada, identificadas as

problemáticas que poderão estar

subjacentes ao comportamento do aluno e

da mãe.

- Ficou decidido apoio quinzenal à mãe e

encaminhamento do aluno para apoio

psicológico (RAP - resposta de apoio

psicológico).

- Foi definido apoio familiar à mãe

do aluno, mas a mãe apenas

compareceu na reunião de

definição do Plano de Intervenção.

- Reforçar o contacto com a mãe do aluno

para responsabilização da mesma  pelo

cumprimento do estipulado no Plano de

Intervenção.

- Aluno que necessita de apoio da

equipa ao nível individual, mas

existem incompatibilidades de

horários, durante o período letivo.

- Sensibilizar o aluno para esse apoio no

GAAF nas 4.ªs Feiras de tarde.

8º ano

(3 alunos)

- Alunos que necessitam de apoio

da equipa ao nível individual, mas

existem incompatibilidades de

horários, durante o período letivo.

- Sensibilizar o aluno para esse apoio no

GAAF nas 4.ªs Feiras de tarde.

-  Articulação com o DT ou outro docente do

Conselho de Turma para dispensar o aluno,

durante um período da sua aula, para a

prestação do respetivo apoio.

- Aluno que ainda não regressou à

escola por problemas de saúde,

possui dificuldades na mobilidade,

durante o período letivo.

- Aluno que ainda não regressou à escola

por problemas de saúde, possui dificuldades

na mobilidade, durante o período letivo.

9º ano

(2 alunos)

- Aluno que necessita de apoio da

equipa ao nível individual, mas

existem incompatibilidades de

horários, durante o período letivo.

- Sensibilizar o aluno para esse apoio no

GAAF nas 4.ªs  Feiras de tarde.

- Ainda não foi possível a definição

de estratégias com a família,

devido a incompatibilidade de

horários entre a Técnica do  GAAF

e a mãe.

- Articulação com DT para contactos diretos

e convocatória para reunião presencial, a

realizar no início do 2.º período.

CEF

(1 aluno)

- Aluno que necessita de apoio da

equipa do GAAF ao nível

individual,  para que sinta que há

um espaço só dele onde pode

exteriorizar sentimentos e

emoções.

- Articulação com o DT ou outro docente do

Conselho de Turma para dispensar o aluno,

durante um período da sua aula, para a

prestação do respetivo apoio. Duas sessões

de apoio já realizadas.
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Nota final: Devido a constrangimentos verificados no início do ano letivo relativamente à

compatibilidade dos nossos horários com a disponibilidade de alunos e famílias, decidimos

introduzir alguma flexibilidade nos nossos horários. Nesse sentido decidimos que a nossa

intervenção com as famílias seria feita de acordo com a disponibilidade das mesmas, nos finais de

tarde ou nas horas de almoço.

No que respeita aos alunos articulámos com os Diretores de Turma o horário mais conveniente

para a intervenção, sem prejuízo das suas aulas.

Apoio Tutorial Específico (ATE)

Análise Global dos Resultados

Durante o 1.º Período foram abrangidos por esta medida 18 alunos, sendo que 7 alunos estão com

grave falta de assiduidade, não tendo assistido a nenhuma sessão ou apenas com uma presença.

De referir que a maioria dos alunos apresenta graves lacunas nas suas aprendizagens, revelam

comportamentos algo desviantes e interesses divergentes dos escolares, esta situação não se

resolve per si e, ainda que as professoras tutoras possam ter criado empatia com os tutorandos e

desenvolvido uma relação de confiança que propicia a implementação das estratégias que visam a

superação de dificuldades, existem situações fraturantes, como a não valorização da escola por

parte do meio familiar, que são grandes entraves à motivação dos alunos na superação das

dificuldades diagnosticadas.

Ainda de referir que foram elaborados relatórios individuais de final de período dos alunos abaixo

identificados e que contêm todas as informações relativas às dificuldades diagnosticadas e

também as estratégias de intervenção e superação de dificuldades.

- Gradual empenho dos alunos nas atividades propostas pelas tutoras;

- Consciencialização de comportamentos menos adequados;

- Aumento da predisposição dos tutorandos em analisar os seus comportamentos de forma

a encontrar soluções para a melhoria;

- Menos incidência de comportamentos desviantes;

- Desenvolvimento de alguma autonomia no processo de aprendizagem;

- Alguma motivação para a superação de dificuldades.

Identificação Dificuldades diagnosticadas
Estratégias de intervenção/superação de

dificuldades

5.º Ano

(3 alunos)

- Falta de hábitos e métodos de

trabalho e estudo;

- Falta de organização.

- Organização de materiais e informação;

- Apoio no processo de aprendizagem;

- Monitorização das ações do processo de

aprendizagem personalizado;

- Estímulo da motivação, autodeterminação e

autoestima.
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- Falta de assiduidade no ATE.

(1 aluno)
- Comunicação da situação à DT.

6.º Ano

(3 alunos)

- Falta de hábitos e métodos de

trabalho e estudo.

- Organização de materiais e informação;

- Apoio no processo de aprendizagem;

- Monitorização das ações do processo de

aprendizagem personalizado.

- Estímulo da motivação, autodeterminação e

autoestima.

- Falta de assiduidade no ATE.

(1 aluno)
- Comunicação da situação ao DT.

7.º Ano

(1 aluno)

- Falta de hábitos e métodos de

trabalho e estudo;

- Falta de assiduidade aos

diversos apoios e aulas;

- Falta de apoio consistente pelo

Enc. de Educação

- Monitorização das ações do processo de

aprendizagem personalizado;

- Definição de objetivos e estratégias;

- Planeamento do seu tempo;

- Organização de materiais e informação;

- Apoio no processo de aprendizagem;

- Estímulo da motivação, autodeterminação e

autoestima.

8.º Ano

(1 aluno)
- Falta de assiduidade ATE

- Comunicação da situação ao DT e ao GAAF.

9.º Ano

(3 alunos)

- Falta de hábitos e métodos de

trabalho e estudo.

- Falta de assiduidade.

- Monitorização das ações do processo de

aprendizagem personalizado;

- Definição de objetivos e estratégias;

- Planeamento do seu tempo;

- Organização de materiais e informação;

- Apoio no processo de aprendizagem;

- Estímulo da motivação, autodeterminação e

autoestima;

- Comunicação da situação à DT.

CEF

(7 alunos)

- Falta de hábitos e métodos de

trabalho e estudo.

- Apoio no processo de aprendizagem;

- Estímulo da motivação, autodeterminação e

autoestima.

- Falta de assiduidade no ATE.

(3 alunos)

- Comunicação da situação à Encarregada de

Educação, conversas  com o aluno;

- Comunicação da situação à DT e ao GAAF.
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Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)

Análise Global dos Resultados

Tal como previsto no doc.0 da EMAEI esta equipa reuniu e analisou toda a documentação de que

dispunha com o objetivo de verificar a eficácia das medidas mobilizadas.

Nos Conselhos de Turma/Docentes de final de 1.º período foi realizada a análise e apreciação da

eficácia da aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, assim como as

propostas de alteração sempre se verificasse que as mesmas não estavam adequadas às

necessidades dos alunos.

Nas situações de mobilização de medidas seletivas e adicionais foi preenchido o documento

“Doc.8 Monitorização Aplicação Medidas Seletivas Adicionais”. Com base nas informações

constantes nesse documento e nas atas, a EMAEI realiza a monitorização e avaliação da eficácia da

aplicação das medidas seletivas e adicionais de acordo com o definido nos RTP, analisando

também as situações, devidamente fundamentadas, em que são solicitadas alterações de

medidas.

A EMAEI procedeu à análise dos 41 registos de todos os alunos (com RTP) que usufruíram de

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão neste 1.º período:

- 4 alunos do 1.º ciclo do ensino básico, verificando-se que as medidas foram avaliadas de modo

global como eficazes para três destes alunos, e observando-se que para um dos alunos, no global

as medidas foram pouco eficazes;

- 9 alunos do 2.º ciclo do ensino básico, verificando-se que apenas para um dos alunos, as medidas

foram globalmente pouco eficazes;

- 28 alunos do 3.º ciclo do ensino básico, verificando-se que para 18 destes alunos as medidas

foram avaliadas globalmente como eficazes, e para os restantes 10 alunos em que as medidas

foram pouco eficazes, os Conselhos de Turma solicitaram revisão de Relatório Técnico Pedagógico

(RTP) para 8 destes alunos.

Nos dados referidos, devemos salientar que estão também monitorizadas a eficácia das medidas

adicionais, mobilizadas para 7 alunos (2 no 2.º ciclo e 5 no 3.º ciclo) verificando-se que as medidas

mobilizadas foram consideradas eficazes para os 7 alunos. Destacamos apenas que um destes

alunos se encontra a desenvolver o PIT, tendo para o efeito sido assinado um protocolo entre o

Agrupamento e a ADA.

Todos estes alunos frequentam no mínimo de 60% do seu tempo letivo em contexto de sala de

aula com a sua turma.

Foram ainda analisados os doc.6 “Aplicação de medidas universais”, que fazem parte, como

anexos, das atas de conselho de turma/docentes, comparando as alíneas mencionadas na 1.ª

avaliação intercalar com as que agora, no final deste período, foram mobilizadas. Nesta análise foi

ainda considerado o universo de alunos por ciclo e a sua evolução ao longo do período.

No final do 1.º período, dos 397 alunos do ensino básico deste agrupamento, para 208 foram

mobilizadas medidas universais, o que corresponde a 58% dos alunos.
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Ao nível do 1.º ciclo, a percentagem de alunos com medidas é de 28% (37 alunos do total de 130),

no 2.º ciclo é de 56% (54 alunos do total de 97), e no 3.º ciclo é de 89% (117 alunos no total de

132).

Relativamente às medidas mobilizadas, pode-se concluir que no 1.º ciclo, e no final do 1.º período,

a alínea a) diferenciação pedagógica e a alínea b) acomodações curriculares, foram as mais

aplicadas, abrangeram a maior percentagem de alunos apoiados (78% e 100% respetivamente).

Quanto ao 2.º ciclo, verifica-se igualmente uma elevada percentagem da mobilização das medidas

a) e b), (89% e 94%), e a medida e) Intervenção com foco académico e comportamental em

pequeno grupo, passa também a ter, uma elevada percentagem de mobilização (96% dos alunos

com medidas). Esta medida e) corresponde na maioria dos casos à Sala Aprende + nas disciplinas

de Matemática, Inglês e Português (medida de promoção do sucesso).

Ao nível do 3.º ciclo, as medidas universais mais mobilizadas, são as correspondentes às alíneas b)

Acomodações curriculares e e) Intervenção com foco académico e comportamental em pequeno

grupo, com 84% e 74%, respetivamente. Tal como já foi referido para o 2.º ciclo, esta intervenção

com foco académico em pequeno grupo, corresponde igualmente, no 3.º ciclo, à Sala Aprende + a

Português, Inglês e Matemática. A medida a) diferenciação pedagógica, é também mobilizada para

60% dos alunos apoiados.

Como conclusão a medida universal mais mobilizada nos três ciclos do ensino básico é a medida

b), acomodações curriculares correspondendo a 89,42% a qual se constitui como uma “medida de

gestão curricular que permite o acesso ao currículo e às atividades de aprendizagem na sala de

aula através da diversificação e da combinação adequada de vários métodos e estratégias de

ensino, da utilização de diferentes modalidades e instrumentos de avaliação, da adaptação de

materiais e recursos educativos e da remoção de barreiras na organização do espaço e do

equipamento, planeada para responder aos diferentes estilos de aprendizagem de cada aluno,

promovendo o sucesso educativo” (artº 2, Lei 116).

As medidas a) diferenciação pedagógica e e) Intervenção com foco académico e comportamental

em pequeno grupo, foram mobilizadas para cerca de 70% dos alunos do AEP.

A medida c) enriquecimento curricular, no Agrupamento corresponde a atividades

complementares de caráter temporário que permitem o enriquecimento do currículo,

programadas e centradas em determinadas áreas, sob a orientação ou a mediação de docentes

(AEC, MatPlus, clubes…) verificando-se que um pequeno número de alunos os frequente,

aproximadamente 10% diminuindo a sua frequência quando se avança no nível de escolaridade,

provavelmente porque os alunos são encaminhados para as “salas aprende +”. Relativamente à

medida d) promoção de comportamento pró-social a sua fraca mobilização, cerca de 4,8%, poderá

ser considerado como positiva, uma vez que a mesma se constitui como uma intervenção

individual com alunos para promover comportamento pró-social, normalmente esta resposta é

articulada entre o diretor de turma/GAAF/SPO.

Refira-se ainda que ao longo do 1.º período a EMAEI reuniu semanalmente tendo analisado 6

fichas de identificação de necessidades. Foram também realizadas reuniões com a equipa alargada

para proceder à elaboração/atualização de 9 Relatórios Técnico Pedagógicos, tendo até ao

momento concluído 3, já aprovados e devidamente homologados.
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Conselho Pedagógico

Análise global

Os membros deste conselho analisaram, de uma forma global, as áreas onde se verificam casos de

sucesso inferiores a 80%, para que se identifiquem turmas ou áreas disciplinares que necessitem

de maior reforço nas medidas de apoio ou reorientação das mesmas.

Antes de se proceder à análise global dos resultados, será importante salientar que em muitas

situações se verificam casos de sucesso superiores a 90%, chegando em muitos casos aos 100%.

Estes valores parecem-nos revelar um panorama bastante satisfatório, principalmente tendo em

conta os dois últimos anos de pandemia e as várias situações de ausência por isolamento que se

verificaram, principalmente no 2.º ciclo.

Relativamente aos dados em concreto, registam-se valores abaixo dos 80% de sucesso nas

seguintes turmas/disciplinas:

2.º ano - Portel (Português / Matemática) e Oriola (Português);

3.º ano - Portel (Português) e Santana (Português / Matemática);

4.º ano - Portel - Matemática / Estudo do Meio;

5.º ano - Matemática / Ciências Naturais;

6.º ano - Português / História e Geografia de Portugal / Matemática;

7.º ano - Matemática;

8.º ano - Português/ Inglês / História;

9.º ano - Português / Inglês / Matemática / Fisico-quimica.

Através desta recolha, confirmamos que as áreas disciplinares para onde têm sido canalizadas as

principais medidas de apoio, continuam a ser aquelas que realmente delas mais necessitam, ou

seja, o Português, a Matemática e o Inglês, assim como as Ciências Naturais no 2.º ciclo. Será de

salientar ainda que, para além das medidas de apoio já implementadas, foi também atribuído um

reforço à disciplina de Matemática para as turmas de 9.º ano.

Apenas as áreas de História e Geografia de Portugal (6.º ano), História (8.ºano) e Físico-química

(9.º ano) apresentam resultados inferiores a 80% de sucesso sem que beneficiem de medidas

específicas de recuperação, no entanto, considera-se que será de aguardar a evolução da situação

para que se decida se será adequado implementar alguma medida específica para estas áreas.

Relativamente às Taxas Previstas de Retenção, será de salientar que, por comparação com os

resultados do ano transato, em período homólogo, os resultados do 6.º e 9.º ano revelam uma

grande discrepância. Nos 6.º anos esta taxa era de 2,6% no ano letivo anterior, e no presente ano

letivo é de 29%, e nos 9.º anos passou de 19,4%, para 35,6%.

Podem existir vários motivos que sustentem esta diferença, sendo um deles as dificuldades de

aprendizagem reveladas pelos alunos dos atuais 6.º e 9.º anos, e a diferença no empenho em

ultrapassar as dificuldades e obter melhores desempenhos escolares, entre os grupos de alunos

comparados.
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O 1.º período do ano letivo 20-21 iniciou-se com um enquadramento diferente do que se

apresentou no atual ano letivo, pois foi pedida a elaboração de um plano de recuperação com a

duração de 5 semanas, com diferentes estratégias e metodologias de ensino, onde houve uma

maior valorização da avaliação formativa.

A acumulação de lacunas após 2 anos de confinamento, as expectativas dos alunos quanto à

permanência na escola ou a um possível novo confinamento, acentuadas pelas dúvidas sobre a

realização de provas de avaliação externa, não tem permitido à maioria dos discentes um

envolvimento e motivação que os ajudem a realizar um trabalho efetivo, de qualidade e de forma

empenhada. Todos estes aspetos parecem-nos poder justificar a discrepância dos resultados em

causa.
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Reflexões Finais

Após análise global dos resultados obtidos no 1.º período, pelos alunos do Agrupamento de Escolas

de Portel (AEP), constata-se que o 1.º ciclo continua a obter taxas de sucesso e de qualidade de

sucesso, nas diferentes disciplinas, superiores  aos restantes ciclos de ensino.

As taxas acima referidas apresentam uma oscilação, nos resultados, mais acentuada na transição do

1.º ciclo para o 2.º ciclo.

No 1.º ciclo, a taxa de sucesso é bastante elevada e não apresenta grandes variações ao longo dos

quatro anos. Contudo, a taxa da qualidade de sucesso na disciplina de Português, nos 2.º e 3.º anos,

apresenta valores abaixo dos 50%. No 4.º ano do 1.º ciclo, apesar de se observar uma subida

generalizada da taxa da qualidade de sucesso, a Matemática é a disciplina que regista a qualidade de

sucesso mais baixa.

Nos 2.º e 3.º ciclos, a taxa de sucesso é elevada, com oscilações mais gráficas no 3.º ciclo. Em

oposição, a taxa da qualidade de sucesso é bastante baixa nestes ciclos de ensino. No 2.º ciclo

regista-se uma taxa inferior a 50% na maioria das disciplinas, à exceção de Educação Física no 5.º ano

e Cidadania e Desenvolvimento no 6.º ano. No 3.º ciclo, constata-se uma taxa de qualidade de

sucesso bastante baixa em quase todas as disciplinas. No 8.º ano, apenas a disciplina de Educação

Visual apresenta um valor acima dos 50%.

Da mesma forma, no CEF a taxa de sucesso é bastante satisfatória, apenas HST e CMA são as

disciplinas que apresentam valores inferiores a 80%. Mais uma vez, a taxa da qualidade de sucesso

revela-se muito baixa, com valores abaixo de 50% na maioria das disciplinas, à exceção de Português.

Quanto às metas definidas para as medidas do Plano de Ação Estratégica: CAL, Ciênci@qui e

Matematic@r foram atingidas na sua maioria. Os docentes que estão a aplicar estas medidas

consideram pertinente a sua vigência. Estas têm contribuído de forma positiva para a melhoria das

aprendizagens dos alunos. Contudo, ainda é notório, mesmo com as medidas anteriormente

mencionadas, a falta de competências transversais por parte dos alunos, como o espírito crítico, o

trabalho regular e a organização do tempo e dos materiais.

Foram também analisadas outras medidas vigentes no Agrupamento, tais como a Sala Aprende+ e a

sala MatPlus. Os docentes valorizam estas medidas, consideradas como um espaço privilegiado para

aprendizagens individualizadas, com foco nas necessidades individuais de cada aluno ou/e no

desenvolvimento de competências.

No que diz respeito ao GAAF, são mencionados alguns constrangimentos no processamento dos

apoios, nomeadamente com a questão dos horários dos alunos, da família e da própria equipa. Os

alunos encontram-se indisponíveis devido à carga letiva para mais um tipo de apoio. As famílias,

possuem atividades laborais encontrando-se disponíveis em outros horários fazendo com que os

apoios prestados sejam apenas pontuais. No entanto há famílias com as quais já foi estabelecido um

horário e a equipa mostra-se disponível para atender, apoiar, esclarecer e encaminhar todas as

situações em qualquer horário, quer por telefone, via e-mail ou presencialmente, introduzindo,

assim, pontualmente algumas alterações de horário.
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Relativamente ao Apoio Tutorial Específico (ATE), apesar de as professoras tutoras terem

desenvolvido uma relação de confiança que propicia a implementação das estratégias com vista à

superação de dificuldades, cerca de 50% dos alunos apresentam uma grave falta de assiduidade, não

tendo assistido a nenhuma sessão ou apenas com uma presença. De uma forma geral, estes alunos

têm interesses divergentes dos escolares, não havendo valorização da escola por parte do meio

familiar, o que é um grande entrave à motivação dos alunos na superação das dificuldades

diagnosticadas.

Em relação à Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) podemos concluir que,

no final do 1.º período, foram mobilizadas medidas universais para 208 dos 397 alunos do

Agrupamento, correspondendo a 58% dos alunos. A medida universal mais mobilizada nos três ciclos

do ensino básico é a medida b), acomodações curriculares correspondendo a 89,42%. As medidas a)

diferenciação pedagógica e e) Intervenção com foco académico e comportamental em pequeno

grupo, foram mobilizadas para cerca de 70% dos alunos do AEP. A medida c) enriquecimento

curricular, corresponde a atividades complementares de caráter temporário que permitem o

enriquecimento do currículo sob a orientação ou a mediação de docentes (AEC, MatPlus, clubes…) e

verifica-se que aproximadamente 10% dos alunos a frequenta, diminuindo a sua frequência à medida

que se avança no nível de escolaridade. Relativamente à medida d) promoção de comportamento

pró-social, a sua fraca mobilização de cerca de 4,8%, poderá ser considerado como positiva, uma vez

que se constitui como uma intervenção individual com alunos para promover comportamento

pró-social normalmente articulada entre o diretor de turma/GAAF/SPO. Podemos ainda referir que

existem 34 alunos com medidas universais e seletivas no agrupamento e que as disciplinas onde

estes evidenciam maiores dificuldades são: no 2.º ciclo, Matemática e HGP (exclusivamente no 6.º

ano) e no 3.º ciclo, Matemática, Físico-química e Ciências Naturais.

Por fim, é de referir que a análise realizada pelo Conselho Pedagógico aos resultados obtidos no 1.º

período revela-se bastante satisfatória no que concerne à taxa de sucesso dos alunos deste

agrupamento. Este conselho considerou ainda que é preciso dar continuidade às medidas constantes

no Plano de Melhoria, especialmente  nas áreas ou anos de escolaridade mais vulneráveis.

Quanto à taxa de retenção nos anos terminais de ciclo, a mesma é bastante superior face à do ano

transato. Denota-se uma preocupação com o fraco envolvimento dos alunos nas atividades escolares

e com a dificuldade dos discentes em ultrapassar as dificuldades de aprendizagens acentuadas pelos

momentos de isolamento que ocorreram nos últimos dois anos.

março de 2022

A Equipa de Autoavaliação do AEP
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Anexos

Sucesso e Qualidade do Sucesso – Turmas/Anos de escolaridade

Sucesso Período letivo N.º Alunos PORT MAT EM AE ED-ART EDF
Kid’s

Online

2.º A 1.º P 22 77,3% 95,5% 100,0% 95,5% 100,0% 100,0% 100,0%

MT-B 1.º P 8 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ORI 1.º P 3 33,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

STA 1.º P 4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2.º ANO 1.º P 37 81,1% 97,3% 100,0% 97,3% 100,0% 100,0% 100,0%

B e MB Período letivo N.º Alunos PORT MAT EM AE ED-ART EDF
Kid’s

Online

2.º A 1.º P 22 50,0% 72,7% 72,7% 54,5% 50,0% 100,0% 100,0%

MT-B 1.º P 8 50,0% 75,0% 100,0% 75,0% 62,5% 87,5% 100,0%

ORI 1.º P 3 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 33,3% 33,3%

STA 1.º P 4 25,0% 50,0% 75,0% 25,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2.º ANO 1.º P 37 43,2% 64,9% 73,0% 54,1% 62,2% 91,9% 94,6%
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Sucesso Período letivo N.º Alunos PORT MAT EM AE ED-ART EDF
Kid’s

Online

3.º A 1.º P 23 91,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MT-A 1.º P 10 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ORI 1.º P 4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

STA 1.º P 5 80,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º ANO 1.º P 42 92,9% 97,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

B e MB Período letivo N.º Alunos PORT MAT EM AE ED-ART EDF
Kid’s

Online

3.º A 1.º P 23 56,5% 65,2% 65,2% 56,5% 78,3% 91,3% 47,8%

MT-A 1.º P 10 80,0% 80,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ORI 1.º P 4 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 50,0% 50,0%

STA 1.º P 5 20,0% 80,0% 80,0% 60,0% 40,0% 100,0% 100,0%

3.º ANO 1.º P 42 52,4% 66,7% 69,0% 64,3% 81,0% 90,5% 66,7%
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Sucesso Período letivo N.º Alunos PORT MAT EM AE ED-ART EDF
Kid’s

Online

4º A 1.º P 21 100,0% 95,2% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MT-A 1.º P 11 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ORI 1.º P 4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

STA 1.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4º ANO 1.º P 38 100,0% 97,4% 97,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

B e MB Período letivo N.º Alunos PORT MAT EM AE ED-ART EDF
Kid’s

Online

4º A 1.º P 21 71,4% 57,1% 66,7% 71,4% 61,9% 71,4% 47,6%

MT-A 1.º P 11 81,8% 72,7% 81,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ORI 1.º P 4 50,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

STA 1.º P 2 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0%

4º ANO 1.º P 38 71,1% 63,2% 76,3% 84,2% 76,3% 84,2% 71,1%
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Sucesso
Período
letivo

N.º
Alunos

PORT ING HGP MAT CN EDF EV ET EDM CID CAL TIC C@

5.º A 1.º P 20 90,0% 85,0% 85,0% 75,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

5.º B 1.º P 18 83,3% 83,3% 83,3% 72,2% 77,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

5.º ANO 1.º P 38 86,8% 84,2% 84,2% 73,7% 76,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Níveis 4 e 5
Período
letivo

N.º
Alunos

PORT ING HGP MAT CN EDF EV ET EDM CID CAL TIC C@

5.º A 1.º P 20 35,0% 25,0% 30,0% 35,0% 35,0% 85,0% 20,0% 30,0% 15,0% 35,0% 25,0% 35,0% 25,0%

5.º B 1.º P 18 27,8% 38,9% 38,9% 27,8% 55,6% 38,9% 50,0% 33,3% 22,2% 50,0% 27,8% 11,1% 61,1%

5.º ANO 1.º P 38 31,6% 31,6% 34,2% 31,6% 44,7% 63,2% 34,2% 31,6% 18,4% 42,1% 26,3% 23,7% 42,1%
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Sucesso
Período
letivo

N.º
Alunos

PORT ING HGP MAT CN EDF EV ET EDM CID CAL TIC C@

6.º A 1.º P 19 73,7% 84,2% 84,2% 78,9% 100,0% 94,7% 100,0% 100,0% 78,9% 100,0% 100,0% 89,5% 100,0%

6.º B 1.º P 20 90,0% 85,0% 75,0% 75,0% 95,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,0% 100,0%

6.º C 1.º P 18 61,1% 72,2% 66,7% 55,6% 61,1% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 88,9% 88,9% 83,3%

6.º ANO 1ºP 57 75,4% 80,7% 75,4% 70,2% 86,0% 96,5% 98,2% 98,2% 91,2% 98,2% 96,5% 91,2% 94,7%

Níveis 4 e 5
Período
letivo

N.º
Alunos

PORT ING HGP MAT CN EDF EV ET EDM CID CAL TIC C@

6.º A 1.º P 19 31,6% 31,6% 42,1% 63,2% 57,9% 47,4% 42,1% 47,4% 0,0% 63,2% 42,1% 0,0% 89,5%

6.º B 1.º P 20 50,0% 60,0% 55,0% 55,0% 65,0% 25,0% 65,0% 75,0% 35,0% 60,0% 55,0% 50,0% 50,0%

6.º C 1.º P 18 16,7% 22,2% 27,8% 22,2% 22,2% 27,8% 38,9% 33,3% 5,6% 88,9% 55,6% 0,0% 22,2%

6.º ANO 1ºP 57 33,3% 38,6% 42,1% 47,4% 49,1% 33,3% 49,1% 52,6% 14,0% 70,2% 50,9% 17,5% 54,4%
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Sucesso
Período
letivo

N.º
Alunos

PORT ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EDF EV CID TIC
Let's
Talk

MUS

7.º A 1.º P 16 87,5% 87,5% 81,3% 87,5% 93,8% 75,0% 75,0% 93,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7.º B 1.º P 15 73,3% 100,0% 93,3% 86,7% 80,0% 60,0% 86,7% 86,7% 93,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7.º C 1.º P 12 91,7% 100,0% 83,3% 91,7% 91,7% 58,3% 83,3% 66,7% 91,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7.º ANO 1.º P 43 83,7% 95,3% 86,0% 88,4% 88,4% 65,1% 81,4% 83,7% 95,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Níveis 4 e 5
Período
letivo

N.º
Alunos

PORT ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EDF EV CID TIC
Let's
Talk

MUS

7.º A 1.º P 16 43,8% 43,8% 62,5% 56,3% 68,8% 37,5% 50,0% 68,8% 75,0% 81,3% 75,0% 37,5% 50,0% 12,5%

7.º B 1.º P 15 33,3% 46,7% 60,0% 40,0% 40,0% 20,0% 33,3% 20,0% 40,0% 73,3% 60,0% 66,7% 46,7% 20,0%

7.º C 1.º P 12 25,0% 16,7% 58,3% 16,7% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 25,0% 100,0% 33,3% 58,3% 16,7% 0,0%

7.º ANO 1.º P 43 34,9% 37,2% 60,5% 39,5% 41,9% 23,3% 32,6% 34,9% 48,8% 83,7% 58,1% 53,5% 39,5% 11,6%
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Sucesso
Período
letivo

N.º
Alunos

PORT ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EDF EV CID TIC
Let's
Talk

MUS

8.º A 1.º P 18 72,2% 61,1% 83,3% 72,2% 94,4% 88,9% 77,8% 88,9% 94,4% 100,0% 100,0% 94,4% 100,0% 100,0%

8.º B 1.º P 12 91,7% 75,0% 91,7% 83,3% 100,0% 91,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8.º C 1.º P 13 69,2% 76,9% 100,0% 69,2% 92,3% 76,9% 92,3% 69,2% 69,2% 100,0% 100,0% 100,0% 84,6% 100,0%

8.º ANO 1.º P 43 76,7% 69,8% 90,7% 74,4% 95,3% 86,0% 88,4% 86,0% 88,4% 100,0% 100,0% 97,7% 95,3% 100,0%

Níveis 4 e 5
Período
letivo

N.º
Alunos

PORT ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EDF EV CID TIC
Let's
Talk

MUS

8.º A 1.º P 18 16,7% 33,3% 38,9% 27,8% 22,2% 16,7% 22,2% 27,8% 33,3% 83,3% 38,9% 27,8% 44,4% 0,0%

8.º B 1.º P 12 33,3% 41,7% 50,0% 41,7% 33,3% 33,3% 41,7% 50,0% 50,0% 58,3% 41,7% 33,3% 41,7% 8,3%

8.º C 1.º P 13 23,1% 23,1% 30,8% 38,5% 30,8% 38,5% 30,8% 23,1% 46,2% 69,2% 53,8% 46,2% 38,5% 15,4%

8.º ANO 1.º P 43 23,3% 32,6% 39,5% 34,9% 27,9% 27,9% 30,2% 32,6% 41,9% 72,1% 44,2% 34,9% 41,9% 7,0%
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Sucesso
Período
letivo

N.º
Alunos

PORT ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EDF EV CID TIC
Let's
Talk

MUS

9.º A 1.º P 21 76,2% 66,7% 76,2% 95,2% 95,2% 76,2% 76,2% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 61,9% 100,0%

9.º B 1.º P 13 53,8% 69,2% 92,3% 61,5% 76,9% 53,8% 69,2% 76,9% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 92,3% 100,0%

9.º C 1.º P 11 63,6% 100,0% 100,0% 72,7% 100,0% 63,6% 54,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

9.º ANO 1.º P 45 66,7% 75,6% 86,7% 80,0% 91,1% 66,7% 68,9% 91,1% 97,8% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 100,0%

Níveis 4 e 5
Período
letivo

N.º
Alunos

PORT ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EDF EV CID TIC
Let's
Talk

MUS

9.º A 1.º P 21 9,5% 19,0% 23,8% 47,6% 66,7% 38,1% 33,3% 47,6% 38,1% 100,0% 38,1% 9,5% 23,8% 4,8%

9.º B 1.º P 13 0,0% 0,0% 30,8% 30,8% 15,4% 15,4% 15,4% 23,1% 53,8% 53,8% 30,8% 38,5% 15,4% 0,0%

9.º C 1.º P 11 18,2% 18,2% 27,3% 18,2% 63,6% 27,3% 36,4% 18,2% 81,8% 100,0% 36,4% 27,3% 27,3% 18,2%

9.º ANO 1.º P 45 8,9% 13,3% 26,7% 35,6% 51,1% 28,9% 28,9% 33,3% 53,3% 86,7% 35,6% 22,2% 22,2% 6,7%
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Sucesso
Período
letivo

N.º
Alunos

PORT ING HST CMA EDF TIC MAT CN Prod_Agr Vit_Oliv PTA

CEF-OA 1ºP 7 85,7% 100,0% 71,4% 71,4% 100,0% 100,0% 85,7% 85,7% 85,7% 85,7% 85,7%

Níveis 4 e 5 Período letivo N.º Alunos PORT ING HST CMA EDF TIC MAT CN Prod_Agr Vit_Oliv PTA

CEF-OA 1ºP 7 85,7% 28,6% 14,3% 14,3% 28,6% 14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 28,6% 42,9%

45



Sucesso e Qualidade do Sucesso – Disciplinas
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Metas do Plano de Melhoria

Português

Ciclo
Anos de

escolaridade

Total de
alunos

avaliados

Sucesso Qualidade do sucesso (níveis 4 e 5)

Ano
Ciclo Meta

Ano
Ciclo MetaN.º

alunos
%

N.º
alunos

%

1.º Ciclo

1.º ano (*)   

91,5% 85,0%

(*)  

55,6% 45,0%
2.º ano 37 30 81,1% 16 43,2%

3.º ano 42 39 92,9% 22 52,4%

4.º ano 38 38 100,0% 27 71,1%

2.º Ciclo
5.º ano 38 33 86,8%

80,0% 80,0%
12 31,6%

32,6% 30,0%
6.º ano 57 43 75,4% 19 33,3%

3.º Ciclo

7.º ano 43 36 83,7%

75,6% 70,0%

15 34,9%

22,1% 20,0%8.º ano 43 33 76,7% 10 23,3%

9.º ano 45 30 66,7% 4 8,9%

(*) No 1.º Período não foram atribuídas classificações

Inglês

Ciclo
Anos de

escolaridade

Total de
alunos

avaliados

Sucesso Qualidade do sucesso (níveis 4 e 5)

Ano
Ciclo Meta

Ano
Ciclo MetaN.º

alunos
%

N.º
alunos

%

2.º Ciclo
5.º ano 38 32 84,2%

82,1% 80%
12 31,6%

35,8% 30,0%
6.º ano 57 46 80,7% 22 38,6%

3.º Ciclo

7.º ano 43 41 95,3%

80,2% 80%

16 37,2%

27,5% 25,0%8.º ano 43 30 69,8% 14 32,6%

9.º ano 45 34 75,6% 6 13,3%

Matemática

Ciclo
Anos de

escolaridade

Total de
alunos

avaliados

Sucesso Qualidade do sucesso (níveis 4 e 5)

Ano
Ciclo Meta*

Ano
Ciclo Meta*N.º

alunos
%

N.º
alunos

%

1.º Ciclo

1.º ano (*)   

97,4% 85,0%

(*)  

65,0% 45,0%
2.º ano 37 36 97,3% 24 64,9%

3.º ano 42 41 97,6% 28 66,7%

4.º ano 38 37 97,4% 24 63,2%

2.º Ciclo
5.º ano 38 28 73,7%

71,6% 70,0%
12 31,6%

41,1% 30,0%
6.º ano 57 40 70,2% 27 47,4%

3.º Ciclo

7.º ano 43 28 65,1%

72,5% 65,0%

10 23,3%

26,7% 20,0%8.º ano 43 37 86,0% 12 27,9%

9.º ano 45 30 66,7% 13 28,9%

(*) No 1.º Período não foram atribuídas classificações
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Sucesso Pleno

Ano/Turma
N.º de alunos
avaliados (*)

N.º de
alunos

Percentagem

Total 353 226 64,0%

2.º Ano 37 30 81,1%

2.º A 22 17 77,3%

MT-B 8 8 100,0%

ORI 3 1 33,3%

STA 4 4 100,0%

3.º Ano 42 39 92,9%

3.º A 23 21 91,3%

MT-A 10 10 100,0%

ORI 4 4 100,0%

STA 5 4 80,0%

4.º Ano 38 37 97,4%

4.º A 21 20 95,2%

MT-A 11 11 100,0%

ORI 4 4 100,0%

STA 2 2 100,0%

5.º Ano 38 22 57,9%

5.º A 20 11 55,0%

5.º B 18 11 61,1%

6.º Ano 57 31 54,4%

6.º A 19 11 57,9%

6.º B 20 13 65,0%

6.º C 18 7 38,9%

7.º Ano 43 23 53,5%

7.º A 16 10 62,5%

7.º B 15 9 60,0%

7.º C 12 4 33,3%

8.º Ano 43 19 44,2%

8.º A 18 8 44,4%

8.º B 12 6 50,0%

8.º C 13 5 38,5%

9.º Ano 45 17 37,8%

9.º A 21 9 42,9%

9.º B 13 3 23,1%

9.º C 11 5 45,5%

CEF 7 5 71,4%

TPA 3 3 100,0%

(*) Não são contabilizados os alunos com PEI

Previsão de retenções

Ano/Turma
N.º de alunos
avaliados (*)

N.º de
alunos em
situação de

retenção

% de alunos
em situação
de retenção

Total 343 60 17,5%

2.º Ano 37 1 2,7%

2.º A 22 1 4,5%

MT-B 8 0 0,0%

ORI 3 0 0,0%

STA 4 0 0,0%

3.º Ano 42 1 2,4%

3.º A 23 0 0,0%

MT-A 10 0 0,0%

ORI 4 0 0,0%

STA 5 1 20,0%

4.º Ano 38 0 0,0%

4.º A 21 0 0,0%

MT-A 11 0 0,0%

ORI 4 0 0,0%

STA 2 0 0,0%

5.º Ano 38 6 15,8%

5.º A 20 2 10,0%

5.º B 18 4 22,2%

6.º Ano 57 17 29,8%

6.º A 19 4 21,1%

6.º B 20 4 20,0%

6.º C 18 9 50,0%

7.º Ano 43 7 16,3%

7.º A 16 2 12,5%

7.º B 15 3 20,0%

7.º C 12 2 16,7%

8.º Ano 43 12 27,9%

8.º A 18 7 38,9%

8.º B 12 1 8,3%

8.º C 13 4 30,8%

9.º Ano 45 16 35,6%

9.º A 21 6 28,6%

9.º B 13 6 46,2%

9.º C 11 4 36,4%

(*) Não são contabilizados os alunos com PEI
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Evolução de resultados - comparação 1.º P 20/21 com 1.º P 21/22

1.º Ciclo

Sucesso Qualidade do sucesso

Ano de
escolaridade

POR MAT EM AE ED-ART EDF OFC
Ano de

escolaridade
POR MAT EM AE ED-ART EDF OFC

1.º ano
20/21

100,0% 96,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1.º ano
20/21

71,9% 78,1% 93,8% 75,0% 75,0% 93,8% 75,0%

2.º ano
21/22

93,8% 81,1% 97,3% 100,0% 97,3% 100,0% 100,0%
2.º ano
21/22

43,2% 64,9% 73,0% 54,1% 62,2% 91,9% 94,6%

Evolução -6,2% -15,8% -2,7% 0,0% -2,7% 0,0% 0,0% Evolução -28,7% -13,2% -20,8% -20,9% -12,8% -1,9% 19,6%

Ano de
escolaridade

POR MAT EM AE ED-ART EDF OFC
Ano de

escolaridade
POR MAT EM AE ED-ART EDF OFC

2.º ano
20/21

79,5% 93,2% 100,0% 93,2% 100,0% 100,0% 100,0%
2.º ano
20/21

54,5% 56,8% 68,2% 56,8% 81,8% 88,6% 77,3%

3.º ano
21/22

92,9% 97,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3.º ano
21/22

52,4% 66,7% 69,0% 64,3% 81,0% 90,5% 66,7%

Evolução 13,4% 4,4% 0,0% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% Evolução -2,1% 9,9% 0,8% 7,5% -0,8% 1,9% -10,6%

Ano de
escolaridade

POR MAT EM AE ED-ART EDF OFC
Ano de

escolaridade
POR MAT EM AE ED-ART EDF OFC

3.º ano
20/21

94,9% 100,0% 87,2% 97,4% 100,0% 100,0% 100,0%
3.º ano
20/21

43,6% 41,0% 53,8% 64,1% 69,2% 79,5% 74,4%

4.º ano
21/22

100,0% 97,4% 97,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
4.º ano
21/22

71,1% 63,2% 76,3% 84,2% 76,3% 84,2% 71,1%

Evolução 5,1% -2,6% 10,2% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% Evolução 27,5% 22,2% 22,5% 20,1% 7,1% 4,7% -3,3%

Nota: A disciplina de Inglês não foi avaliada no 1.º período de 2021/2022.

2.º Ciclo

Sucesso Qualidade do sucesso
Ano de

escolaridade
POR ING MAT EDF

Ano de
escolaridade

POR ING MAT EDF

4.º ano
20/21

91,7% 97,2% 88,9% 100,0%
4.º ano
20/21

69,4% 47,2% 44,4% 80,6%

5.º ano
21/22

86,8% 84,2% 73,7% 100,0%
5.º ano
21/22

31,6% 31,6% 31,6% 63,2%

Evolução -6,2% -15,8% -2,7% 0,0% Evolução -28,7% -13,2% -20,8% -20,9%

Sucesso
Ano de

escolaridade
PORT ING MAT CN EDF EV ET EDM CAL C@

5.º ano
20/21

82,8% 82,8% 77,6% 75,9% 98,3% 98,3% 93,1% 98,3% 100,0% 98,3%

6.º ano
21/22

75,4% 80,7% 70,2% 86,0% 96,5% 98,2% 98,2% 91,2% 96,5% 94,7%

Evolução -7,3% -2,1% -7,4% 10,1% -1,8% 0,0% 5,1% -7,0% -3,5% -3,5%
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Qualidade do Sucesso
Ano de

escolaridade
PORT ING MAT CN EDF EV ET EDM CAL C@

5.º ano
20/21

43,1% 39,7% 41,4% 37,9% 53,4% 51,7% 39,7% 69,0% 50,0% 79,3%

6.º ano
21/22

33,3% 38,6% 47,4% 49,1% 33,3% 49,1% 52,6% 14,0% 50,9% 54,4%

Evolução -9,8% -1,1% 6,0% 11,2% -20,1% -2,6% 13,0% -54,9% 0,9% -24,9%

Nota: As disciplinas de HGP, CID e TIC não foram avaliadas no 1.º período de 2020/2021.

3.º Ciclo

Sucesso Qualidade do sucesso
Ano de

escolaridade
PORT ING MAT CN EDF EV

Ano de
escolaridade

PORT ING MAT CN EDF EV

6.º ano 20/21 94,9% 82,1% 84,6% 100,0% 100,0% 100,0%
6.º ano
20/21

41,0% 33,3% 33,3% 43,6% 53,8% 64,1%

7.º ano 21/22 83,7% 95,3% 65,1% 83,7% 95,3% 100,0%
7.º ano
21/22

34,9% 37,2% 23,3% 34,9% 48,8% 83,7%

Evolução -11,2% 13,2% -19,5% -16,3% -4,7% 0,0% Evolução -6,1% 3,9% -10,1% -8,7% -5,0% 19,6%

Sucesso
Ano de

escolaridade
PORT ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EDF CID

7.º ano
20/21

64,8% 68,5% 96,3% 92,6% 88,9% 68,5% 79,6% 81,5% 85,2% 98,1%

8.º ano
21/22

76,7% 69,8% 90,7% 74,4% 95,3% 86,0% 88,4% 86,0% 88,4% 100,0%

Evolução 11,9% 1,2% -5,6% -18,2% 6,5% 17,5% 8,7% 4,6% 3,2% 1,9%

Qualidade do Sucesso
Ano de

escolaridade
PORT ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EDF CID

7.º ano
20/21

14,8% 22,2% 44,4% 38,9% 53,7% 25,9% 40,7% 29,6% 22,2% 22,2%

8.º ano
21/22

23,3% 32,6% 39,5% 34,9% 27,9% 27,9% 30,2% 32,6% 41,9% 44,2%

Evolução 8,4% 10,3% -4,9% -4,0% -25,8% 2,0% -10,5% 2,9% 19,6% 22,0%

Sucesso
Ano de

escolaridade
PORT ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EDF CID TIC

8.º ano
20/21

76,6% 68,1% 68,1% 93,6% 83,0% 74,5% 74,5% 87,2% 89,4% 97,9% 100,0%

9.º ano
21/22

66,7% 75,6% 86,7% 80,0% 91,1% 66,7% 68,9% 91,1% 97,8% 100,0% 100,0%

Evolução -9,9% 7,5% 18,6% -13,6% 8,1% -7,8% -5,6% 3,9% 8,4% 2,1% 0,0%

Qualidade do Sucesso
Ano de

escolaridade
PORT ING LE II HIST GEO MAT FQ CN EDF CID TIC

8.º ano
20/21

8,5% 14,9% 6,4% 40,4% 31,9% 25,5% 23,4% 36,2% 23,4% 21,3% 63,8%

9.º ano
21/22

8,9% 13,3% 26,7% 35,6% 51,1% 28,9% 28,9% 33,3% 53,3% 35,6% 22,2%

Evolução 0,4% -1,6% 20,3% -4,9% 19,2% 3,4% 5,5% -2,8% 29,9% 14,3% -41,6%

Nota: As disciplinas de CID no 6.º ano, TIC no 6.º e 7.º anos e EV no 3.º ciclo não foram avaliadas no 1.º período de 2020/2021.
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Sucesso Pleno Previsão de retenções

2.º ano 20/21 79,5% 2.º ano 20/21 6,8%

3.º ano 21/22 92,9% 3.º ano 21/22 2,4%

Evolução 13,4% Evolução -4,4%

3.º ano 20/21 82,1% 3.º ano 20/21 2,6%

4.º ano 21/22 97,4% 4.º ano 21/22 0,0%

Evolução 15,3% Evolução -2,6%

4.º ano 20/21 86,1% 4.º ano 20/21 5,6%

5.º ano 21/22 57,9% 5.º ano 21/22 15,8%

Evolução -28,2% Evolução 10,2%

5.º ano 20/21 62,1% 5.º ano 20/21 13,8%

6.º ano 21/22 54,4% 6.º ano 21/22 29,8%

Evolução -7,7% Evolução 16,0%

6.º ano 20/21 76,9% 6.º ano 20/21 2,6%

7.º ano 21/22 53,5% 7.º ano 21/22 16,3%

Evolução -23,4% Evolução 13,7%

7.º ano 20/21 40,7% 7.º ano 20/21 29,6%

8.º ano 21/22 44,2% 8.º ano 21/22 27,9%

Evolução 3,5% Evolução -1,7%

8.º ano 20/21 27,7% 8.º ano 20/21 29,8%

9.º ano 21/22 37,8% 9.º ano 21/22 35,6%

Evolução 10,1% Evolução 5,8%

Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão

Medidas Universais de suporte à aprendizagem e à inclusão
(artigo 8.º)

Intercalar 1.º Período

1.º C 2.º C 3.º C 1.º C 2.º C 3.º C

a) Diferenciação Pedagógica 22 35 72 29 48 81

b) Acomodações curriculares 30 42 105 37 51 108

c) Enriquecimento curricular 5 5 3 7 5 9

d) Promoção do comportamento pró-social 6 1 9 4 1 8

e) Intervenção com foco académico e comportamental em
pequeno grupo

8 40 81 7 52 95

Total de alunos com medidas universais 31 43 115 36 54 126
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Apoios Terapêuticos
(no AEP e na APCE)

1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo

Fisioterapia 2 3 6

Terapia da fala 10 5 8

Psicologia (*) — — —

Total de alunos 12 8 14

(*) Nota: Tendo em conta que o psicólogo está colocado com meio horário, foi necessário concluir as avaliações pendentes do ano letivo
anterior e iniciar outras já solicitadas este ano letivo. Foram ainda prestados apoios pontuais com caráter de emergência e estabelecidos
contactos com encarregados de educação - dados a incluir nos próximos períodos.

Medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão (artigo 8.º)

Total
alunos

N.º de
alunos

apoiados

% alunos
apoiados

a)diferenciação
pedagógica

b)acomodações
curriculares

c)enriquecimento
curricular

d)promoção
comportamento

pró-social

e)intervenção em
pequeno foco

out 1.º P out 1.º P out 1.º P out 1.º P out 1.º P out 1.º P out 1.º P

1.º
ciclo

154 31 37 24% 28% 85% 78% 97% 100% 16% 19% 19% 11% 26% 19%

2.º
ciclo

97 43 54 44% 56% 81% 89% 98% 94% 12% 9% 2% 2% 93% 96%

3.º
ciclo

146 107 117 81% 89% 58% 60% 89% 84% 3% 8% 6% 4% 70% 74%

TOTAL 397 181 208 —- 57,94% — 70,67% — 89,42% — 10,10% — 4,81% 70,19%
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