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Introdução

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

vem dar cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, onde se refere que a

avaliação se estrutura com base na autoavaliação a realizar em cada escola ou agrupamento, com caráter

obrigatório, desenvolvendo-se em permanência com o apoio da administração educativa.

No Projeto Educativo e no Plano de Melhoria do AEP estão definidos um conjunto de medidas e ações que

visam alcançar os objetivos e metas definidas nesses documentos. Neste relatório pretende-se verificar o

seu grau de concretização e os aspetos passíveis de melhoria.

Nos dois primeiros tópicos são analisados os resultados obtidos pelos alunos do AEP na avaliação interna e

nas provas de aferição e provas finais de ciclo no ano letivo 2021/2022. Numa primeira abordagem,

apresenta-se a análise efetuada pela Equipa de Autoavaliação, seguindo-se a apreciação contextualizada da

responsabilidade dos departamentos curriculares e diversas equipas que trabalharam com os alunos ao

longo de todo o ano letivo.

De seguida, poderá ser consultada a avaliação das metas e da eficácia das medidas constantes no “Plano de

Melhoria do AEP 2021/2022 - Plano Escola+ 21/23 do AEP” e a análise global das medidas e projetos em

vigor no Agrupamento, que contaram com o contributo dos coordenadores das diferentes estruturas

pedagógicas do AEP.

No ano 2021/2022 o AEP foi avaliado pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) no âmbito do

Terceiro Ciclo de Avaliação Externa. No relatório emitido estão explanados os pontos fortes e as áreas de

melhoria em cada domínio. Optou-se por incluir neste documento uma síntese dos aspetos a melhorar no

Agrupamento, resultantes das recomendações da IGEC, a que se segue um resumo das propostas de

melhoria das equipas/estruturas pedagógicas do Agrupamento.

Em anexo encontra-se um conjunto de tabelas e gráficos, que serviram de suporte às análises efetuadas.

Pode ser consultada a caracterização do Agrupamento em números e o tratamento estatístico dos

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

pleno, retenções e comparação dos resultados com as metas do plano de melhoria. São ainda apresentados

gráficos com os resultados das provas de aferição e provas finais de ciclo por ano de escolaridade/disciplina

e a comparação com os resultados regionais e nacionais. Por fim, há um conjunto de tabelas com os dados

das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão implementadas.
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Análise global e por Departamento/Equipa dos resultados escolares

Análise global dos resultados escolares

No 1.º ciclo, as taxas de sucesso apresentam valores mais satisfatórios nos 3.º e 4.º anos, tal como a taxa da

qualidade de sucesso. No geral, houve um decréscimo das taxas referente ao 2.º período.

No 1.º ano, a taxa de sucesso, no global, revela-se bastante positiva, com valores entre 86,7% e 97,4%.

Todas as disciplinas apresentam uma evolução positiva face ao período transato, à exceção de Oriola. A

disciplina de Matemática revela-se entre os valores de 75% e 100% e a disciplina de Português entre os 50%

e 100%. Constata-se, mais uma vez, uma taxa de sucesso menos expressiva a Português que a Matemática.

No que se refere ao Kid’s Online a taxa de sucesso manteve-se nos 100%. Quanto à taxa da qualidade de

sucesso, a disciplina de Português apresenta os valores percentuais mais baixos que Matemática. Esta taxa

revela-se satisfatória no seu global, com um decréscimo generalizado face ao 2.º período. Demarca-se

positivamente os resultados obtidos em Monte do Trigo, em contraste com os de Oriola.

No 2.º ano, observa-se um ligeiro decréscimo na percentagem de sucesso face aos períodos anteriores.

Mais uma vez, a disciplina de Português apresenta valores percentuais abaixo dos de Matemática (86,1% e

91,7% respetivamente). Em Oriola os resultados são bastante díspares face às restantes escolas, a taxa de

sucesso nas diferentes disciplinas ronda os 33%, e a Português a taxa de sucesso é de 0%. A percentagem da

qualidade de sucesso é expressiva na Oferta Complementar Kid’s Online (94,4%), face às restantes

disciplinas (Português 58,3% e Matemática 63,9%). Em todas as escolas a taxa da qualidade do sucesso

baixou em relação aos períodos anteriores.

No 3.º ano, regista-se um ligeiro decréscimo na taxa de sucesso no 3.º período, apesar de expressar valores

entre 88,4% e 95,3%. Em todas as escolas a taxa apresenta percentagens bastante altas, com a escola de

Oriola a apresentar valores mais baixos. A disciplina de Português posiciona-se mais afastada dos 100%.

Quanto à taxa da qualidade de sucesso, esta apresenta-se mais contida face ao 2.º período. As disciplinas de

Português, com 58,1%, Matemática com 67,4%, e Inglês, com 69,8%, registam apenas valores satisfatórios.

No 4.º ano, a taxa de sucesso ronda maioritariamente os 100%. A disciplina de Português, apesar de ter

atingido os valores percentuais de 97,4%, revelou um decréscimo face aos períodos anteriores. A taxa da

qualidade de sucesso revela valores bastante satisfatórios, com as disciplinas de Português, Matemática e

Inglês com valores percentuais de 74,4%, 71,8%, e 79,5%, abaixo dos 94,9% de Kid’s Online. Estes valores

também são inferiores aos do período passado.

No 2.º ciclo, a taxa de sucesso regista valores muito satisfatórios, enquanto que a taxa da qualidade de

sucesso ainda suscita preocupações com valores abaixo dos 50%, nomeadamente a Português e a Inglês.

No 5.º ano, a taxa de sucesso obtida no 3.º período foi de 100%, à exceção das disciplinas de Português,

Inglês, HGP, Matemática e Ciências. A disciplina de Matemática apresenta os valores percentuais mais

baixos (86,8%). Houve uma subida generalizada desta taxa. A taxa da qualidade de sucesso continua pouco

satisfatória, apesar de se observar um aumento percentual global. Abaixo dos 50%, a taxa da qualidade de

sucesso nas disciplinas de Português foi de 42,1%, de Matemática 34,2% e de Inglês 36,8%.

No 6.º ano, a taxa de sucesso manteve-se elevada, com valores percentuais entre 87,7% (Matemática) e

100% (EF, EV, ET, EDM, CID, CAL, TIC, C@). Quanto à taxa da qualidade de sucesso, abaixo dos 50%
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observam-se os valores de 42,1% a Português; 47,4%; e 47,4% a EDF. A disciplina de Matemática apresenta

uma taxa da qualidade de sucesso de 56,1%.

No 3.º ciclo, a taxa de sucesso apresenta-se elevada, em contraste com a taxa da qualidade de sucesso que

na generalidade não atinge valores acima dos 50%.

No 7.º ano, a taxa de sucesso apresenta-se mais elevada face ao período anterior. Os valores são bastante

positivos, com um pequeno decréscimo nas disciplinas de Matemática e FQ (86,4% e 81,8%

respetivamente). As restantes disciplinas atingem valores percentuais muito perto dos 100% ou mesmo

100%, como Música, Let’s Talk, TIC, EV e Geografia. A taxa da qualidade de sucesso só se apresenta

satisfatória nas disciplinas de EV, Cidadania, Ed. Física e Geografia. Neste período, os valores registados

apesar de serem mais elevados que no período transato continuam a revelar uma qualidade de sucesso

pouco satisfatória.

No 8.º ano, os valores da taxa de sucesso registam-se perto dos 100%. A disciplina de FQ apresenta o valor

percentual menos elevado, 81,8%. Quanto à taxa da qualidade de sucesso, à exceção de EV, os valores

registados são insatisfatórios, com as disciplinas de Português, Matemática, Inglês, História, Geografia, FQ,

CN e TIC abaixo dos 50%.

No 9.º ano, a taxa de sucesso é elevada, só as disciplinas de Português, Matemática e FQ não alcançaram os

100% de sucesso. Relativamente à qualidade de sucesso, os valores atingidos revelam uma insuficiente

qualidade de sucesso na generalidade das disciplinas. As percentagens apresentadas são muito fracas,

nomeadamente nas disciplinas de Português (13,3%), Inglês (28,9%), Matemática (31,1%), FQ (33,3%), e

Música (28,9%).

No que respeita ao CEF, a taxa de sucesso é bastante satisfatória, oscilando entre os 71,4% e 100%. Neste

período, regista-se um expressivo aumento da respetiva percentagem nas disciplinas de História e CMA.

Quanto à qualidade de sucesso, a taxa apresenta valores muito baixos, à exceção da disciplina de Português

(100%). As disciplinas de História, Matemática CN e CMA não ultrapassaram os 14,3%.

Em relação ao curso profissional TPA, todos os alunos concluíram todos os módulos dos 2 anos do curso

com sucesso e com uma média global acima dos 14 valores.

Quanto ao sucesso pleno e à taxa de retenção verificou-se um ligeiro decréscimo em ambos os indicadores.

Se nas retenções poderá ser considerada positiva essa variação, já na percentagem de alunos que obtiveram

sucesso a todas as disciplinas, pelo facto da percentagem global ter diminuído em relação ao que se vinha a

verificar nos últimos anos, deverá ser motivo para reflexão.
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Departamento da Educação Pré-Escolar

Análise Global dos Resultados

Relativamente à análise dos resultados escolares do 3.º período e no que se refere ao ensino pré-escolar,

as educadoras presentes referiram que todos os alunos desenvolveram as aprendizagens definidas para a

educação pré-escolar, de acordo com o preconizado nas OCEPE, de acordo com as diferentes faixas

etárias.

Neste período letivo, a avaliação das aprendizagens/dificuldades de cada criança, baseou-se na

observação direta, nas evidências recolhidas e no preenchimento dos registos de auto-avaliação dos

alunos, o que implicou a implementação de diferentes estratégias para a superação das dificuldades

detetadas no período anterior. Vão integrar o 1.º ano do Ensino Básico, nos diferentes estabelecimentos

de ensino do AEP, um total de 27 alunos.

São apoiadas, pela Equipa Local de Intervenção Precoce de Portel, 16 crianças, tendo-se verificado um

aumento em relação ao período anterior. Deste grupo de crianças, 2 encontram-se em processo de

avaliação, 1 em vigilância e 1 dos casos de vigilância teve alta a 20 de junho. Neste período letivo não se

verificou o apoio em terapia da fala. Neste universo, há a salientar o ingresso de 6 alunos no 1.º ciclo do

Ensino Básico, considerando-se que estes devem continuar a ser apoiados/reavaliados, de forma a

promover o seu sucesso escolar.

Os Registos de Avaliação foram entregues aos respectivos Encarregados de Educação, em reunião

presencial e de acordo com a calendarização definida, sendo uma cópia arquivada no processo individual

dos alunos.

Identificação Dificuldades diagnosticadas Estratégias de intervenção/superação de dificuldades

Alunos do

Pré-Escolar

(grupos com

idades

compreendidas

entre os 3 e 6

anos)

Falta de

Atenção/Concentração/Foco na

atividade

- Continuar a encorajar, incentivar, dar reforço positivo, de

forma a desenvolver uma boa autoestima e confiança nas

crianças.

- Realizar atividades que estimulem a criatividade e o

raciocínio, bem como a capacidade de concentração.

- Promover brincadeiras em grupos para estimular a

concentração das crianças.

- Atenção/apoio mais individualizado

- Partilha de estratégias/atividades entre os docentes do

DEPE.
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Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico

Análise Global dos Resultados

Da análise e reflexão sobre os resultados escolares do 3.º período o departamento do 1.º ciclo concluiu

que os resultados escolares alcançados pelos alunos apresentaram-se bastante satisfatórios.

- No 1.º ano não foram atribuídas classificações no 1.º período. Do 2.º para o 3.º período verificou-se um

aumento do sucesso na disciplina de Português (5,7%), Matemática (0,1%) e Apoio ao Estudo (2,8%), e

uma descida nas restantes disciplinas (2,6%). Em relação à qualidade do sucesso os resultados são

satisfatórios, verificando-se uma subida de 6% em Educação Artística, de 3,6% em Apoio ao Estudo e de

0,3% em Estudo do Meio, em contrapartida com uma descida na disciplina de Português (4,5%),

Matemática (1,9%), Educação Física (5%) e Kid´s Online e (2,4%). No que se refere ao sucesso pleno, este

situa-se nos 86,8% com uma subida percentual de 3%.

- No 2.º ano, em relação ao sucesso, está acima dos 86,1%, no entanto, verificou-se uma descida

percentual em todas as disciplinas relativamente ao 2.º período. Na disciplina de Português uma descida

de 4,8%, na disciplina de Matemática de 5,8% e nas restantes disciplinas uma descida de 5,6%. Em

relação à qualidade do sucesso, relativamente ao 2.º período, os resultados são satisfatórios,

verificando-se uma ligeira subida percentual na disciplina de Português de 57,6% para 58,3% e uma

descida nas restantes as disciplinas, registando-se a mais acentuada na disciplina de Apoio ao Estudo

(11,9%), seguida da disciplina de Educação Física (8,1%), kid's Online (5,6%), Educação Artística (4,2%) e

com 1% na disciplina de Matemática. No que se refere ao sucesso pleno, este situa-se nos 86,1% também

com uma descida percentual de 4,8%, relativamente ao período transato. A taxa de retenção situa-se nos

5,6%, que corresponde a dois alunos da turma única de Oriola devido à falta de assiduidade.

- No 3.º ano, apesar de a taxa de sucesso ser bastante satisfatória em todas as disciplinas, no entanto,

verificou-se uma descida percentual em todas elas, nomeadamente na disciplina de Português (4,1%) e

restantes disciplinas (4,7%). Em relação à qualidade do sucesso os resultados são satisfatórios,

verificando-se uma subida na disciplina de Apoio ao Estudo de 3,5%. Nas outras disciplinas verificou-se

uma descida, sendo a mais acentuada na disciplina de Estudo do Meio e Kid´s Online com uma descida

percentual de 5,9%, seguidas da disciplina de Educação Física com uma descida percentual de 4,3%,

Educação Artística 3,4%, Matemática 2,6%, Português 1,9% e Inglês 0,2%. No que se refere ao sucesso

pleno, este situa-se nos 88,4% verificando-se uma descida de 4,1% em relação ao 2.º período. A taxa de

retenção subiu dos 0% para 4,7% referente a dois alunos da turma única de Oriola, devido à falta de

assiduidade.

- No 4º ano, a taxa de sucesso encontra-se num patamar excelente situando-se no 100% em todas as

disciplinas, com exceção da disciplina de Português, onde se verifica uma descida de 2,6%. Em relação à

qualidade do sucesso os resultados são bastante satisfatórios, no entanto verificou-se uma descida mais

acentuada nas disciplinas de Matemática de 6,6% e Estudo do Meio de 6,9%. Já na disciplina de Inglês

houve uma subida bastante acentuada de 11,9% e no Apoio ao Estudo também houve uma subida de

2,8%. No que se refere ao sucesso pleno, este desceu 2,6% em relação ao 2.º período. A taxa de retenção

encontra-se nos 0,0%.

No 3.º período verificou-se um ligeiro decréscimo no sucesso e na qualidade do sucesso nos diferentes

9



anos de escolaridade. Na opinião deste departamento, fica a dever-se ao prolongamento do 3.º período,

aumentando nos alunos o cansaço, levando a menos investimento nas aprendizagens.

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%), foram superadas, atingindo para o sucesso 95,5%,

menos 2,5%, e para a qualidade do sucesso (45%) também as metas foram superadas, tendo sido

atingido 68,6%, no entanto verifica-se uma descida de 4,2%, em relação ao 2.º período, registando-se

assim uma ligeira descida nos resultados obtidos relativamente ao 2.º período.

Na disciplina de Português, até ao momento, as metas definidas no Plano de Melhoria para o sucesso

(85%) foram superadas tendo sido atingido 89,7%, com uma descida de 2,1% e para a qualidade do

sucesso (45%) 64,1%, verificando-se uma descida de 1,9% relativamente ao 2.º período. Nesta disciplina

também se verificou uma ligeira descida nos resultados obtidos, com exceção do 1.º ano de escolaridade

relativamente ao 2.º período.

Na Oferta Complementar, Kid's Online, comparativamente ao período anterior o sucesso é considerado

bastante satisfatório, no entanto registou-se uma descida percentual no 1.º, 2.º e 3.º ano, mantendo o

4.º ano 100% de sucesso. Em relação à qualidade do sucesso, também se registou uma descida

percentual em todos os anos, que se deve à especificidade da turma de Oriola, em que 5 alunos

obtiveram menção insuficiente devido à falta de assiduidade no 3.º período.

Relativamente às dificuldades sentidas no Kid’s Online, são mais a nível técnico. Nos estabelecimentos

das freguesias o acesso à Internet é fraco ou inexistente (é utilizada banda larga), o que compromete

significativamente o desenvolvimento do projeto e a aquisição de competências digitais pelos alunos.

Durante o presente ano letivo essa ligação foi efetuada pela Banda Larga a qual comportava algumas

deficiências de cobertura. Para o bom desempenho desta atividade será muito importante a Instalação de

routers Wi-Fi nas salas (Freguesias).

Também a planificação das atividades, por parte dos Docentes Titulares de Turma, é fundamental, uma

vez que são os melhores conhecedores do grupo/turma, bem como das suas necessidades (sem esquecer

as Aprendizagens Essenciais para esta área).

Seria uma mais-valia a sensibilização dos Pais/Encarregados de Educação relativamente ao pedido dos

Kits “Escola Digital” para os alunos do 1.º ciclo. Uma meta a atingir seria, por exemplo, 90% dos alunos

deste ciclo com computador.

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

que o trabalho desenvolvido continuou a revelar-se fundamental na individualização e sistematização dos

conteúdos de acordo com as necessidades dos alunos, apostando num trabalho de recuperação/

consolidação dos mesmos. Deverá dar-se continuidade a estas medidas no próximo ano letivo, se possível

com mais horas em cada turma.

Identificação Dificuldades diagnosticadas Estratégias de intervenção/superação de dificuldades

MTA

Matemática

- Resolução de problemas

(interpretação e compreensão de

enunciados);

- Fichas de exercícios de revisões com problemas digitais;

- Resolução de problemas a partir do diálogo e da vivência

dos alunos;
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- Definição de uma estratégia

apropriada à resolução de

problemas.

- 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;

- Apoio mais individualizado, especialmente aos alunos

com mais dificuldade;

- Uso das TIC.

MTA

Português

- 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;

- 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

Kid’s Online

- Dificuldade de acesso à rede

Wi-Fi;

- Utilização de tablets pela maioria

dos alunos.

- Divisão da turma em 2 grupos (utilização de outra sala da

Escola onde existe acesso Wi-Fi);

- Realização de atividades específicas de serem utilizadas

em tablets;

- Introdução  ao Scratch 3.0 (linguagem de programação

por blocos).

MTB

Matemática

- Resolução de situações

problemáticas (Interpretação e

compreensão de enunciados).

- Apresentação de diferentes estratégias ao incentivo à

explicitação do raciocínio lógico-matemático.

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.

MTB

Kid’s Online

- Ausência de router WiFi nas

salas;
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- Grupos heterogéneos em sala de

aula.

Oriola

Matemática

- Resolução de problemas;

- Interpretar o enunciado dos

exercícios;

- Relacionar dados fornecidos

para a resolução de  problemas;

- Definir de uma estratégia

apropriada à resolução de

problemas;

- Raciocínio lógico;

- Cálculo mental;

- Comunicação matemática;

- Falta de atenção/concentração:

- Pouca autonomia (grupo de

1.º/2.º ano).

- 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;

- Criar hábitos e métodos de trabalho, promovendo o

desenvolvimento da  autonomia, capacidade de raciocínio

e o cálculo;

- Apoio individualizado especialmente aos alunos com

mais dificuldades;

- Utilização das TIC.

Oriola

Português

- Leitura e escrita (grupo de 1.º e

2.º ano);

- 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;

- Diferenciação pedagógica;

- 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.

Oriola

Kid’s 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 (quatro anos de

escolaridade).

- Colocação de routers wi-fi nas salas.

1.º A

Matemática

- Faltar muito às aulas (uma

aluna);

- Nível de conhecimentos fraco;

- Diferenciação pedagógica;

- Apoio o mais  individualizado possível;

- Colaboração da família, no sentido da sensibilização para
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- Dificuldades na aquisição dos

conteúdos  trabalhados;

- Pouca autonomia na realização

das tarefas;

- Dificuldade na consolidação de

alguns conteúdos.

a necessidade da aluna não faltar às aulas;

- Manter a medida de coadjuvação em Matemática.

1.º A

Português

- Pouca autonomia;

- Lacunas  significativas ao nível

da leitura e escrita;

- Faltar bastante à escola (uma

aluna);

- Conhecer poucas consoantes;

- Pouco conhecimento dos casos

de leitura.

- Diferenciação pedagógica;

- Acompanhamento muito individualizado aos alunos com

maiores  dificuldades;

- Envolvimento das famílias;

- Manter a medida de coadjuvação em Português;

- Desenvolvimento de muitas atividades que envolvam a

leitura, a escrita e a  oralidade.

1.º A

Kid’s Online

-Dificuldade no domínio das

técnicas de formatação de  textos;

- Desconhecimento/ dificuldades

no uso de recursos digitais  (os

e-mails dos alunos ainda não

foram criados).

-Realização de atividades e tarefas que impliquem o

processamento de texto;

- Iniciação/utilização da plataforma Classroom.

2.º A

Matemática

- Resolução de problemas;

- Raciocínio matemático;

- Comunicação matemática;

- Cálculo mental;

- Falta de pré-requisitos em

alguns alunos;

- Dificuldade na compreensão dos

enunciados;

- Dificuldade em concluir as

tarefas propostas.

- Diferenciação pedagógica;

- Apoio o mais individualizado possível aos alunos que

apresentam maiores  dificuldades;

- Envolvimento familiar;

- Realização de tarefas que ajudem a eliminar as lacunas

apresentadas pelos  alunos;

- Realização de atividades que treinem o raciocínio e a

comunicação  matemática;

- Continuação da medida de coadjuvação para que possa

ser prestado aos alunos um  maior acompanhamento.

2.º A

Português

- Leitura pouco fluente;

- Expressão escrita/ortografia;

- Dificuldades na escrita de

palavras e frases, aplicação de

casos de leitura, produção de

texto e aplicação de sinais de

pontuação;

- Compreensão oral e

escrita/vocabulário;

- Dificuldades na  interpretação,

compreensão de textos,

compreensão do  vocabulário e

dificuldades na resposta a

questionários  escritos.

- Diferenciação pedagógica;

- Apoio o mais individualizado possível aos alunos que

apresentam maiores  dificuldades;

- Envolvimento familiar;

- Aplicação de atividades que desenvolvam a leitura e a

escrita;

- Atividades de consolidação de conteúdos;

- Continuação da medida de coadjuvação.
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2.º A

Kid’s Online

- Equipamentos informáticos

lentos;

- Mau funcionamento de alguns

monitores, ratos e

computadores;

- Pouco tempo para desenvolver

as atividades;

- Horário  pouco ajustado ao

desenvolvimento das atividades

(último  tempo).

- Trabalhar a escrita de texto;

- Fazer pesquisas sobre temas em estudo;

- Visualização de vídeos alusivos aos conteúdos a trabalhar;

- Utilização do correio eletrónico do aluno;

- Utilização do Classroom para envio e  receção de

trabalhos.

3.º A

Matemática

(Grupo de 4

alunos)

- Interpretação de enunciados;

- Raciocínio matemático;

- Cálculo mental;

- Comunicação matemática.

- Diferenciação pedagógica;

- Apoio muito individualizado, especialmente aos alunos

com maiores  dificuldades;

- Envolvimento familiar;

- Aplicação de atividades que envolvam a resolução de

situações problemáticas (interpretação de enunciados

desenvolvimento do raciocínio, cálculo mental e

comunicação matemática);

- Fichas de trabalho de consolidação de conteúdos;

- Continuação da medida de coadjuvação.

3.º A

Português

(Grupo de 6

alunos)

- Leitura  pouco fluente;

- Compreensão e interpretação de

textos;

- Produção escrita.

- Diferenciação pedagógica;

- Apoio o mais individualizado possível aos alunos com

maiores dificuldades;

- Aplicação de atividades que visem o treino da leitura

e escrita;

- Envolvimento familiar;

- Continuação da aplicação da medida de coadjuvação.

3.º A

Kid’s Online

- Alguma dificuldade no domínio

das técnicas de  formatação de

textos;

- Dificuldades no uso dos recursos

digitais, nomeadamente  nas

funcionalidades do seu e-mail e

do Google Docs;

- Partilha de documentos para a

realização de trabalhos de  grupo.

- Continuação da realização de atividades e tarefas que

impliquem o  processamento de texto com incorporação

de imagens no Google Docs;

- Desenvolvimento de tarefas e trabalhos individuais e/ou

de grupo na plataforma  Classroom, no seu e-mail pessoal

através do Google Docs.

4.º A

Matemática

(grupo de 3

alunos)

- Interpretação de enunciados dos

problemas;

- Raciocínio lógico-matemático;

- Comunicação matemática.

- Apoio individualizado aos alunos com maiores

dificuldades;

- Atividades que desenvolvam o raciocínio

lógico-matemático e a comunicação  matemática;

- Continuação da medida de coadjuvação.

4.º A - Continuar o trabalho em diferentes aplicações, realizando

trabalhos sobre vários  temas proporcionando aos alunos
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Kid’s Online experimentar plataformas e programas que não

conhecem.

Santana

Matemática

Grupo de 2.º

ano e 1 aluno

de 3.º ano)

- Resolução de problemas;

- Interpretação de enunciados;

- Definição de uma estratégia

apropriada à resolução de

problemas;

- Raciocínio lógico;

- Cálculo mental;

- 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.

- 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;

- Criar hábitos e métodos de trabalho, promovendo o

desenvolvimento da  autonomia, capacidade de raciocínio

e o cálculo;

- Uso das TIC.

Santana

Português

(Grupo de 2.º

ano e 1 aluno

de 3.º ano)

- Leitura: interpretação e

compreensão;

- Escrita: organização e escrita de

textos;

- Poucos hábitos de leitura;

- Ortografia.

- Promover hábitos de leitura e escrita através de

diferentes atividades (projetos,  BE…);

- Planificação, textualização, revisão e reescrita;

- Autoavaliação das  produções escritas;

- Diferenciação pedagógica;

- Respeitar o seu ritmo de  aprendizagem;

- Escrita de textos no computador;

- Utilização das TIC;

- Apoio  individualizado aos alunos que mais dificuldades

apresentavam.

Departamento de Línguas

Análise Global dos Resultados

No que refere à análise estatística dos resultados obtidos nas disciplinas que compõem este

Departamento, destacam-se as situações que, de seguida, se  descrevem.

Relativamente à disciplina de Português, no 2.º Ciclo, a taxa de sucesso chegou aos 95,8% (com 97,4% no

5.º ano e 94,7% no 6.º ano), sendo a meta estabelecida de 80%. Significa isto que os resultados obtidos

estão 15,8% acima do estabelecido. Em termos de qualidade do sucesso, a taxa regista agora o valor de

42,1% quer no 5.º quer no 6.º anos, sendo a meta de 30%, ou seja, está 12,1% acima do valor definido,

no entanto, a turma 6.º C apresenta um valor inferior a 30%.

Na disciplina de Português, no 3.º Ciclo, a taxa de sucesso subiu para 91,7%, com 97,7% no 7.º ano; 88,6%

no 8.º ano e 88,9% no 9.º ano. A meta é de 70%, por isso, os resultados alcançados estão 21,7% acima.
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No que à qualidade do sucesso diz respeito, há a salientar o seguinte: numa meta de 20%, os resultados

foram de 27,1%, 7,1% acima do valor estipulado. De destacar, porém, que o 9.º ano ficou 6,7% abaixo da

meta (as turmas 9.º A e 9.º C obtiveram percentagens de qualidade de sucesso inferiores a 20%).

Quanto à turma CEF-OA, na disciplina de Português, a taxa de sucesso manteve-se nos 100% e a taxa de

qualidade do sucesso subiu para 100%. No Curso Profissional TPA, os alunos concluíram a totalidade dos

módulos da disciplina de Português com média de 15,1% (1.º e 2.º anos).

No âmbito da disciplina de Inglês, no 1.º Ciclo, os resultados do 3.º ano, em termos de taxa de sucesso,

registam uma descida para 95,3%. De salientar, contudo, que a taxa de sucesso se manteve, em todas as

turmas, nos 100%, exceto em Oriola, onde baixou para 50%. No entanto, esta alteração verificou-se

porque agora, ao contrário do que aconteceu nos dois períodos anteriores, foram contabilizados dois

alunos itinerantes, que não compareceram às aulas, apesar de terem as respetivas faltas justificadas por

atestados médicos de longa duração. Naturalmente, esta situação acabou por se refletir também na taxa

de qualidade do sucesso nesta turma. Quanto à taxa global de qualidade do sucesso, verifica-se que

sofreu uma descida de duas décimas (no 3.º A, turma de Portel, desceu para 69,6%; na turma de Monte

do  Trigo, subiu para 72,7%; na turma de Oriola, manteve-se nos 50% e, na de Santana, nos 80%).

No 4.º ano, a taxa de sucesso manteve-se nos 100% na totalidade das turmas e a da qualidade do sucesso

subiu para 79,5%. No 4.º A, turma de Portel, subiu para 81%; na turma de Monte do Trigo, subiu para

72,7%; na turma de Oriola, subiu para 80% e, na de Santana, manteve-se nos 100%.

No 2.º Ciclo, a taxa de sucesso da disciplina de Inglês subiu para 96,8% (com subidas para 94,7% no 5.º

ano e 98,2% no 6.º ano), sendo a meta de 80%. Está, por isso, 16,8% acima da meta. A taxa de qualidade

do sucesso subiu para 43,2% (aumentou para 36,8% no 5.º ano e 47,4% no 6.º ano), estando 13,2% acima

da meta. Na turma 6.º C, regista-se um valor inferior a 30%.

No 3.º Ciclo, a taxa de sucesso da disciplina de Inglês subiu para 94,7% (97,7% no 7.º ano; 86,4% no 8.º

ano e 100% no 9.º ano), sendo a meta de 80%. A taxa de qualidade do sucesso subiu para 36,1% (40,9%

no 7.º ano; 38,6% no 8.º ano e 28,9% no 9.º ano), sendo a meta de 25% (está 11,1% acima da meta). De

sublinhar que, nas  turmas 7.º C e 9.º B, a qualidade de sucesso foi inferior a 25%.

Na turma CEF-OA, as taxas de sucesso e de qualidade do sucesso, em Inglês, mantiveram-se nos 100% e

nos 42,9%, respetivamente.

Na disciplina de Oferta Complementar, Let’s Talk, a taxa de sucesso foi de 100% em todos os anos e a de

qualidade do sucesso subiu para 43,2%; 59,1% e 40% nos 7.º, 8.º e 9.º anos, respetivamente.

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

para 92,9% no 7.º ano e para 100% nos 8.º e 9.º anos. A taxa de qualidade do sucesso subiu para 50% no

7.º ano e manteve-se nos 37,5% no 8.º e nos 33,3% no 9.º ano.

Na Língua Estrangeira II, Francês, a taxa de sucesso subiu para 81,3% no 7.º ano; manteve-se nos 100% no

8.º ano e subiu para 100% no 9.º ano. A taxa de qualidade do sucesso manteve-se, no 7.º ano, nos 37,5%

e, no 9.º ano, nos 28,6%. No 8.º ano, subiu para 65%.

Em todas as disciplinas do Departamento, as taxas de sucesso, no final do 3.º período, são elevadas. Nas

disciplinas de Português e Inglês, que integram o Plano de Melhoria do AEP, as metas das taxas de

sucesso e de qualidade do sucesso foram superadas, destacando-se como situações mais preocupantes, a
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Português, em termos de qualidade de sucesso, a turma 6.º C, que ficou 7,8% abaixo da meta e o 9.º ano

6,7% abaixo da meta. Em Inglês, a turma 6.º C também obteve uma qualidade de sucesso inferior a 30%,

assim como as turmas 7.º C e 9.º B com valores de qualidade de sucesso inferiores a 25%.

Os resultados finais das turmas de 9.º ano a Português, em termos de qualidade do sucesso, são

reveladores das dificuldades dos alunos, tendo havido necessidade de implementar e ajustar estratégias

de forma a promover o sucesso educativo. Não se deve, por isso, estabelecer uma relação direta entre os

resultados da avaliação interna do 9.º ano e os da avaliação externa visto que os primeiros contemplam

outros parâmetros (expressão oral, leitura expressiva, atitudes e valores) que não são tidos em

consideração aquando da realização da Prova Final.

Relativamente à avaliação externa, de referir que as Provas Finais estiveram suspensas durante dois anos

letivos por causa da pandemia. Este ano, foram retomadas sem contarem para a classificação final dos

alunos, servindo para reajustar estratégias e melhorar as aprendizagens por estarem alinhadas com o

Plano de Recuperação. Era inevitável que as notas descessem porque, apesar dos esforços feitos pelo

Ministério da Educação e pelas escolas, não foi possível recuperar das consequências da pandemia. Este

ano letivo, a média nacional da prova externa foi de 55% a Português e, no nosso Agrupamento, de 46,4%

- uma diferença de 8,6%. De notar, ainda assim, que uma turma conseguiu ficar a 3% de diferença da

média nacional.

Quanto à taxa de sucesso pleno das turmas de 2.º e 3.º Ciclos e TPA, as turmas de 5.º e 6.º anos

destacam-se com 84,2% e 78,9%, respetivamente. No 3.º Ciclo, os valores são de 65,9% no 7.º ano; 68,2%

no 8.º ano e 66,7% no 9.º ano. Na turma CEF-OA, é de 71,4% e, no Curso Profissional TPA, continua nos

100%.

No que toca a retenções, apenas houve uma no 6.º ano e duas no 7.º.

Identificação Dificuldades diagnosticadas Estratégias de intervenção/superação de dificuldades

Inglês

3.º e 4.º ano

(ORI, STA)

- Autonomia na realização das

atividades propostas.

- Acompanhamento mais próximo dos discentes na realização

das  tarefas;

- Pedagogia diferenciada; acomodações curriculares;

- Trabalho colaborativo entre pares.

Inglês

3.º ano

(Portel)

- Autonomia na realização das

atividades propostas;

- Lentidão na execução das

tarefas por parte de  alguns

alunos.

- Acompanhamento mais próximo dos discentes na realização

das  tarefas;

- Pedagogia diferenciada; acomodações curriculares;

- Realização de jogos lúdicos;

- Partilha de recursos informativos e lúdicos/apelativos, na

Plataforma Google Classroom, para reforço dos conteúdos

trabalhados em sala de  aula.Inglês

4.º ano

(Portel)

- Autonomia na realização das

atividades propostas por parte

de alguns alunos.

Inglês

3.º ano

(MT)

- Autonomia na realização das

atividades propostas;

- Lentidão na execução das

- Acompanhamento mais próximo dos discentes na realização

das  tarefas;

- Pedagogia diferenciada; acomodações curriculares; (3.º ano)
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tarefas;

- Falta de hábitos e métodos de

estudo por parte de  alguns

alunos.

- Trabalho colaborativo entre pares;

- Realização de jogos lúdicos;

- Partilha de recursos informativos e lúdicos/apelativos, na

Plataforma Google Classroom, para reforço dos conteúdos

trabalhados em sala de  aula.
Inglês

4.º ano

(MT)

- Autonomia na realização das

atividades propostas;

- Incumprimento de regras por

parte de alguns  alunos.

Português

5.º e 6.º ano

- Gramática;

- Expressão escrita;

- Compreensão escrita;

- Falta de hábitos e métodos de

estudo.

- Valorização de prestações positivas, como estratégia

motivacional;

- Reforço de estratégias de estudo e organização dos

alunos;

- Leitura e interpretação conjunta;

- Exercícios de escrita e aperfeiçoamento de texto;

- Reforço dos conteúdos lecionados em sala de aula;

- Exercícios de escrita criativa.

Inglês

5.º ano

- Expressão escrita (5.º A e 5.º B)

- Expressão oral (5.º A)

- Ausência de hábitos e métodos

de estudo/trabalho  (5.º A)

- Comportamento perturbador/

ausência de regras  por parte de

alguns elementos da turma (5.º

A)

- Pedagogia diferenciada; acomodações curriculares;

- Realização de vários momentos de avaliação formativa

(questões aula);

- Diversificação dos instrumentos de avaliação;

- Partilha de recursos informativos e lúdicos/ apelativos, na

Plataforma Google Classroom, para reforço da aprendizagem

dos conteúdos  trabalhados em sala de aula;

- Realização de trabalho colaborativo (a pares e/ou em

grupo);

- Uso de ferramentas digitais para a apresentação de

trabalhos;

- Recurso a jogos lúdicos (aplicações/recursos digitais) para

consolidação/avaliação de conteúdos lexicais e gramaticais;

- Articulação com a BE (Plano 21|23 Escola+ e Portel Digit@l

Talking/  Ideias ComMérito);

- Apelo para a frequência da SA+ Inglês.

Inglês

6.º ano

- Compreensão escrita

(6.º A e 6.º C)

- Compreensão oral (6.º C)

- Expressão escrita (6.º C)

- Expressão oral (6.º B e 6.º C)

- Ausência de hábitos e métodos

de estudo/trabalho  por parte de

alguns alunos (6.º B e 6.º C)

- Falta de responsabilidade por

parte de alguns alunos (6.º C)

- Falta de confiança e baixa

autoestima (6.º C)

- Falta de atenção/concentração

(6.º A)

- Ausência de regras por parte de

alguns alunos (6.º A  e 6.º C)

Português

7.º ano

9.º B e 9.º C

- Compreensão escrita;

- Gramática;

- Expressão oral;

- Frequência da SA+;

- Valorização de todas as iniciativas dos alunos que

demonstrem  empenho em superar as suas dificuldades;
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- Expressão escrita;

- Compreensão/interpretação de

enunciados;

- Aquisição e aplicação de

conhecimentos;

- Baixos níveis de autonomia e

atenção/concentração;

- Desvalorização da importância

da escola;

- Falta de empenho e de hábitos e

métodos de estudo.

- 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;

- 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;

- Utilização de recursos digitais para diferentes momentos de

avaliação.

Português

8.º ano

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:

- 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 e C, 9.º A)

- 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;

- 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

7.º ano

9.º C

- Falta de métodos e hábitos de

estudo;

- Expressão oral;

- Reforço de estratégias de estudo e organização dos alunos;

- Aplicação de variadas atividades de expressão oral;

- Insistência na realização de exercícios de produção escrita
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- Expressão escrita;

- Compreensão e interpretação

de enunciados;

- Autonomia.

variados;

- Diversificação na forma de apresentação dos conteúdos

lecionados;

- Valorização das prestações e intervenções autónomas, de

cariz positivo.

Inglês

8.º ano

9.º A e B

- Compreensão e interpretação

de enunciados;

- Aquisição e aplicação de

conhecimentos; (8.º ano)

- Expressão oral;

- Expressão escrita;

- Falta de responsabilidade;

(8.º ano)

- Autonomia;

- Falta de métodos e hábitos de

estudo. (9.º A e B)

- Frequência da SA+;

- Utilização de recursos digitais;

- Acomodações curriculares;

- Trabalho colaborativo (pares e pequenos grupos);

- Reforço de estratégias de estudo e organização dos alunos;

- Aplicação de variadas atividades de expressão oral;

- Realização de exercícios de produção escrita variados;

- Diversificação na forma de apresentação dos conteúdos

lecionados;

- Valorização das prestações e intervenções autónomas, de

cariz positivo;

- Articulação com a BE (Plano 21|23 Escola+ e Portel Digit@l

Talking/ Ideias ComMérito).

Espanhol

7.º A e C

8.º A e B

9º B e C

- Compreensão e interpretação

de enunciados;

- Gramática; (7.º A e C )

- Expressão oral;

- Expressão escrita;

- Aquisição e aplicação de

conhecimentos;

- Falta de responsabilidade;

- Autonomia;

- Falta de métodos e hábitos de

estudo. (9º B e C)

- Valorização das prestações e intervenções autónomas, de

cariz positivo;

- Recurso a ferramentas digitais (Expressão oral);

- Intervenção dos Encarregados de Educação.

Francês

7.º B

9º A

- Compreensão e interpretação

de enunciados;

- Aquisição e aplicação de

conhecimentos;

- Expressão oral;

- Expressão escrita;

- Falta de responsabilidade;

- Autonomia;

- Falta de métodos e hábitos de

estudo. (9º A)

- Valorização das prestações e intervenções autónomas, de

cariz positivo;

- Recurso a ferramentas digitais (Expressão oral);

- Intervenção dos Encarregados de Educação.
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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

continuam a ser superiores às percentagens de referência, verificando-se alguma melhoria. No 2.º ciclo,

salienta-se, que os resultados obtidos nas disciplinas de Ciências Naturais, Ciênci@qui e TIC continuam

bastante satisfatórios, no que respeita à taxa de sucesso. Quanto à disciplina de Matemática, tanto a

taxa de sucesso como a de qualidade do sucesso apresentam um aumento pouco expressivo. Na turma

do 6.º C, a taxa de sucesso melhorou, mas na disciplina de Matemática apresenta valores inferiores aos

das restantes turmas de 6.º ano. Continua  a ser necessário uma análise aos resultados obtidos.

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

a ser superiores às metas estabelecidas no Plano de Melhoria do Agrupamento, exceto a turma 9.º C,

que obteve uma percentagem de sucesso inferior a 65% e as turmas 7.º C e 8.º A que obtiveram

qualidade de sucesso inferior a 20%. As medidas de apoio implementadas no âmbito do Matematic@r

foram fundamentais para atingir as metas propostas. Nas restantes disciplinas, como ciências naturais,

FQ e TIC os valores obtidos são bastante positivos. As turmas dos 8.º anos apresentam resultados

bastante favoráveis. De referir que a turma 7.º C continua a apresentar na disciplina de Físico-Química

resultados inferiores às restantes turmas. Estes resultados refletem as dificuldades verificadas ao longo

do ano letivo, e que dificultaram a implementação de medidas de remediação, onde mesmo a qualidade

de sucesso não é muito alta. Assim, espera-se futura reflexão com ênfase nas estratégias de

melhoramento e na implementação de medidas, sobretudo para colmatar o défice de pré-requisitos.

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

uma relativa apreensão face a uma possível melhoria dos mesmos, uma vez que a maioria dos alunos

beneficia de medidas constantes no Decreto-Lei n.º 54/2018.

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 de 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 e 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;

- 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;
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- Dificuldades na interpretação,

compreensão e resolução de

problemas;

- Ritmo de trabalho lento (5.º

ano e 6.º C);

- Fraca literacia científica e

digital.

- Trabalho a pares/pequenos grupos com guião orientador

(6.º ano);

- 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;

- 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 +.

- 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;

- 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;

- Trabalho a pares ou em grupo, integrando alunos com

ritmo de trabalho diferentes;

- Aumento do número de momentos de reflexão e de

autoavaliação, com apresentação da grelha de avaliação;

- 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;

- 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;
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- 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 +.

- 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;

- 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 +;

- Cumprimento das regras de

sala de aula, na disciplina de

Matemática (9.º B).

- 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;

- Alternância do tipo de tarefa/metodologia de trabalho;

- Estabelecimento, com os alunos, de regras que permitam

um bom funcionamento das aulas e um clima propício à

aprendizagem (9.º B - Matemática).
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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.

- 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;

- proposta de tarefas de curta duração;

- realização de trabalhos de pesquisa;

- consulta de materiais durante a realização das fichas de

avaliação;

- valorização da participação oral positiva.

Departamento de Ciências Humanas e Sociais

Análise Global dos Resultados

HGP - Os resultados do 5.º ano melhoraram relativamente ao 2.º período quanto às taxas de sucesso e da

qualidade do sucesso. O sucesso passou de 85% atingido no 2.º período para 100 % no 3.º período. A

qualidade do sucesso subiu de 41% para 50%. Os resultados do 6.º ano quanto ao sucesso mantiveram-se

em relação ao 2.º período (89,5%) e a  qualidade do sucesso subiu de 49,1% para 50,9%.

Geografia - Os resultados melhoraram tendo as taxas do sucesso atingido em todos os anos de

escolaridade o resultado de 100% no 3.º período, face aos valores do 2.º período, que foram, no 7.º ano

de 95,5%, no 8º ano o sucesso foi de 81,8% e no 9º ano de 84,4%. A qualidade do sucesso subiu também

do 2.º período para o 3.º período em todos os anos da escolaridade. No 7.º ano de 63,6% passou para

70,5%, no 8.º ano passou de 20,5% para 36,4% e no 9.º ano de 31,1% passou para 46,7%.

História - No 7º ano os valores do sucesso e da qualidade do sucesso subiram relativamente ao 2.º

período, de 84,1% para 90,9% de sucesso e de 27% para 38,7% em termos da qualidade do sucesso. O

8.º ano manteve o nível das taxas de sucesso de 100%. Quanto à qualidade do sucesso registou-se uma
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subida de 34,1% para 38,6%. Os resultados do 9.º ano revelaram-se iguais ao 2.º período com valores de

100% em termos das taxas de sucesso e desceu em termos de  qualidade do sucesso de  42% para 40%.

Cidadania e Desenvolvimento - Registou-se em todos os ciclos uma taxa de sucesso de 100%, houve uma

melhoria relativamente ao 2.º período. As turmas de 6.º ano tinham apresentado no 2.º período uma

taxa de sucesso de  89,5%, no 7.º ano a taxa foi de 97% e no 9º ano foi de 97,8%.

A qualidade do sucesso no 5.º ano subiu consideravelmente (de 68,4% no 2.º período passou para 81,6%

no 3.º período). No 6.º ano a taxa de sucesso melhorou, tendo registado no 2.º período um valor de

57,9% e no 3.º período registaram-se valores de 66,7%.

EMRC - Nesta disciplina os resultados em termos de sucesso e de qualidade do sucesso foram de 100%.

Em termos globais, os níveis de sucesso são bastante satisfatórios e melhoraram ao longo do ano letivo

em todas as disciplinas e nas medidas de promoção do sucesso escolar, com valores compreendidos

entre os 84,2% a 100%. Estes resultados devem-se muito ao trabalho e envolvimento das professoras e

dos alunos para a sua aquisição de conhecimentos mas também aos efeitos da aplicação de medidas

universais e seletivas, nomeadamente acomodações curriculares previstas no Decreto-Lei n.º 54/2018,

como forma de superar algumas dificuldades de aprendizagem. As percentagens da qualidade do sucesso

não foram muito elevadas, reflexo da falta de investimento dos alunos no seu desempenho académico e

desinteresse pela escola e pelos seus resultados escolares.

Existe uma discrepância entre o sucesso e a qualidade do sucesso em quase todos os anos de

escolaridade e na maioria das disciplinas (com exceção das disciplinas de EMRC e de Cidadania e

Desenvolvimento). Os alunos, de um modo geral, revelam ainda falta de maturidade para conseguirem ir

além da aquisição de conhecimentos, falta de métodos e hábitos de trabalho e de estudo, falta de

interesse pela escola e em melhorar as suas aprendizagens, a desvalorização face à escola por parte de

alguns pais e encarregados de educação, assim como questões sociológicas do próprio meio, que afetam

o rendimento escolar dos alunos. A análise e compreensão das aprendizagens, assim como a sua

aplicação a novas situações não é conseguida pela maioria dos alunos.

A par desta análise dos resultados, considerou-se que os poucos tempos letivos semanais atribuídos às

disciplinas do Departamento impedem, muitas vezes, que exista um trabalho mais consistente e

diversificado ao nível do ensino/aprendizagem, assim como na aplicação e diversificação de mais

estratégias de consolidação e desenvolvimento dos conceitos.

Relativamente aos resultados alcançados pelas Metas do Plano de Melhoria do AEP, os valores superaram

as metas definidas nos três ciclos de ensino. Quanto às taxas de retenção, a percentagem de alunos em

situação de retenção tem vindo a diminuir, apresentando taxas de 0% na maioria das turmas e anos de

escolaridade.

Identificação Dificuldades diagnosticadas Estratégias de intervenção/superação de dificuldades

HGP

(2.º ciclo)

- Pesquisa e tratamento da

informação;

- Aplicação do conhecimento

adquirido;

- Reforço positivo mais individualizado e apelo a uma maior

participação;

- Valorização de prestações positivas, como estratégia

motivacional;
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- Concentração em sala de aula

e na realização das atividades;

- Hábitos  de trabalho e estudo.

- Autonomia.

- Interpretação  de documentos

históricos;

- Pesquisa e tratamento da

informação;

- Organização;

- Métodos de trabalho e estudo.

- Reforço dos conteúdos lecionados em sala de aula;

- Leitura, pesquisa, interpretação conjunta e realização de

sínteses e esquemas.

- Explorar os recursos (áudio/vídeo) disponibilizados pela

Escola Virtual;

- Reforço de atividades práticas e lúdicas.

História

(3.º ciclo)

- Concentração em sala de aula;

- Pesquisa e tratamento da

informação;

- Interpretação de textos

informativos;

- Análise de fontes;

- Autonomia;

- Mobilização/aplicação do

conhecimento adquirido;

- Produção e expressão oral e

escrita.

- 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;

- Explorar os recursos (áudio/vídeo) disponibilizados pela

Escola Virtual ;

- Reforçar as  metodologias de trabalho colaborativo.

Cidadania e

Desenvolviment

o

( 2.º e 3.º ciclos)

- Dificuldades em respeitar

regras e normas de conduta;

- Pouca consciência cívica;

- Concentração na realização

das atividades.

- Reforço das atividades práticas e lúdicas;

-  Promoção por parte dos alunos de uma participação ativa

nos projetos do Agrupamento;

- Utilização de metodologias de trabalho mais proativas, com

recurso à BE e às TIC.

- Implementar um maior envolvimento da comunidade

escolar e local nas atividades.

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;

- Aplicação dos conceitos em

novas situações;

- Relacionação de conceitos;

- Concentração na realização

das atividades;

- Análise e tratamento/

exploração de documentos

escritos e gráficos.

- Diversificação de estratégias 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.

- Reforço das atividades formativas e diversificação de

recursos.

- Explorar os recursos (áudio/vídeo) disponibilizados pela

Escola Virtual
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Situações a potenciar:

- Autonomia dos alunos;

- Interesse pela

disciplina/escola;

- Concentração em sala de aula.

- Reforço de atividades práticas e lúdicas, nomeadamente

através de Plataformas Digitais para a educação.

EMRC Nada a registar. - Reforçar a utilização das TIC;

- Valorização de prestações positivas, como estratégia

motivacional;

- Explorar os recursos (áudio/vídeo);

- Reforço de atividades práticas e lúdicas.

Departamento de Expressões

Análise Global dos Resultados

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

apresentam uma taxa de sucesso de cem por cento.

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 implementaram diversas estratégias de recuperação e de remediação aos

alunos que revelaram 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

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

Relativamente à eficácia das estratégias definidas no período anterior e aplicadas durante o terceiro

período, os docentes do departamento consideram que, face aos resultados obtidos estas revelaram-se

eficazes.

Quanto às retenções, verificamos que apenas 5 alunos (2.º e 3.º ciclos) ficaram retidos/não aprovados.

No entanto, relativamente às disciplinas do departamento, constata-se que só no caso de 1 dos alunos, os

resultados obtidos nas nossas disciplinas, tiveram uma influência para a sua retenção.
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Identificação Dificuldades diagnosticadas Estratégias de intervenção/superação de dificuldades

2.º e 3.º Ciclo

Sucesso/Qualidade do Sucesso:

- Turmas com características

diferentes;

- Falta de métodos e hábitos de

trabalho;

- Desinteresse em aprender e

melhorar os seus resultados;

- Falta de Material;

- 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.

Departamento dos Serviços Especializados de Apoios Educativos

Análise Global dos Resultados

Ao longo do 3.º período a ELI de Portel acompanhou 16 crianças/famílias que se encontraram a

frequentar o ensino pré-escolar no AEP. Globalmente, foram notórias evoluções em todas as

crianças/famílias, contudo, os resultados em terapia da fala poderiam ser mais evidentes e efetivos, se os

períodos de intervenção fossem mais frequentes. A isto deve-se o facto da terapeuta da equipa apenas

dispor de 2 dias por semana ao serviço da ELI (não sendo permitido pelo SNIPI o alargamento do horário),

e ainda devido à mesma ter estado de baixa médica até ao dia 15 de maio do corrente ano. Após o seu

regresso ao serviço, a terapeuta da fala procedeu às avaliações/atualizações dos casos em intervenção.

Irão integrar o 1.º ciclo, 7 destas crianças, tendo a ELI reunido com a EMAEI a 2 de junho iniciando o

processo de transição e passagem de informação, para que, se necessário, possam ser agilizadas algumas

Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão. Das crianças referidas, 2 receberam apoio em terapia da

fala – JI Portel (erros articulatórios); 1 pela psicomotricista – JI Santana (dificuldades de aprendizagem

verificadas ao nível do currículo pré-escolar, falta de concentração, pouco interesse nas atividades

académicas e comportamentos de externalização); 3 pela educadora da ELI – JI Portel (interação e

regulação de comportamentos; estimular a sua comunicação espontânea e alargar o seu vocabulário;

estimulação da linguagem); uma outra criança – JI Monte do Trigo, encontra-se em processo de vigilância
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(estratégias de linguagem entregues à família e educadora titular) e a sétima criança – JI Santana, teve

alta da ELI, uma vez que ultrapassou as problemáticas apontados pela família (comportamento).

É igualmente acompanhada pela educadora da ELI, na Fundação Dias de Carvalho, mais uma criança, que

irá integrar o 1.º ciclo no próximo ano letivo. A intervenção foi essencialmente centrada nas capacidades

de concentração/memorização e enriquecimento de vocabulário.

O número total de alunos, do 1.º ciclo ao ensino secundário, do AEP no final do 3.º período é de 400.

Destes alunos cerca de 2% (9 alunos) têm PEI e destes apenas 2 com PIT em desenvolvimento.

Relativamente aos alunos com medidas universais e seletivas, contabilizamos 9,4% (37 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 37 alunos com medidas

universais e seletivas, 3 encontraram-se em situação de retenção e foram a ponderação, correspondendo

a 8,1%, sendo 1 aluno do 1.º ciclo e 2 alunos do 3.º ciclo. Estes alunos transitaram.

As disciplinas onde os alunos evidenciam maiores dificuldades são, no 3.º ciclo, Português, Matemática,

Língua Estrangeira (Inglês) e Físico-Química.

Neste período letivo, verificou-se uma melhoria significativa nos resultados obtidos pelos alunos.

Relativamente aos alunos com medidas adicionais verificamos que não houve níveis negativos em

nenhum dos ciclos. É de salientar que 23 dos alunos atingiram sucesso pleno correspondendo 62,2%.

Nota: 3.º Período

● 46 alunos com seletivas e adicionais

● 3 alunos em situação de retenção com medidas seletivas

● 23 alunos com sucesso pleno – 1ºCiclo - 3 alunos; 2ºCiclo - 6 alunos; 3ºCiclo - 14 alunos

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.
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3.º Ciclo - Pouco empenho e

organização, falta de métodos

de estudo e de

responsabilidade.

- Dificuldades na compreensão

da mensagem escrita.

- Falta de autonomia.

- Dificuldades na compreensão

da mensagem escrita.

- Défice na interação com os

pares nos diversos contextos

escolares.

- Falta de motivação, interesse e

empenho 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 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;

- 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-OA A situação clínica do aluno

impede  que este consiga

controlar alguns

comportamentos, o que

compromete o seu processo de

ensino-aprendizagem. Continua

a evidenciar muita resistência

na concretização das atividades

em contexto de sala de aula.

Revela falta de motivação,

interesse e empenho nas

aprendizagens.

Uma vez que o aluno encontra-se a frequentar um CEF pode vir

a adquirir as aprendizagens no decorrer dos 2 anos de 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 terceiro período, as docentes que lecionam a disciplina em questão,

consideram que o sucesso obtido é muito bom, uma vez que, a percentagem relativa ao sucesso

apresenta valores de 100% no 5.º e 6.º ano de escolaridade.

Relativamente à qualidade do sucesso, no quinto ano a percentagem subiu de 52,6% para 78,9%. Esta

subida deve-se, em parte, ao desenvolvimento da autonomia e responsabilidade por parte dos alunos e

ao seu envolvimento nos projetos desenvolvidos na disciplina. No sexto ano verificou-se igualmente uma
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subida justificada igualmente pelos motivos referidos para o 5.º ano (52,6%, no segundo período para

73,7% no terceiro período).

Identificação Dificuldades diagnosticadas
Estratégias de intervenção/superação de

dificuldades

5.º Ano -  Alguns alunos ainda demonstram

dificuldades ao nível da  concentração,  falta

de métodos e hábitos de estudo;

- Dificuldades ao nível da metodologia de

trabalho de projeto;

- Dificuldades ao nível do trabalho de grupo;

- 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.

6.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. *

* Não se aplica à turma B do 6.º ano.

Apoio Tutorial Específico (ATE)

Análise Global dos Resultados

Durante o 3.º Período continuaram a ser abrangidos por esta medida 21 alunos, sendo que 8 alunos
continuaram a revelar grave falta de assiduidade.

Devido às graves lacunas nas aprendizagens diagnosticadas nos alunos, as tutoras continuaram a tentar
ultrapassar diversos constrangimentos apostando na criação de hábitos e métodos de estudo e trabalho
nos alunos através da monitorização dos horários de estudo criados no 1.º Período e atividades
desenvolvidas, adequação desses horários às necessidades dos tutorandos, organização de materiais e
portefólio, apoio nos conteúdos  lecionados.

Apesar de ainda persistirem alguns comportamentos algo desviantes, a maioria foi gradualmente
ultrapassada pela insistência num trabalho de reflexão sobre os mesmos. A maioria dos tutorandos
apresentou durante este 3.º Período já alguma consistência na manutenção de comportamentos mais
benéficos à sua situação escolar.

No que respeita ao relacionamento, as tutoras mantiveram o mesmo relacionamento de empatia e
confiança com os tutorandos, o que propiciou a implementação das estratégias que visaram a superação
de dificuldades, se bem que as situações fraturantes da não valorização da escola por parte do meio
familiar continuaram a ser um grande entrave na superação das dificuldades diagnosticadas nos
tutorandos.
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Ainda de referir que foram elaborados relatórios individuais de final de período e que contêm todas as
informações relativas às dificuldades diagnosticadas e também as estratégias de intervenção e superação
de dificuldades de cada aluno. As melhorias mais visíveis foram:

- 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;

- Menor incidência de comportamentos desviantes;

- Desenvolvimento de uma maior autonomia no processo de aprendizagem;

- Maior motivação para a superação de dificuldades;

- Integração do aluno na turma e na escola;

- Criação de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho;

- Desenvolvimento de competências pessoais e sociais.

Identificação Dificuldades diagnosticadas Estratégias de intervenção/superação de dificuldades

5.º Ano
(3 alunos)

- Falta de hábitos e métodos de
trabalho e estudo.
(1 aluno)

- Apoio no processo de aprendizagem;
- Monitorização das ações do processo de aprendizagem
personalizado;
- Organização de materiais e informação;
- Estímulo da motivação, autodeterminação e autoestima.

- A aluna transitou de ano.

- Falta de assiduidade no ATE.
(2 alunos)

- Falta de assiduidade no ATE;

- Os alunos transitaram de ano.

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.
- A aluna transitou de ano.

- Falta de assiduidade no ATE.
- Comunicação da situação à DT.
- O aluno transitou de ano.

- 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.
- O aluno transitou de ano.

7.º Ano
(4 alunos)

- Falta de hábitos e métodos de
trabalho e estudo;
- Dificuldades de
aprendizagem;

- Monitorização das ações do processo de aprendizagem
personalizado;
- Definição de objetivos e estratégias;
- Planeamento do seu tempo;
- Organização de materiais e informação;
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- Falta de assiduidade aos
diversos apoios e aulas;
- Falta de apoio consistente
pelo Enc. de Educação.

- Apoio no processo de aprendizagem;
- Estímulo da motivação, autodeterminação e autoestima.
- A aluna não transitou de ano.

- Falta de hábitos e métodos de
trabalho e estudo;
- Dificuldades de
aprendizagem;
- Falta de assiduidade aos
diversos apoios e aulas;
- Falta de apoio consistente
pelo Enc. de Educação.
(2 alunos)

- 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.
- Os alunos transitaram de ano.

- Dificuldades de aprendizagem.
(1 aluna)

8.º Ano
(1 aluno)

- Falta de assiduidade ao ATE.
- Comunicação da situação ao DT.
- O aluno transitou de ano.

9.º Ano
(3 alunos)

- Falta de hábitos e métodos de
trabalho e estudo;
- Falta de autoestima.

- 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.

- O aluno transitou de ano.

- Falta de hábitos e métodos de
trabalho e estudo;

- Falta de assiduidade;

- Falta de assiduidade ao ATE.

- 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;
- O aluno transitou de ano.

- Falta de assiduidade ao ATE.
- Comunicação da situação à DT.

- O aluno transitou de ano.

CEF
(7 alunos)

- Falta de hábitos e métodos de
trabalho e estudo.
(4 alunos)

- Apoio no processo de aprendizagem;
- Estímulo da motivação, autodeterminação e autoestima.
- Os alunos transitaram de ano.

- Falta de assiduidade ao ATE.
(1 aluno)

- Comunicação da situação à Encarregada de Educação;
conversas com o  aluno.

- O aluno transitou de ano.

- Falta de assiduidade ao ATE.
(2 alunos)

- Comunicação da situação à DT.
- Os alunos transitaram de ano.
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Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF)

Análise Global dos Resultados

Das 22 crianças e jovens acompanhadas, podemos referir que:

- 10 sinalizações transitaram do ano letivo de 2020/2021;

- Foram sinalizadas 12 novas situações;

- Transitaram para o ano letivo 2022/2023, 14 processos;

- 8 processos foram arquivados, dos quais 2 mudaram de residência, 3 alunos concluíram o 3.º ciclo e 3

processos foram encaminhados para a CPCJ.

Nas escolas e com o GAAF, a possibilidade de se observar, facilmente, indicadores comportamentais e

académicos que podem estar subjacentes a estas sinalizações, tais comos as situações de falta de

pontualidade, absentismo, abandono e insucesso escolar (17 sinalizações), muitas vezes, estas acabam

por camuflar outras problemas mais graves.

Assim, há que destacar:

- A fragilidade emocional (9 processos), associada à carência de relações interpessoais afetivas e

vinculativas (4 processos), aumenta o risco nas crianças e jovens, na medida em que são mais

vulneráveis. O mesmo sucede com crianças e jovens com a autoestima diminuída. As dificuldades da

criança ou jovem em identificar e discriminar devidamente as suas emoções e as dos outros são outros

dos motivos associados às sinalizações.

- As crianças ou jovens com poucas competências de relacionamento interpessoal, de comunicação

interpessoal e de assertividade, com uma rede social empobrecida, isto é, com poucos ou nenhuns

relacionamentos de amizade, resultante do seu afastamento e isolamento em relação aos pares e da

rejeição por parte destes por motivos diversos.

- As crianças ou jovens com comportamentos efetivamente desafiantes e/ ou desobedientes perante os

progenitores (denominadas, habitualmente, por crianças e jovens com “temperamento difícil ou

complicado”), apresentam maior risco.

O género dos alunos sinalizados no GAAF variam conforme o motivo da sinalização, no entanto,

podemos verificar que os alunos do sexo masculino são aqueles que mais foram sinalizados, isto porque,

se analisarmos o motivo de sinalização, os mesmos correspondem ao absentismo escolar. Constatou-se

que foram sinalizados 13 alunos do sexo masculino e 9 alunos do sexo feminino.

No que diz respeito à média de idades:

- No 1.º ciclo, foram encaminhados alunos com uma idade média de 8 anos;

- No 2.º ciclo, foram encaminhados alunos com uma idade média de 11 anos;

- No 3.º ciclo, foram encaminhados alunos com uma idade média de 14 anos;

- E, por fim, nos cursos profissionais, foram encaminhados alunos com uma idade média de  17 anos.
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Entre os fatores de risco familiares que estão associados às sinalizações que chegaram ao GAAF,

podemos distinguir os relacionados com a própria estrutura e composição familiar. Dos 22 processos

sinalizados no GAAF verificamos que 16 alunos encontram-se integrados em famílias nucleares e 6 fazem

parte de um agregado monoparental.

Em relação aos resultados escolares dos alunos acompanhados, podemos constatar que a maioria dos

alunos encaminhados para o GAAF transitou de ano (16).

Há ainda que salientar 3 retenções, todas no 3.º ciclo.

Houve ainda, durante o ano letivo, 3 alunos que foram transferidos para outro estabelecimento de ensino

por alteração de residência.

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)

Análise Global dos Resultados

Tal como previsto no doc.0 da EMAEI a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva do

Agrupamento de Escolas de Portel, reuniu e analisou toda a documentação de que dispunha com o

objetivo de verificar a eficácia das medidas mobilizadas.

Nas reuniões de Conselhos de Turma, no Conselho de Docentes e na Reunião de Departamento de

Educação Pré-escolar/avaliação realizadas no final do 3.º período foi efetuada a análise e a 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.

À semelhança do que já tinha sido realizado no final dos períodos anteriores, voltou-se a verificar que,

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 nos registos constantes das diversas atas, a EMAEI realizou a monitorização e avaliação da

eficácia da aplicação das medidas seletivas e adicionais de acordo com o definido nos RTP´s, voltando a

analisar situações, devidamente fundamentadas, em que foram solicitadas alterações de medidas.

Reunida no início do 3.º período, a EMAEI procedeu à análise dos 45 registos de todos os alunos (com

RTP) que usufruíram de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão neste 3.º período:

- dos 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. A situação não se alterou em relação ao 2.º período;

- 8 alunos do 2.º ciclo do ensino básico, verificando-se que as medidas foram avaliadas, de modo global,

como eficazes para todos os alunos, tendo a situação melhorado em relação ao período anterior;

- 25 alunos do 3.º ciclo do ensino básico, verificando-se que para 23 destes alunos as medidas foram

avaliadas globalmente como eficazes, e para os restantes 2 alunos em que as medidas foram pouco

eficazes.
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Nos dados referidos anteriormente estão também incluídas as monitorizações da eficácia das medidas

adicionais, mobilizadas para 9 alunos (4 no 2.º ciclo e 5 no 3.º ciclo), verificando-se que as medidas foram

consideradas eficazes para estes 9 alunos. Destacamos apenas que um destes alunos se encontra a

desenvolver o PIT na comunidade. Todos estes alunos frequentam no mínimo de 60% do seu tempo

letivo em contexto de sala de aula com a sua turma.

No final deste 3.º período foram ainda analisados os doc.6 “Aplicação de medidas universais”, que fazem

parte, como anexos, das atas de conselho de turma/conselho de docentes, comparando as alíneas

mencionadas nos períodos anteriores 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.

De modo a complementar a recolha de informação, e tendo-se verificado que até ao momento não tinha

sido realizada qualquer monitorização das medidas universais aplicadas na educação pré-escolar,

considerou-se que seria também importante proceder-se à análise dos dados referentes às crianças

apoiadas pela ELI de Portel, em todos os JI do AEP, tempos e tipos de apoio.

No final do 3.º período, dos 400 alunos do ensino básico e secundário deste agrupamento, para 231

foram mobilizadas medidas universais, o que corresponde a aproximadamente 57,80% dos alunos não se

verificando discrepâncias relativamente ao 2.º período.

Ao nível do 1.º ciclo, a percentagem de alunos com medidas é de 24% (37 alunos do total de 153), no 2.º

ciclo é de 58% (57 alunos do total de 99), e no 3.º ciclo é de 93% (137 alunos no total de 148). Neste

ponto podemos referir que é no 1.º e 3.º Ciclo que, relativamente ao 2.º período, se nota uma maior

percentagem de alunos apoiados pelas medidas universais. Sendo que, ao longo do ano, se verificou um

aumento de aplicação de medidas no 3.º Ciclo.

Relativamente às medidas mobilizadas, pode-se concluir que no 1.º ciclo, tal como no final do 2.º

período, também neste 3.º período a alínea a) diferenciação pedagógica e a alínea b) acomodações

curriculares, foram as mais aplicadas, abrangeram a maior percentagem de alunos apoiados (92% e 100%

respetivamente).

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

(93% e 96.5%), e a medida e) Intervenção com foco académico e comportamental em pequeno grupo,

continua também a ter, uma elevada percentagem de mobilização (96,5% 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, continuam a ser as correspondentes às

alíneas b) Acomodações curriculares e e) Intervenção com foco académico e comportamental em

pequeno grupo, com 82% e 77%, 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 63% dos alunos apoiados.

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

acomodações curriculares correspondendo a 88,3% 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
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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” (art.º 2, Lei 116).

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

pequeno grupo, foram mobilizadas para cerca de 74% 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 9% 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 6,5%, 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.

Ao longo deste 3.º período a EMAEI reuniu semanalmente tendo analisado 7 fichas de identificação de

necessidades. Foram ainda realizadas reuniões com a equipa alargada para proceder à elaboração/

atualização de 13 Relatórios Técnico Pedagógicos, tendo até ao momento concluído 10, já aprovados e

devidamente homologados.

Conselho Pedagógico

Análise Global

Relativamente ao 1.º ano, em termos globais, a generalidade das turmas mantêm os bons resultados

no sucesso, à exceção da turma de Oriola, onde se regista uma diminuição da taxa a todas as

disciplinas, por motivo de falta de assiduidade de 1 aluno, mas que não pôde ficar retido. Os valores

referentes à qualidade do sucesso descem em termos gerais, embora seja uma diminuição pouco

expressiva.

No 2.º e 3.º ano verifica-se, tanto no sucesso como na qualidade do sucesso, uma ligeira descida em

todas as disciplinas, embora pouco significativa, à exceção de Português, no 2.º ano, em que a taxa da

qualidade do sucesso subiu.

No 4.º ano regista-se sucesso pleno, à exceção de Português, pelo facto de na turma de Oriola se ter

registado uma diminuição da taxa nessa disciplina. Na qualidade do sucesso verifica-se uma ligeira

descida a todas as disciplinas com exceção de duas, AE e Inglês.

No 5.º e 6.º ano verifica-se uma tendência de subida generalizada, tanto no sucesso como na

qualidade do sucesso.

Relativamente ao 3.º ciclo/CEF-OA e secundário verifica-se uma subida generalizada dos resultados,

quer ao nível do sucesso como da qualidade do sucesso.
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Por disciplina, relativamente à evolução dos resultados escolares, podemos concluir que na disciplina

de Português a qualidade do sucesso vai diminuindo, conforme os alunos avançam nos ciclos de

ensino.

Quanto às taxas de retenção, verifica-se que o valor global no Agrupamento é de 2,6%, com maior

incidência nas turmas de 2.º, 3.º e 7.º anos. Em relação à taxa de retenção no AEP, verifica-se um

decréscimo generalizado ao longo dos anos, à exceção dos 2 anos da pandemia, onde houve uma

certa estagnação dos valores.

Relativamente à taxa de sucesso pleno, verificou-se uma tendência de subida nos anos 2017/2018 e

2018/2019. Nos 2 anos de Pandemia Covid 19 (19-20 e 20-21) houve uma estabilização desta taxa,

verificando-se uma ligeira descida no presente ano letivo.

Quanto aos resultados das Provas Finais (3.º ciclo), verificou-se que no caso da disciplina de

Português, cuja média nacional foi de 55%, a média das provas dos alunos do nosso Agrupamento foi

de 46,4%. Relativamente aos resultados na disciplina de Matemática, em que a média nacional foi de

45%, os alunos do AEP obtiveram uma média global de 34,9%. Em ambos os casos, os valores

alcançados situam-se abaixo da média nacional.
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Análise dos resultados das Provas de Aferição e Provas Finais do 3.º Ciclo

Os resultados obtidos pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Portel nas Provas de Aferição e Provas

Finais de Ciclo, realizadas em 2021/2022, foram analisados globalmente pela Equipa de Autoavaliação e por

ano de escolaridade/disciplina pelos docentes dos respectivos departamentos curriculares. Essas análises

tiveram como base os relatórios das provas (RIPAS, REPAS e Provas Finais) e o tratamento estatístico

realizado por esta equipa, cujos gráficos se encontram em anexo. Foram ainda utilizados outros dados

fornecidos pelo IAVE ou resultantes de tratamentos estatísticos realizados pelos docentes das disciplinas

envolvidas.

Análise global dos resultados das Provas de Aferição e Provas Finais do 3.º Ciclo

No 1.º ciclo foram realizadas provas nas disciplinas de:

- Português e Estudo do Meio (PEM), nas áreas da Oralidade, Leitura e Educação Literária, Gramática e

Escrita;

- Matemática e Estudo do Meio (MEM), nas áreas Números e Operações, Geometria e Medida e

Organização e Tratamento de Dados; na disciplina de Estudo do Meio (EM), nas áreas Sociedade, Natureza e

Tecnologia;

- Educação Artística nas áreas de Experimentação e Criação, Interpretação e Criação e Apropriação e

Reflexão;

- Educação Física nas áreas de Deslocamentos e Equilíbrios, Perícias e Manipulações e Jogos.

Na análise de resultados, por disciplina, verifica-se que para a disciplina de Português, os alunos obtiveram

resultados em todas as áreas abaixo da média nacional, nas competências “conseguiu” e “conseguiu, mas”,

na área da Gramática em “revelou dificuldade” e Escrita na “não conseguiu”. Tendência de não superação

da média nacional (“conseguiu” e “conseguiu, mas”) muito idêntica na disciplina de Matemática, sendo na

disciplina de Estudo do Meio, um melhor resultado na área da Natureza.

Resultados substancialmente melhores com respeito às disciplinas com componentes mais práticas,

Educação Física e Educação Artística, em que a média do Agrupamento nas áreas de Deslocamento e

equilíbrios e Perícias e manipulações (Educação Física) foi superior na componente “conseguiu, mas”, assim

como, na Experimentação e Criação e Apropriação e Reflexo (Educação Artística).

Em suma, e para o 2.º ano, os resultados das médias das provas dos alunos foram inferiores à média

nacional nas componentes “conseguiu” e “conseguiu, mas”, situando-se as suas competências em “revela

dificuldade” e “não conseguiu”.

No 2.º ciclo foram realizadas provas nas disciplinas de:

- Educação Visual e Educação Tecnológica (EVT), nas áreas da Apropriação e Reflexão, Interpretação e

Comunicação, Experimentação e Criação, Processos Tecnológicos e Recursos e Utilizações Tecnológicas;
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- Matemática e Ciências Naturais (MCN), nas áreas de Números e Operações, Geometria e Medida, Álgebra,

Organização e Tratamento de Dados, Diversidade de Seres Vivos e Suas Interações com o Meio, Unidade na

Diversidade de Seres Vivos e A Água, o Ar, as Rochas e o Solo - Materiais Terrestres.

A competência “conseguiu” resultante da média dos resultados nas avaliações nas disciplinas de Educação

Visual e Educação Tecnológica, na área de Apropriação e Reflexão foi cerca de 40% abaixo da média

nacional, não se verificando noutras áreas, superando em 6,30% na área de Recursos e Utilizações

Tecnológicas. Ao longo das outras competências, a média dos resultados do agrupamento foi superior às

médias nacionais.

Com respeito à análise de resultados nas disciplinas de Matemática e Ciências Naturais, verifica-se uma

superação da média nacional muito ténue na componente de “conseguiu” nas áreas de Números e

Operações, Álgebra e Organização e Tratamento de Dados. Denotam-se resultados inferiores nas áreas da

disciplina de Ciências Naturais, em que a competência “conseguiu” está abaixo da média nacional,

juntando-se a Matemática na competência “conseguiu, mas”.

Para o 3.º ciclo, as provas foram aplicadas às disciplinas de Português, História e Geografia e Educação

Física, nas áreas da disciplina de :

- Português: Oralidade; Leitura e Educação Literária; Gramática e Escrita;

- História e Geografia: Das sociedades recoletoras às primeiras civilizações; A Herança do Mediterrâneo

Antigo; A formação da cristandade ocidental e expansão islâmica; Portugal no contexto europeu dos séculos

XII a XIV; Expansão e mudança nos séculos XV e XVI; Portugal no contexto europeu dos séculos XVII a XVIII;

Crescimento e ruturas no mundo ocidental nos séculos XVIII e XIX; A Herança do Mediterrâneo Antigo e

Expansão e mudança nos séculos XV e XVI. Portugal no contexto europeu dos séculos XVII e XVIII; A Terra:

Estudos e Representações; Meio Natural; População e Povoamento e Atividades Económicas;

- Educação Física: Ginástica; Atletismo; Atividades Rítmicas Expressivas; Jogos Desportivos Coletivos e

Aptidão Física.

Na disciplina de Português, todas as áreas da competência “conseguiu” foram inferiores comparando com a

nível nacional, superando na competência “conseguiu, mas” na Oralidade e Gramática. Sobressaindo

positivamente a área de Escrita na competência “revelou dificuldade”.

Na prova correspondente às disciplinas de História e Geografia, nota-se uma competência dos alunos

idêntica à média nacional, à exceção da área Portugal no contexto europeu dos séculos XVII a XVIII.

Relativamente à disciplina de Educação Física, a área de Atividades Rítmicas Expressivas, revelou-se com

melhor resultado na competência “revelou, mas”, em comparação com a média nacional. Na área Aptidão

Física verifica-se a obtenção de um valor de cerca de 17% abaixo da média nacional na competência de “não

conseguiu”.

Em relação ao 9.º ano, verifica-se que os alunos seguem as médias a nível nacional nas disciplinas de

Português e Matemática, à exceção da Álgebra (média superior à média nacional na competência de “revela

dificuldades”), com cerca de 60% abaixo na competência “conseguiu”, assim como, a área de Escrita, muito

abaixo da percentagem nacional (cerca de 30%).

Verifica-se que os alunos obtiveram médias superiores ao nível um, comparando com as médias a nível

nacional e regional, nas áreas de Gramática e Escrita na disciplina de Português e superiores ao nível dois

em Geometria e Medida, na disciplina de Matemática.
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Provas de Aferição - 2.º ano

Os docentes procederam à análise dos RIPAS e REPAS e fizeram uma reflexão sobre os mesmos, concluindo

que, as maiores dificuldades evidenciadas pelos alunos se prendem com a interpretação e compreensão de

texto, tendo reflexos nas diversas disciplinas. Outros fatores fulcrais foram a extensão das provas,

nomeadamente dos textos na disciplina de Português, a complexidade do vocabulário e a pouca autonomia

dos alunos. Outro fator de extrema importância é o facto de não existirem adaptações para os alunos que

beneficiam de Medidas Universais e Seletivas. O áudio fornecido para a realização das provas evidenciou ser

bastante extenso e de fraca qualidade. Por fim, foram identificadas lacunas transversais a todos os alunos,

fruto das condicionantes aplicadas durante o período pandémico. Nas provas de expressões os alunos

demonstraram resultados bastante satisfatórios.

Como propostas de medidas de recuperação, os docentes consideram que as turmas estão demasiado

numerosas e com vários níveis de aprendizagem, necessitando assim de maior número de horas de

coadjuvação, maior apoio a nível técnico, de psicologia, terapia da fala e fisioterapia. Outra condicionante

são os horários escolares, pois não estão adequados a um bom funcionamento da escola e desenvolvimento

das aprendizagens dos alunos. Estes passam muitas horas na escola, o que gera um cansaço,

desmotivando-os e levando-os a ter menos interesse em investir nos estudos quando chegam a casa.

Provas de Aferição - 5.º ano

Matemática e Ciências Naturais

Os resultados obtidos pelos alunos da Escola Básica E.B. 2,3 D. João de Portel, relativamente aos três

domínios cognitivos, foi o seguinte:

- No domínio cognitivo “Conhecer/ Reproduzir” situou-se abaixo da média nacional em 4,5% e em relação à

região Alentejo (NUTSIII), ficou 3,2 % abaixo da média;

- No domínio “Aplicar/Interpretar”, o agrupamento/escola situou-se a 7,2% inferior à média nacional e 5,7%

inferior à região Alentejo;

- Quanto ao domínio cognitivo “raciocinar/criar”, os resultados obtidos situam-se abaixo dos nacionais em

5,7% e ao nível regional ficaram a 5% para atingir a média.

No que concerne aos conteúdos avaliados nestas provas, e segundo as categorias de desempenho,

os nossos alunos superaram o nível Nacional em 1% nos “Números e Operações”, 3,2% na

“Álgebra” e 2,8% na “Organização e Tratamento de Dados (OTD)”.

Obtiveram melhores resultados no tema OTD e os resultados mais baixos nos temas: “Geometria e

Medida”; “Diversidade dos seres vivos e suas relações com o meio” e “Materiais Terrestres”.

Nesta análise conseguimos constatar que os resultados obtidos foram muito insuficientes quer a nível de

escola/agrupamento, quer a nível Nacional.

As razões para estes resultados podem ser várias:

A prova foi realizada num período pós-pandémico em que os alunos tinham acabado de sair de um

confinamento onde receberam aulas online em regime de ensino a distância. Isto levou a que os
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conhecimentos não fossem adquiridos na sua maioria ou não fossem consolidados, no decorrer desta fase.

Também a altura do ano letivo não foi a mais adequada, pois muitos dos conteúdos abordados na prova

ainda não tinham sido ministrados. Este facto também contribuiu para a elevada taxa de respostas em que

os discentes não respondem de acordo com o esperado ou simplesmente não respondem.

Os alunos não investem no estudo, não se esforçam nem se aplicam minimamente na realização destas

provas, por considerarem não terem qualquer peso nem relevância para a sua avaliação interna.

Ainda a considerar para esta reflexão, a situação dos alunos abrangidos pelo Dec. Lei 54/junho 2018, com

alíneas específicas, que ao realizarem a mesma prova fez com que os resultados ficassem aquém do

esperado, uma vez que estes alunos apesar de terem condições especiais na aplicação da prova, não o

tiveram relativamente a qualquer outra adaptação, como têm no decorrer do ano letivo, e mais

especificamente nos momentos de avaliação, dentro da sala de aula. Tudo isto fez com que os níveis

tenham sido muito inferiores comparativamente às avaliações internas do agrupamento e até mesmo a

nível regional e nacional.

Educação Visual e Educação Tecnológica

A partir da análise dos (REPAS), relativamente às provas de Aferição das disciplinas de Educação Visual e

Educação Tecnológica, de 5.º ano, constatamos que todos os domínios avaliados nomeadamente

Conhecer/Reproduzir; Aplicar/Interpretar e Raciocinar/Criar, encontram-se ligeiramente abaixo da média

nacional, no entanto com percentagens acima de 79,3.

De realçar que a maior diferença entre a média nacional e a média do agrupamento foi no domínio

Conhecer/Produzir em que a média nacional foi de 88,3% e a média do agrupamento foi de 79,3%, sendo a

turma do atual 6.º A, a que se distanciou mais dos valores de referência nacional.

Os resultados ficaram aquém das expectativas, relativamente ao trabalho produzido pelos alunos em

contexto de sala de aula, os docentes consideraram que os alunos não se empenharam suficientemente na

resolução da prova por esta não ser considerada na sua avaliação.

Provas de Aferição - 8.º ano

Português

Relativamente às Provas de Aferição de Português, começou por ser referida a taxa de sucesso da disciplina

no 8.º ano, no Agrupamento, no ano letivo transato, que foi de 88,6% (8.º A – 88,9%; 8.º B – 92,3%; 8.º C –

84,6%) e a taxa de qualidade do sucesso que foi de 29,5% (8.º A – 22,2%; 8.º B – 30,8%; 8.º C – 38,5%).

No que refere aos resultados da Prova de Aferição de Português, com base na análise dos REPA e RIPA, foi

destacado o seguinte:

Na Oralidade (compreensão), a média nacional de resultados na categoria de desempenho “conseguiu…”

foi de 52,5% e, no Agrupamento, de 31,1%; na categoria de desempenho “conseguiu, mas…” foi de 32% a

nível nacional e, no AEP, de 53,3%; na categoria de desempenho “revelou dificuldade...” foi de 12,1% a nível

nacional e, no AEP, de 15,6%. A leitura destes resultados permite verificar que o desempenho dos nossos

alunos está dentro do esperado, a soma das categorias “conseguiu” e “conseguiu, mas…” é de 84,4%. Não
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houve alunos com desempenho negativo (a categoria de desempenho “não conseguiu…” regista o

resultado de 0% no Agrupamento).

Nos domínios da Leitura e Educação Literária, a média de respostas “não conseguiu…”, no Agrupamento,

foi de 33,3% e a nacional de 21,9%. Apenas 2,2% dos nossos alunos conseguiram responder conforme o

esperado, quando a nível nacional essa média foi de 15,8%. As respostas com margem a melhorias a nível

nacional e do AEP estão próximas: 24,9% e 22,2%, respetivamente. 42,2% dos nossos alunos revelam

dificuldades nas respostas dadas, número não muito distante do nacional – 37,4%. A leitura dos valores

registados quer a nível nacional quer de escola é reveladora das dificuldades de compreensão da leitura que

os alunos em geral denotam e são mais acentuadas no Agrupamento. Verifica-se que os nossos alunos

apresentam fragilidades quando lhes é pedido para relacionar ideias e informação.

O domínio da Gramática é onde os alunos mostram mais dificuldades de aprendizagem e não é só no AEP. A

média de resultados “conseguiu…” foi de 6,2% a nível nacional e de 0% no Agrupamento (pela análise dos

RIPA, constata-se que nenhum aluno acertou a totalidade das perguntas – 4 questões). Os valores da

categoria de desempenho “conseguiu, mas…” foram superiores no AEP com uma média de 33,3% e 24,9%

a nível nacional. O número de respostas reveladoras de dificuldades foi de 37,7% em termos nacionais e

33,3% no Agrupamento. Não conseguiram responder 31,2% dos alunos a nível nacional, valor próximo do

do Agrupamento – 33,3%.

Em termos de Escrita, no AEP, 20% dos alunos responderam corretamente (categoria de desempenho

“conseguiu…”) e 35,6% dos alunos conseguiram responder, mas podem ainda melhorar (categoria de

desempenho “conseguiu, mas…”). Significa que 55,6% dos nossos alunos tiveram um desempenho dentro

do esperado. A diferença entre este resultado e o nacional é de 14,4% - a soma das categorias “conseguiu” e

“conseguiu, mas…” é de 70% a nível nacional. O valor que mais se destaca quando comparado com os

resultados nacionais é o da categoria de alunos que respondeu com dificuldade (categoria de desempenho

“revelou dificuldade…”) – 14,4% a nível nacional e 35,6% no AEP. De salientar também que 4,4% não

conseguiram responder (categoria de desempenho “não conseguiu…”) quando a nível nacional o valor foi

de 8,5%; além disso, 4,4% dos alunos do Agrupamento não responderam a este item, valor que não está

representado na grelha.

As dificuldades de aprendizagem destes alunos em geral nos domínios da Leitura/Educação Literária,

Gramática e Escrita são indubitáveis e poderão ser indício da dificuldade que sentiram em desenvolver

aprendizagens durante o período de suspensão das aulas presenciais.

As fragilidades que apresentam em termos de leitura e escrita, competências transversais a todas as

disciplinas, são constantemente identificadas pelos Conselhos de Turma no âmbito dos conhecimentos e

capacidades gerais, nomeadamente a compreensão/interpretação de enunciados. A maior parte dos alunos

usufruiu de medidas universais e nove alunos têm RTP, necessitando da aplicação de medidas seletivas de

forma a promover o sucesso educativo. De salientar que a turma B, a mais assídua aos apoios da SA+, foi a

que obteve melhores resultados no domínio da Gramática. Era costume os alunos sugerirem

sistematicamente a realização de exercícios onde fossem trabalhadas as regras de gramática.

Como é sabido, os RIPA são partilhados com os encarregados de educação e com os alunos, visando, por um

lado, o seu envolvimento no processo de aprendizagem e, por outro, uma maior consciencialização das

necessidades e das dificuldades específicas sentidas pelos alunos assim como daquilo que já aprenderam.

No entanto, os alunos destas três turmas em análise, quando questionados em sala de aula, este ano letivo,

sobre os resultados obtidos, pouca importância atribuíram à Prova de Aferição.
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História e Geografia

Foi feita a análise aos resultados dos RIPAS e REPAS das disciplinas de História e Geografia do 8.º ano. 

A nível da disciplina de História, o Agrupamento apresenta uma média positiva de 57,8%, no domínio

conhecer/reproduzir, verificando-se um desfasamento ligeiro de 1,9% em relação à média nacional e 0,4%

comparativamente à região. No domínio aplicar/interpretar, o Agrupamento obteve média de 52,8%,

também com uma discrepância de acordo com a média nacional e regional, 4,5% e 3,1% respetivamente. A

divergência mais significativa apresenta-se nos resultados do domínio raciocinar/criar, onde o Agrupamento

se situa 7,8% abaixo da média nacional e 7,3% da região. 

Na disciplina de Geografia, destaca-se o nível raciocinar/criar com uma diferença de 6,7% relativamente aos

resultados nacionais e 5,4% aos regionais. Os resultados no domínio conhecer/reproduzir, há uma alteração

de 6,1% entre os resultados do agrupamento e a nível escolar, e de 3,6% entre a região e o Agrupamento.

No domínio aplicar/interpretar, há uma aproximação das médias, de 4% a nível nacional e 4,5% a nível

regional. 

Em suma, os resultados encontram-se abaixo da média nacional e regional, destacando-se o domínio

raciocinar/criar, quer na disciplina de História como na de Geografia. Face a estes resultados, têm-se vindo

a implementar e a adotar estratégias e metodologias de consolidação de conhecimentos/ conteúdos em

sala de aula, visando a recuperação e colmatação dos mesmos. Um fator que poderá estar intrinsecamente

relacionado com os resultados menos satisfatórios é a carga letiva semanal das disciplinas, que não permite

uma aplicação e consolidação adequada às dificuldades dos discentes, assim como o facto de estas provas

não contarem para a avaliação dos alunos, o que, no modelo geral da avaliação atual, favorece o seu

desinvestimento na preparação para os mesmos.

Educação Física

Relativamente à prova de aferição de Educação Física de 8.º ano, o pior resultado obtido pelos alunos foi no

grupo da ginástica. Esta atividade deveria ser abordada desde o 1.º ciclo, pois é a janela cronológica ideal

para que os alunos aprendam os skills motores exigidos na ginástica. Quando os alunos chegam ao 2.º e 3.º

ciclo, já deviam ter aprendido os elementos gímnicos básicos.

Há ainda a referir, que alguns alunos da turma C, se recusaram a fazer algumas das tarefas solicitadas na

prova.

Quanto aos jogos desportivos coletivos, regista-se também alguma discrepância para os resultados

nacionais, o que nos parece aceitável, uma vez que durante todo o período de ensino à distância, não era

possível abordar qualquer situação de jogo.

Há ainda a convicção de que os resultados de uma forma geral seriam melhores, se a prova tivesse peso

avaliativo.
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Provas Finais de Ciclo - 9.º ano

Português

Começando pelas Provas Finais de Português, primeiro foi relembrada a taxa de sucesso da disciplina no 9.º

ano, no Agrupamento, no ano letivo transato, que foi de 88,9% (9.º A – 90,5%; 9.º B – 84,6%; 9.º C – 90,9%)

e a taxa de qualidade do sucesso que foi de 13,3% (9.º A – 4,8%; 9.º B – 23,1%; 9.º C – 18,2%), bastante

baixa.

Quanto à média da Prova Final de Português, no Agrupamento, foi de 46,4% (9.º A – 52%; 9.º B – 36,2% e

9.º C – 47,7%).

No 9.º A, turma com 21 alunos, 8 alunos obtiveram nível 2 e uma aluna com RTP nível 1. Verificou-se uma

descida dos resultados dos alunos comparativamente com as classificações internas. No entanto, houve 3

alunos a obterem nível 4, registando-se uma subida na qualidade do sucesso relativamente às classificações

internas. De salientar que esta turma conseguiu ficar a 3% de diferença da média nacional da Prova Final,

que foi de 55%.

No 9.º B, turma onde 13 alunos realizaram a prova em análise, apenas 3 alunos obtiveram nível 3. De entre

os restantes, 8 alunos obtiveram nível 2 (neste grupo, uma aluna tinha RTP) e 2 alunos obtiveram nível 1. As

taxas de sucesso e de qualidade do sucesso registaram uma descida acentuada relativamente às

classificações internas.

No 9.º C, turma onde 11 alunos realizaram a Prova Final, 5 alunos obtiveram nível 2, verificando-se uma

descida nos resultados em relação à taxa de sucesso interno conseguida. A qualidade do sucesso também

baixou, houve 1 aluno a obter nível 4.

Face ao exposto, analisando os resultados finais da avaliação interna das três turmas em termos de

qualidade do sucesso, percebe-se as dificuldades dos alunos, tendo havido necessidade de aplicar medidas

de suporte à aprendizagem e à inclusão e, ao longo do ano letivo, de implementar e ajustar estratégias de

forma a promover o sucesso educativo dos alunos em geral. Não se deve, por isso, estabelecer uma relação

direta entre os resultados da avaliação interna do 9.º ano e os da avaliação externa visto que os primeiros

contemplam outros parâmetros (por exemplo, expressão oral, leitura expressiva, atitudes e valores) que não

são tidos em consideração aquando da realização da Prova Final. Além disso, os alunos com RTP realizaram

as mesmas provas que os restantes e, no entanto, dispunham de adaptações no processo de avaliação

(interna e externa). Estava até prevista a realização de provas a nível de escola nos seus RTP.

No que refere à avaliação externa, de sublinhar ainda que as Provas Finais estiveram suspensas durante dois

anos letivos por causa da pandemia. No ano letivo em análise, foram retomadas sem contarem para a

classificação final dos alunos, servindo para reajustar estratégias e melhorar as aprendizagens por estarem

alinhadas com o Plano de Recuperação. Era inevitável que as notas descessem porque, apesar dos esforços

feitos pelo Ministério da Educação e pelas escolas, não foi possível recuperar das consequências da

pandemia. Além disso, a atitude de alguns alunos nesta prova não foi de empenho, presumivelmente por

saberem que não influenciaria os resultados finais.

Analisando o desempenho global dos alunos por domínio, verifica-se que, em termos de Compreensão Oral,

a percentagem de níveis 3 e 4 obtida na escola (28,9% e 42,2%) é superior à média nacional (21,3% e 38,5%)

e a de níveis 5 é inferior (20,0% e 32,6%, respetivamente). Quanto aos níveis negativos, a percentagem de

níveis 2 é inferior à média nacional (4,4% e 6,6%), mas a de níveis 1 é superior (4,4% e 1%).
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Na Leitura, a percentagem de níveis negativos (nível 1) quer nacional quer de escola é semelhante (46% e

46,7%, respetivamente). A percentagem de níveis 3 da escola é ligeiramente inferior (40% no AEP e 45%

média nacional) e a de níveis 5 ultrapassa a nacional (13,3% no AEP e 9% média nacional).

Na Educação Literária, a percentagem de insucesso nos resultados da escola é ligeiramente superior à

média nacional (8,9% de níveis 1 e 28,9% de níveis 2 no AEP e 7,6% de níveis 1 e 26,8% de níveis 2 média

nacional). A percentagem de níveis 4 e 5 é inferior à média nacional (22,2% e 6,7% no AEP e 25,5% e 9,5%

média nacional), mas a de níveis 3 já é superior (33,3% no AEP e 30,6% média nacional).

É no domínio da Gramática que os resultados da escola se distanciam dos nacionais: as taxas de sucesso e

de qualidade do sucesso são bastante inferiores (resultados nacionais: 30,4% dos alunos obteve nível 3; 8%

nível 4 e 3,6% nível 5; resultados no AEP: 15,6% dos alunos obteve nível 3; 4,4% nível 4 e não houve níveis

5). Destaca-se ainda a elevada percentagem de níveis 1 no Agrupamento - 48,9% - superior à média

nacional - 34,2%.

O domínio da Escrita apresenta também resultados preocupantes: nomeadamente a percentagem de níveis

1 obtida na escola (37,8%) quando comparada com a nacional (13,1%), o mesmo acontece com as

percentagens de níveis 4 e 5 obtidas na escola (13,3% e 4,4%, respetivamente), bastante inferiores às

nacionais (33% e 21,9%, respetivamente). A percentagem de níveis 3 no Agrupamento foi de 26,7% e a nível

nacional de 18,9%. Os resultados da escrita correlacionam-se com os resultados da gramática, dado que a

produção de textos exige o respeito quer pelas regras de ortografia e de pontuação, quer a utilização

adequada do léxico e um bom domínio da sintaxe.

Matemática

Os dados analisados encontram-se distribuídos pelos quatro temas da Matemática avaliados na prova:

Números e operações; Geometria e medida; Álgebra; Organização e tratamento de dados (OTD).

Para cada um destes domínios foi comparado o desempenho global dos alunos da escola com o regional

(NUTS III) e nacional, em duas categorias distintas:

- Desempenho global por domínio/competência: Nível 1, 2, 3, 4 e 5.

- Desempenho global por domínio/competência e nível de complexidade cognitiva: Nível Inferior -

“Conhecer/Reproduzir”; Nível Médio - “Aplicar/Interpretar”; Nível Superior - “Raciocinar/Criar”.

Verificou-se o seguinte:

- No domínio cognitivo de nível inferior - “Conhecer/ Reproduzir” a percentagem de acertos situou-se

abaixo da média nacional e da regional em todos os temas da Matemática, à exceção de Geometria e

medida, com o valor de 1,1% e 3,9% acima da média nacional e regional, respetivamente;

- No nível médio - “Aplicar/Interpretar” não existem resultados para o tema Números e operações. Nos

outros três temas, os resultados dos alunos estão abaixo dos nacionais e regionais em Geometria e medida

e OTD, situando-se com uma diferença menor em relação ao nacional no domínio Álgebra e alinhado com o

regional nesta área da Matemática;

- Em relação ao nível superior - “Raciocinar/Criar”, os resultados dos alunos situam-se acima da média

nacional e regional (3,3% e 7,9%, respetivamente) no tema Números e operações. Nos temas Geometria e
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medida e Álgebra a percentagem de acertos é inferior à nacional e regional e no tema OTD, apesar de ser

ligeiramente inferior, a diferença não é significativa.

No que respeita à percentagem de acertos por nível, em todos os temas da Matemática os alunos

obtiveram um desempenho que se situa maioritariamente nos níveis inferiores (1 e 2), verificando-se uma

percentagem de níveis 4 e 5 bastante abaixo dos resultados nacionais e regionais.

No tema Números e operações estes resultados contrastam com os verificados na análise por nível de

complexidade cognitiva, em que os alunos da escola conseguiram um bom desempenho no nível superior.

Os melhores resultados foram obtidos no tema OTD e os resultados mais baixos no tema Geometria e

medida.

A nível global, os resultados dos alunos do Agrupamento foram inferiores aos regionais e aos nacionais,

verificando-se uma discrepância significativa entre os resultados da avaliação interna e os obtidos nas

Provas Finais de Ciclo.

Poderão existir várias razões para os resultados obtidos, das quais se destacam as seguintes:

- a maioria dos alunos não investiu na preparação para a prova, devido ao facto desta não influenciar os

resultados finais da disciplina;

- uma grande percentagem de alunos usufruiu ao longo de todo o 3.º ciclo de medidas universais, com

adaptações no processo de avaliação, e realizaram a prova nas mesmas condições dos restantes alunos;

- quatro alunos com medidas seletivas tinham contemplado no seu RTP a realização de provas a nível de

escola e realizaram a prova nacional.
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Avaliação do Plano de Melhoria do AEP

Área de Melhoria 1 - Português e Inglês: Leitura/Escrita/Oralidade

Metas Valor
obtido

Superada

Observações
Sim Não

Em
parte

Português

Sucesso

1.º ciclo 85% 89,7% X

- Os grupos/turma de 1.º, 2.º
e 3.º ano da EB1 de Oriola e
de 1.º e 3.º ano da EB1 de
Santana obtiveram
percentagens inferiores à
meta definida.

2.º ciclo 80% 95,8% X

3.º ciclo 70% 91,7% X

Qualidade
do sucesso

1.º ciclo 45% 64,1% X

- Os grupos/turma de 1.º, 2.º
e 3.º ano da EB1 de Oriola e
de 2.º e 3.º ano da EB1 de
Santana obtiveram
percentagens inferiores à
meta definida.

2.º ciclo 30% 42,1% X
- A turma 6.º C obteve
qualidade de sucesso inferior
a 30%.

3.º ciclo 20% 27,1% X

- O 9.º ano ficou 6,7% abaixo
da meta.
- As turmas 9.º A e 9.º C
obtiveram percentagens de
qualidade de sucesso
inferiores a 20%.

Inglês

Sucesso
2.º ciclo 80% 96,8% X

3.º ciclo 80% 94,7% X

Qualidade
do sucesso

2.º ciclo 30% 43,2% X
- A turma 6.º C obteve
qualidade de sucesso inferior
a 30%.

3.º ciclo 25% 36,1% X
- As turmas 7.º C  e 9.º B
obtiveram uma qualidade de
sucesso inferior a 25%.
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Avaliação das medidas implementadas

Medida Ano/ciclo
Eficácia da medida

Propostas para o próximo ano letivo
Muito
Eficaz

Eficaz
Pouco
Eficaz

Coadjuvação a Português 1.º ciclo X

- Mais apoio nas turmas mistas com 4 anos, no
mínimo 3 vezes por semana (4 tempos).
- Apoio nas turmas mistas com 2 anos, no mínimo
3 tempos por semana.
- Manter/aumentar os tempos de coadjuvação em
todas as turmas.

CAL - Criar Artes e Letras 2.º Ciclo X

- Atribuição das horas de CAL aos professores que
lecionam Português e EV e, que em simultâneo,
sejam também titulares dessas disciplinas, nas
turmas,   para que se crie maior empatia entre
pares e para que seja mais fácil articular
conteúdos, onde as dificuldades prevaleçam.

Apoio a PLNM 2.º ciclo X

- Atribuição de mais tempos de apoio fora da sala
de aula.
- Manter o horário (1.º tempo da tarde) ou passar
para o último da manhã.

Sala Aprende+
Português

3.º ciclo X

- Preferencialmente o horário ser ao último tempo
da manhã ou ao primeiro da tarde.
- É fundamental que haja um maior controle de
assiduidade dos alunos e comunicação aos
respetivos encarregados de educação de forma a
sensibilizá-los para a importância do apoio na
superação das dificuldades dos alunos.

Sala Aprende+
Inglês

2.º ciclo
X

- Preferencialmente o horário ser ao último tempo
da manhã ou ao primeiro da tarde.
- É fundamental que haja um maior controle de
assiduidade dos alunos e comunicação aos
respetivos encarregados de educação de forma a
sensibilizá-los para a importância do apoio na
superação das dificuldades dos alunos.

3.º ciclo X

- Preferencialmente o horário ser ao último tempo
da manhã ou ao primeiro da tarde.
- É fundamental que haja um maior controle de
assiduidade dos alunos e comunicação aos
respetivos encarregados de educação de forma a
sensibilizá-los para a importância do apoio na
superação das dificuldades dos alunos.
- É mais útil, se for possível, que o professor da
SA+ seja o professor titular da disciplina de Inglês.

Let’s Talk 3.º ciclo X
- A disciplina ser extensível às outras línguas
estrangeiras, no mesmo tempo letivo para ambas;
ou seja, que a frequência da disciplina seja

49



simultânea entre Inglês e a segunda língua
estrangeira, para que os alunos possam ser
divididos em dois grupos, que trocam entre si a
frequência da disciplina nas duas línguas de forma
quinzenal.
- A disciplina ser atribuída ao mesmo ano letivo no
mesmo dia da semana (7ºs no mesmo dia da
semana, 8ºs no mesmo dia da semana e 9ºs no
mesmo dia da semana).

Articulação com os
projetos da Biblioteca
Escolar

Todos os
anos/ciclos

X

Jornal Escolar Açordas
Todos os

anos/ciclos
X

- Reiniciar o Clube Papa-Açordas em horário
possível dos alunos frequentarem.
- Acesso público nos sites das redes sociais para
permitir o acesso a qualquer leitor e, assim, maior
divulgação das notícias.

Rastreios visuais e
auditivos

1.º ano

Reuniões de articulação
entre docentes

Todos os
anos/ciclos

X

Área de Melhoria 2 - Matemática: Conceitos e Procedimentos/Raciocínio e Resolução de

Problemas/Comunicação

Metas Valor
obtido

Superada

Observações
Sim Não

Em
parte

Sucesso

1.º ciclo 85% 95,5% X
- Os grupos/turma de 1.º, 2.º e 3.º ano da EB1
de Oriola obtiveram percentagens inferiores à
meta definida.

2.º ciclo 70% 87,4% X

3.º ciclo 65% 85,0% X
- A turma 9.º C obteve uma percentagem de
sucesso inferior a 65%.

Qualidade
do sucesso

1.º ciclo 45% 68,6% X
- Os grupos/turma de 1.º, 2.º e 3.º ano da EB1
de Oriola obtiveram percentagens inferiores à
meta definida.

2.º ciclo 30% 47,4% X
- A turma 5.º B obteve qualidade de sucesso
inferior a 30%.

3.º ciclo 20% 28,6% X
- As turmas 7.º C e 8.º A obtiveram uma
qualidade de sucesso inferior a 20%.
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Avaliação das medidas implementadas

Medida
Ano/ciclo

Eficácia da medida

Propostas para o próximo ano letivo
Muito
Eficaz

Eficaz
Pouco
Eficaz

Matematic@r

Coadjuvação

1.º ciclo X

- Mais apoio nas turmas mistas com 4 anos,
no mínimo 3 vezes por semana (4 tempos).
- Apoio nas turmas mistas com 2 anos, no
mínimo 3 tempos por semana.
- Manter/aumentar os tempos de
coadjuvação em todas as turmas.

2.º Ciclo X

- Aumentar para 4 tempos de coadjuvação
nas atuais turmas de 5.º A e B, 6.º C.
- Coadjuvação, 3 tempos semanais, nas
próximas turmas de 5.º ano.

3.º Ciclo X

- Implementar a medida de coadjuvação em
todas as turmas de 3.º ciclo, 2 tempos
semanais, sendo proposto como prioridade
a implementação da medida nas atuais
turmas 7.º C e 8.º A, pelas dificuldades que
os discentes que as integram apresentam.

Sala Aprende+

2.º Ciclo X

- Preferencialmente o horário ser ao último
tempo da manhã ou ao primeiro da tarde.
- É fundamental que haja um maior controle
de assiduidade dos alunos e comunicação
aos respetivos encarregados de educação
de forma a sensibilizá-los para a
importância do apoio na superação das
dificuldades dos alunos.

3.º ciclo X

- Preferencialmente o horário ser ao último
tempo da manhã ou ao primeiro da tarde.
- É fundamental que haja um maior controle
de assiduidade dos alunos e comunicação
aos respetivos encarregados de educação
de forma a sensibilizá-los para a
importância do apoio na superação das
dificuldades dos alunos.

MatPllus 3.º ciclo X

- Maior divulgação da medida aos alunos e
encarregados de educação, com ênfase no
facto de ser uma medida de promoção da
qualidade do sucesso em Matemática.

Aula de
Reforço

9.º ano X

- Manter a medida e preferencialmente com
o horário  em dias diferentes da
componente da disciplina e da SA+. No
último tempo da manhã ou primeiro da
tarde.
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Projeto “Matemática entre
livros” em articulação com a
Biblioteca Escolar

Todos os
anos/ciclos

X
- Maior divulgação do projeto.
- Atribuição de tempos semanais para a
dinamização das atividades.

Reuniões de articulação entre
docentes

Todos os
anos/ciclos

X

Área de Melhoria 3 - Ciências e Tecnologias: Literacia Científica/Literacia Digital

Metas
Superada

Observações
Sim Não

Em
parte

Na educação pré-escolar, realizar, pelo menos,
duas atividades mensais, no âmbito das
ciências experimentais.

X
A falta de materiais condicionou a realização
de algumas experiências planificadas.

No 1.º ciclo, realizar duas atividades
experimentais, por período letivo, numa das
horas de Estudo do Meio.

X
A falta de tempo e de materiais condicionou
a realização de algumas experiências
planificadas.

No 5.º e 6.º anos realizar atividades
experimentais, na Oferta Complementar
“Ciênc@qui”.

X

No 1.º Ciclo, realizar em cada turma um
projeto no âmbito das TIC.

X

Avaliação das medidas implementadas

Medida Ano/ciclo
Eficácia da medida

Propostas para o próximo ano letivo
Muito
Eficaz

Eficaz
Pouco
Eficaz

Cienci@qui

Pré-escolar X - Criação de um espaço de recursos para a realização de
experiências e/ou requisição de materiais.
- A planificação deve contemplar algumas atividades
experimentais inovadoras.
- Realizar pelo menos uma reunião formal no início do
ano letivo para planificar e organizar os materiais.

1.º Ciclo X

2.º Ciclo X - Manter a medida na oferta complementar.

Clube do
ambiente

Todos os
anos/ciclos

X

- Maior divulgação do projeto.
- Horário não coincidente com outras atividades letivas e
não letivas.
- Realizar, pelo menos, uma reunião formal entre a
Coordenação do Clube e a Direção para apresentação e
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discussão de proposta de plano de ação anual.
- Melhorar a articulação com Departamentos curriculares
e Coordenadores de 1.º ciclo e Pré-escolar.
- Aplicar inquéritos de avaliação das ações efetuadas
junto da comunidade educativa envolvida, por
amostragem.

Kid’s Online 1.º ciclo X

- Instalação de routers Wi-Fi nas salas (Freguesias).
Durante o presente ano letivo essa ligação foi efetuado
por Banda Larga a qual comportava algumas deficiências
de cobertura;
- Planificação das atividades por parte dos Docentes
Titulares de Turma, uma vez que são melhores
conhecedores do grupo/turma, bem como das suas
necessidades (sem esquecer as Aprendizagens Essenciais
para esta área);
- “Escola Digital” por parte da maior parte dos alunos do
1.º ciclo. Uma meta a atingir seria, por exemplo, 90% dos
alunos deste ciclo com computador.

Reuniões de
articulação entre
docentes

Todos os
anos/ciclos

X - Realizar, se possível, uma reunião por período.

Área de Melhoria 4 - Escola, Família e Comunidade: Relação Colaborativa

Metas
Superada

Observações
Sim Não

Em
parte

Manter os valores do abandono e desistência
próximos de 0%.

X

Manter o valor da taxa de retenção global em
valores abaixo de 5%.

X

Manter o valor do sucesso pleno em valores
acima de 75%.

X

Planificação de atividades conjuntas (PAA) com a
UCC-Portel

X

Planificação de atividades (PAA) com outras
entidades como ADA, CPCJ, GNR, … X

Realização de atividades do PAA em articulação
com a Associação de Pais e Encarregados de
Educação (APEE)

X

Realização de ações formativas e de sensibilização
para alunos e/ou Encarregados de Educação em
articulação entre GAAF/PES/ADA/APEE

X
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Avaliação das medidas implementadas

Medida

Eficácia da medida

Propostas para o próximo ano letivo
Muito
Eficaz

Eficaz
Pouco
Eficaz

Equipa Multidisciplinar de Apoio à
Educação Inclusiva (EMAEI)

X

- Promoção de um, ainda maior, envolvimento dos
pais/encarregados de educação na vida escolar dos
seus educandos, através de uma maior intervenção e
articulação entre estes e os diretores de turma de
forma a delinear ações conjuntas que permitam
resolver comportamentos e atitudes dentro do
contexto escolar
- Atribuição das coordenações da EMAEI e do SEAE a
diferentes docentes havendo um trabalho de
articulação entre os dois coordenadores pautado pela
partilha e gestão de conhecimento resultante,
também, das experiências profissionais de cada um.
- Atribuição de mais uma hora para a coordenação da
Equipa sendo que, neste ano, a coordenadora tinha
duas horas.
- Promover formação, na área da educação inclusiva, a
realizar nesta escola.

Gabinete de Apoio ao Aluno e à
Família (GAAF)

X

-Desenvolver Programa de Promoção de Competências
Sócio Parentais;
-Desenvolver Programa de Competências de Estudo
(“Como estudar”) para pais;
-Dinamizar sessões de esclarecimento junto do Pessoal
Docente e Não Docente;
- Desenvolver parcerias no âmbito de Programas de
Educação para a Saúde, Programas de Sucesso Escolar,
Programas de Prevenção da Violência em contexto
escolar, …

Serviços de Psicologia e
Orientação (SPO)

X
- Contratação de técnico na área de psicologia com
horário de 35h semanais.

Apoio Tutorial Específico (ATE) X

Projeto de Promoção da Educação
para a Saúde (PES)

X

- Proposta de continuidade na implementação do
Projeto no agrupamento, procurando:
- Desenvolvimento de um maior número de atividades
que decorram fora da sala de aula;
- Desenvolvimento de atividades que levem a um
maior envolvimento da comunidade educativa.

Projetos para
promoção do
comportamento
pró-social

Parlamento
dos Jovens

X
- Proposta de continuidade na implementação do
Programa no agrupamento.

Assembleia
de Alunos

X
- Propõe-se a continuidade do projeto com o reforço de
atividades que se traduzam numa participação dos
alunos mais ativa, responsável e empreendedora.
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Orçamento
Participativo

X
- Propõe-se a continuidade do projeto com o reforço de
atividades que se traduzam numa participação dos
alunos mais ativa, responsável e empreendedora.

Atividades dinamizadas em
articulação com outras entidades
– APEE, UCC-Portel, ADA, CPCJ,
GNR, ELI, etc.

X Propõe-se a continuidade desta  articulação.

Programa de ligação à
comunidade cigana

X
- Continuação do desenvolvimento do programa e
alargamento a toda a comunidade.

Reuniões com entidades parceiras
do Agrupamento (CMP, Juntas de
Freguesia, Associação de Pais e
Encarregados de Educação, etc.)

X

Área de Melhoria 5 - Formação: Pessoal Docente/Técnicos Especializados/Pessoal não

docente

Metas
Superada

Observações
Sim Não

Em
parte

Disponibilizar ações de formação de acordo
com as necessidades identificadas

X

Realizar sessões internas para esclarecimento,
partilha de práticas, disseminação de saberes e
de conhecimentos específicos.

X

Avaliação das medidas implementadas

Medida

Eficácia da medida
Propostas para o próximo ano

letivoMuito
Eficaz

Eficaz
Pouco
Eficaz

Elaboração do Plano de Formação do AEP em
articulação com o Centro de Formação Beatriz
Serpa Branco

X

Definição do Plano de Ação para o
Desenvolvimento Digital (PADDE)

X
- Continuação da elaboração e
implementação do plano.
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Área de Melhoria 6 - Comunicação e Recursos Digitais: Rede/Plataformas/Equipamentos

Metas
Superada

Observações
Sim Não

Em
parte

Atribuir a cada  aluno e a cada docente um e-mail do
domínio @avp.pt

X

Atribuir a cada turma uma “sala” por disciplina no
Google Classroom

X

Atribuir a cada departamento curricular e a cada
conselho de turma/docentes um espaço no Google
Chat com acesso ao Meet para realização de
reuniões online.

X

Partilhar todos  os documentos institucionais no site
do agrupamento e todos os documentos para
preenchimento e análise através do Google Drive e
do site do Agrupamento.

X

Manter os equipamentos informáticos atualizados e
em boas condições de funcionamento. X

- Renovação/atualização dos
equipamentos existentes nas salas
- Reforço do sinal wi-fi.

Avaliação das medidas implementadas

Medida

Eficácia da medida
Propostas para o próximo ano

letivoMuito
Eficaz

Eficaz
Pouco
Eficaz

Criação de e-mail institucional para todos os
alunos e docentes

X

Utilização das
aplicações da
Google:

Classroom (aulas e proposta de
tarefas para os alunos)

X
- Utilização mais frequente da
plataforma

Chat (início de reuniões) X

Meet (reuniões ) X

Drive (partilha e preenchimento
de documentos)

X

Atualização permanente da página eletrónica do
agrupamento

X

Contratação de um técnico de informática X
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Resultados do questionário sobre a Área de Melhoria 6

No âmbito do Plano de Melhoria do nosso Agrupamento, cabe à Equipa de Autoavaliação proceder à

recolha de dados a fim de avaliar, mesmo que de forma sucinta, a utilização que todos nós fazemos dos

Recursos Digitais à nossa disposição.

Desta forma foram colocadas a todos os docentes do Agrupamento um conjunto de 11 questões, tendo a

Equipa recebido um total de 46 respostas, que se encontram sintetizadas nos gráficos seguintes.

Finalmente, apresentam-se as sugestões e comentários deixados no final da resposta ao questionário.

Questão 1 - Utiliza o e-mail institucional para comunicar com os diferentes membros da comunidade

educativa/parceiros?

Questão 2 - Comunica com os alunos por e-mail?

Questão 3 - Disponibiliza materiais para os alunos através do Google Classroom?
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Questão 4 - Propõe a realização de tarefas através do Google Classroom?

Questão 5 - Utiliza o Google Chat e o Google Meet para reuniões?

Questão 6 - Utiliza o Google Drive para a partilha e preenchimento de documentos?

Questão 7 - Consulta a página eletrónica do Agrupamento?
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Questão 8 - A página eletrónica do Agrupamento é de fácil consulta?

Questão 9 - A página eletrónica do Agrupamento mantém-se atualizada?

Questão 10 - Os documentos institucionais são todos disponibilizados na página eletrónica do

Agrupamento?

Questão 11 - Quando tem problemas com os equipamentos informáticos a situação é resolvida de forma

eficaz?
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Sugestões ou comentários

- Há a necessidade "urgente" de atualizar, reparar e dotar todos os estabelecimentos do AEP, com recursos

digitais que permitam uma verdadeira implementação da capacitação digital de alunos e docentes, dando

iguais oportunidades de utilização e exploração destes meios.

- Logo que possível, renovar o parque informático das salas de aula.

- Investimento e melhoria de equipamentos no ensino pré-escolar.

- Que seja feita uma regular manutenção e atualização dos browsers dos computadores das salas de aula,

bem como das condições gerais dos mesmos, por forma a que seja possível uma utilização mais eficaz dos

mesmos.

- A maioria dos projetores instalados nas salas de aula não estão corretamente calibrados. Mesmo

alterando os modos de apresentação possíveis de escolher no comando do projetor, quando é necessário

passar um vídeo com legendas não se consegue que as mesmas apareçam no ecrã.

- Necessidade de atualização dos recursos digitais das escolas (ex. computador da sala);

Instalação da internet móvel.

- Os alunos deveriam utilizar os tablets que a autarquia disponibilizou para trabalho nas AEC’s, em

tecnologias, e estiveram o ano inteiro sem ser utilizados.

- A sala TIC deverá funcionar melhor porque os equipamentos estão a necessitar de manutenção ou

renovação. A maioria das vezes não funcionam alguns computadores, monitores, ou ratos;

- Os computadores deveriam estar ligados à impressora para se poder imprimir os trabalhos realizados

pelos alunos;

- Todas as salas deveriam ter quadros interativos ou projetores para que as aulas pudessem ser mais

apelativas, projetando os conteúdos e permitindo assim usar os livros digitais e vídeos que as editoras

colocam à nossa disposição. É claro que depois precisaríamos de alguma formação e/ou orientação na

utilização dos mesmos.

- Só não consegui encontrar a resposta adequada da facilidade de consulta da página de AEP.
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Análise global das medidas e projetos em vigor no Agrupamento

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)

À EMAEI cabe um conjunto de atribuições e competências de apoio à operacionalização da educação

inclusiva: por um lado, propor o apoio à sua implementação e respetivo acompanhamento e monitorização

da eficácia das medidas de suporte à aprendizagem numa abordagem multinível, contínua, relevando o

percurso escolar do aluno e o seu perfil à saída da escolaridade obrigatória; por outro lado, cabe-lhe o

aconselhamento dos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, o acompanhamento

do centro de apoio à aprendizagem, a criação de formulários do Agrupamento, no âmbito da Educação

Inclusiva e a sensibilização da comunidade educativa para a educação inclusiva, através de ações diversas.

No ano letivo 2021/2022, a equipa permanente da EMAEI do Agrupamento de Escolas de Portel foi

constituída pelos seguintes elementos: Coordenadora da EMAEI, Subdiretora, Representante do 1.º ciclo,

representante do 2.º ciclo, representante do 3.º ciclo e Psicólogo.

A coordenadora deu o seu contributo nas reuniões do conselho pedagógico, estrutura onde deu voz à

equipa que coordenou. Pertenceu ainda à equipa de Autoavaliação do AEP onde realizou, com a equipa

permanente, a análise trimestral da monitorização e avaliação da implementação das medidas de suporte à

aprendizagem e à inclusão. Relativamente à Equipa Local de Intervenção (ELI) de Portel, articulou de modo

informal com a educadora da ELI e reuniu com toda a equipa da EMAEI e da ELI para passagem de

informação sobre os alunos que estão em processo de transição para o 1.º ciclo para que, se necessário,

possam ser mobilizadas algumas Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão.

A EMAEI reuniu-se à quinta-feira, com a duração de duas horas, podendo este tempo ser prolongado

quando necessário ou, tendo em conta os horários letivos dos elementos variáveis, ser alterado o dia. Todos

os documentos que necessitavam da aprovação da equipa, foram partilhados através da Drive com os

membros da equipa permanente e/ou, quando necessário, com os elementos variáveis para facilitar o

processo de consulta.

A EMAEI pautou o seu trabalho no suporte de uma escola reflexiva, num espaço de partilha e de saberes,

com vista a proporcionar respostas de qualidade perante a diversidade dos alunos, na operacionalização das

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Ao longo deste ano letivo, a equipa analisou 33 fichas de

identificação de necessidades e foram realizadas reuniões com a equipa alargada para proceder à

elaboração/atualização de 32 Relatórios Técnico Pedagógicos que se encontram nos processos dos alunos e

na Drive da EMAEI aprovados e devidamente homologados em Conselho Pedagógico.

Tal como previsto no doc.0 “Documento de apoio à mobilização das Medidas de Suporte à Aprendizagem e

à Inclusão” a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva do Agrupamento de Escolas de Portel,

reuniu ao longo do ano letivo, e analisou toda a documentação de que dispunha com o objetivo de verificar

a eficácia das medidas mobilizadas.

Nas reuniões de Conselhos de Turma, no Conselho de Docentes e na Reunião de Departamento de

Educação Pré-escolar/avaliação realizadas no final de cada período foi efetuada a análise e a apreciação da
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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.

Com base nas informações constantes no Doc.8 “Monitorização Aplicação Medidas Seletivas Adicionais” e

nos registos constantes das diversas atas, a EMAEI realizou a monitorização e avaliação da eficácia da

aplicação das medidas seletivas e adicionais de acordo com o definido nos RTP´s tendo concluído que a

medida universal mais mobilizada nos três ciclos do ensino básico foi a medida b), acomodações

curriculares, 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” (art.º 2, Lei 116).

Após a análise dos 46 registos de todos os alunos com RTP (9 dos alunos referidos mobilizaram medidas

adicionais), de um modo global, as medidas foram consideradas eficazes sendo que para 3 alunos as

medidas foram pouco eficazes. Destaca-se apenas que um destes alunos se encontra a desenvolver o PIT na

comunidade. Todos estes alunos frequentaram no mínimo de 60% do seu tempo letivo em contexto de sala

de aula com a sua turma.

Propostas para o próximo ano letivo:

- Promoção de um, ainda maior, envolvimento dos pais/encarregados de educação na vida escolar dos seus

educandos, através de uma maior intervenção e articulação entre estes e os diretores de turma de forma a

delinear ações conjuntas que permitam resolver comportamentos e atitudes dentro do contexto escolar.

- Atribuição das coordenações da EMAEI e do SEAE a diferentes docentes havendo um trabalho de

articulação entre os dois coordenadores pautado pela partilha e gestão de conhecimento resultante,

também, das experiências profissionais de cada um.

- Atribuição de mais uma hora para a coordenação da Equipa sendo que, neste ano, a coordenadora detinha

duas horas.

- Promover formação, na área da educação inclusiva, a realizar nesta escola.

Estratégia de Educação para a Cidadania

A coordenadora destacou a estreita colaboração entre todas as docentes que lecionaram a disciplina de

Cidadania e Desenvolvimento e considerou que foi extremamente positiva esta articulação; realizaram um

trabalho conjunto que se traduziu numa mais valia em termos do sucesso da disciplina. As atividades

desenvolvidas respeitaram os princípios estabelecidos na Estratégia de Educação para a Cidadania e

integraram-se também nos diversos  projetos da escola.

Os alunos participaram em diversas atividades de articulação com a Biblioteca Escolar, Parlamento dos

Jovens, OPE, PES (o Dia da Alimentação, Saúde Mental, Educação Sexual e Afetos, Direitos Humanos, Saúde

Oral). Colaboração também com o GAAF (Atividades de competências sociais, Bullying, Laço Azul, Peddy

Paper). Colaboração com a CPCJ (projeto Adélia). Esta disciplina destacou-se ainda na participação nos

Projetos de Educação Sexual e nos DACs das diversas turmas. Houve uma preocupação em articular o
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trabalho com entidades externas à escola, nomeadamente quando foi trabalhado o tema do Bem Estar

Animal no DAC do 7.º ano (sessão na Biblioteca Escolar promovida pela Raiz Editora e recolha de bens em

colaboração com os Amigos dos Animais de Portel). No DAC da turma de 9.º ano foi proposto um projeto

sobre Voluntariado e os alunos entrevistaram os diversos representantes das Associações Locais e outros

voluntários da escola e da região que deram o seu testemunho e motivaram os alunos para aderir ao

voluntariado. Visitaram ainda os Bombeiros Voluntários de Portel. O resultado final dos trabalhos foi a

realização de um vídeo que foi possível visualizar na Biblioteca Escolar.

De destacar a colaboração com o jornal escolar “O Açordas”, através da publicação de artigos para

divulgação do trabalho realizado pelos alunos ou atividades em que estiveram presentes.

A nível do 3.º ciclo, foi elaborada a prova oral de equivalência à frequência de Cidadania e Desenvolvimento

e as respetivas grelhas e critérios de classificação.

Foi considerada uma disciplina de sucesso em termos de aproveitamento, as docentes, aplicaram, com rigor,

os critérios de avaliação e os alunos preencheram as fichas de autoavaliação no final de cada período letivo.

Os professores que lecionaram esta disciplina demonstraram possuir competências de trabalho,

nomeadamente, em metodologia de projeto e conseguiram estabelecer e manter relações empáticas com

os alunos.

A coordenadora assumiu ainda o cargo de Coordenadora da Assembleia de Alunos, função que permitiu

reunir com todos os alunos e posteriormente com os delegados e subdelegados e ouvir as suas propostas

para melhoria da escola. Os alunos tiveram oportunidade de apresentar as suas propostas para melhoria da

escola. Foram diversas as sugestões apresentadas e muitas das quais bastante criativas. Houve um

envolvimento dos alunos nas diversas reuniões efectuadas ao longo do ano; no dia trinta de maio

realizou-se a última reunião na Biblioteca Escolar com a presença dos Delegados e Subdelegados das

diversas turmas. Foram votadas as propostas de melhoria da escola e apresentados os resultados , foi

efectuada uma ata que posteriormente foi enviada à Diretora do Agrupamento e que foi dada a conhecer

ao Conselho Pedagógico.

Biblioteca Escolar

No âmbito da Avaliação da Biblioteca Escolar do ano letivo anterior (2020/21), a Biblioteca da EB2,3 D. João

de Portel desenvolveu, ao longo deste ano letivo, um plano de melhoria definido de acordo com os

resultados obtidos nessa avaliação. Apesar dos resultados positivos alcançados e do sucesso de algumas

ações, as mesmas continuarão a ser alvo de atenção no próximo ano, de modo a consolidarem-se e a

poderem afirmar-se como práticas, serviços ou atividades bem-sucedidas.

Por outro lado, as medidas/ações que ainda precisam de reforço ou que não puderam ser concretizadas

integrarão o plano anual de atividades da biblioteca no próximo ano letivo.

A. Currículo literacias e aprendizagem

A.1 Apoio ao currículo e intervenção na ação pedagógica

Ações previstas no Plano de Melhoria
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1. Participar em ações/programas que visam a promoção do sucesso (Plano 21/23 Escola+, PADDE).

2. Integrar sempre o Referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar” em projetos escolares da iniciativa da

biblioteca ou apoiados por ela.

3. Colaborar com os docentes na organização/desenvolvimento de situações de aprendizagem que recorram

ao trabalho de projeto e à pesquisa orientada.

4. Promover iniciativas culturais e atividades de complementaridade com o currículo.

Ações não concretizadas/a implementar

- “Colaborar com os docentes na organização/desenvolvimento de situações de aprendizagem que recorram

ao trabalho de projeto e à pesquisa orientada”.

A.2 Formação para as literacias da informação e dos média

Ações previstas no Plano de Melhoria

1. Desenvolver atividades de formação de turmas/grupos/alunos de diferentes níveis de ensino na utilização

de tecnologias/ambientes digitais como ferramentas de aprendizagem, articulada com a disciplina de

Cidadania e Desenvolvimento.

2. Produzir, divulgar e promover a utilização de materiais informativos e de apoio à utilização adequada da

Internet como recurso de aprendizagem.

3. Produzir guiões e outros materiais formativos e de apoio à literacia dos média, articulado com

programas/projetos desenvolvidos no agrupamento.

Ações não concretizadas/a implementar

No próximo ano, as ações irão continuar a ser implementadas/reforçadas.

B. Leitura e literacia

B.1 Desenvolvimento de iniciativas de promoção da leitura

Ações previstas no Plano de Melhoria

1. Participar/organizar projetos/atividades que promovam a leitura, a escrita e a produção de conteúdos em

diferentes suportes

2. Organizar diferentes eventos em torno da leitura e que envolvam diferentes interlocutores (alunos,

docentes, pais, comunidade local, outras escolas/Be’s)

3. Contar com a colaboração de voluntários para a realização de atividades e/ou acompanhamento de

alunos na prática da leitura.

4. Desenvolver um serviço de sugestões de leitura, utilizando o sítio Web da biblioteca, as redes sociais ou o

email.

Ações não concretizadas/a implementar

Foram todas implementadas mas serão reforçadas durante o próximo ano.

B.2 Atividades de treino e aprofundamento da competência leitora
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Ações previstas no Plano de Melhoria

1. Consolidar o trabalho articulado com departamentos e docentes através da conceção/participação em

programas/projetos relacionados com a leitura.

2. Promover a abertura da escola a projetos externos de leitura.

3. Criar redes de leitura na escola, trabalhando a leitura como domínio transversal ao currículo e

envolvendo professores das diferentes áreas e disciplinas.

Ações não concretizadas /a implementar

As ações previstas neste subdomínio foram concretizadas/implementadas mas continuarão a ser reforçadas

no próximo ano.

C. Projetos e parcerias

C.1 Participação em projetos e atividades de parceria interna e externa

Ações previstas no Plano de Melhoria

1. Participar em projetos de âmbito regional, nacional e internacional.

2. Rentabilizar equipamentos e recursos interbibliotecas.

3. Participar em reuniões interconcelhias promovidas pela RBE ou BM.

4. Apoiar o agrupamento na articulação com o município/outras instituições para interagir com a

comunidade.

Ações não concretizadas/a implementar

As ações previstas neste subdomínio foram implementadas mas serão reforçadas no próximo ano letivo.

C.2 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias

Ações previstas no Plano de Melhoria

1. Divulgar por diferentes meios as atividades da BE.

2. Envolver em todas as situações os pais / EE / famílias nas atividades/projetos promovidos pela BE.

Ações não concretizadas/a implementar

As ações previstas neste subdomínio foram implementadas mas devem continuar a ser reforçadas.

D. Gestão da biblioteca escolar

D.1 Recursos humanos, materiais e financeiros necessários à gestão, integração e valorização da

biblioteca escolar

Ações previstas no Plano de Melhoria

1. Participação em ações de formação (formal e informal) dos recursos humanos afetos à biblioteca escolar.

2. Incluir a avaliação da BE na avaliação interna da escola.
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3. Utilizar diferentes ambientes para promover a biblioteca, os seus recursos e as atividades que realiza.

4. Prestar um serviço de apoio à distância de acordo com as formas de comunicação definidas pelo

agrupamento.

Ações não concretizadas/a implementar

- Incluir a avaliação da BE na avaliação interna da escola.

D.2 Desenvolvimento, organização, difusão e usos da coleção

Ações previstas no Plano de Melhoria

1. Melhorar condições de acesso e empréstimo da coleção a todo o agrupamento.

2. Incentivar as parcerias/projetos interbibliotecas com vista ao desenvolvimento cooperativo e a circulação

da coleção.

Ações não concretizadas/ a implementar

As duas ações previstas serão reforçadas neste subdomínio no próximo ano letivo.

N.º total de ações propostas no Plano de Melhoria - 26

N.º total de ações implementadas com sucesso - 24

Percentagem de execução do Plano de melhoria - 92%

CAL - Criar Artes e Letras

A medida CAL-Criar Artes e Letras assenta nos pressupostos do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho,

apontando para o desenvolvimento e consolidação das competências previstas no Perfil dos Alunos à saída

da Escolaridade Obrigatória, respeitando a valorização da gestão e lecionação interdisciplinar e articulada

do currículo e a valorização das artes e das humanidades. A medida funcionou em simultâneo como

Complemento da Educação Artística promovendo o gosto dos alunos pelas artes e letras; assumindo-se as

artes e as humanidades como componentes estruturantes da formação integral dos alunos; desenvolvendo

o espírito crítico e interventivo, a criatividade e o trabalho colaborativo.

O trabalho colaborativo foi sempre uma realidade entre os pares, na medida em que o tipo de atividades

desenvolvidas exigiu sempre uma articulação de conteúdos/estratégias, de forma a proporcionar

aprendizagens diferenciadas e mais apelativas aos alunos. Este domínio alternativo curricular,

entrecruzando as artes plásticas/dramáticas com o português robustece o trabalho de projeto e

proporciona momentos de aprendizagem, que a médio e longo prazo se vão refletindo nas áreas de

competências e valores incorporados no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.

No início do ano letivo, foi explicada toda a dinâmica aos docentes que integraram pela primeira vez o

grupo que lecionou Cal. Assim, ficou decidido que cada par pedagógico iria diagnosticar as suas turmas, no

sentido de colmatar as dificuldades verificadas. No início os exercícios para os quintos anos foram iguais,

pois o objetivo era fazer uma avaliação à expressão escrita. Com o desenrolar do ano letivo a disciplina foi

articulando conteúdos com outras disciplinas e com outros projetos surgiram várias atividades,

nomeadamente: Produção de textos com recurso aos nomes selecionados anteriormente, Postais de Natal,
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Elaboração de uma Banda Desenhada; Jogos tradicionais; Catástrofes naturais; Leituras de sabores

intemporais (DAC de 5.º ano); Escrita Criativa; Poesia Visual; Projeto Tarros reciclados.

Todas estas dinâmicas assentaram na pesquisa, escrita, comunicação oral e escrita e artes plásticas ou

dramáticas.

Propõe-se, para o próximo ano letivo, caso seja possível, que os professores que lecionem Cal, sejam

também os professores titulares das disciplinas de Português e Educação Visual das turmas atribuídas. Pois,

em anos anteriores tivemos essa experiência e consideramos que foi uma mais valia na aquisição de

competências.

Matematic@r

A coordenadora da medida de promoção do sucesso Matematic@r, enviou, por e-mail, alguns documentos,

através dos quais deu a conhecer as propostas feitas no final do ano letivo 2020/2021 e também a evolução

dos resultados alcançados pelos alunos na disciplina de Matemática nos últimos anos letivos.

Colaborou na elaboração do modelo de relatório Matematic@r, com propostas para reformulação do

documento, o qual serviu para identificar dificuldades, definir estratégias de melhoria e descrever ou refletir

sobre as práticas e/ou situações individuais em cada turma e na elaboração do regulamento da medida de

promoção de excelência MatPlus.

A coordenadora foi convidada pela Sr.ª Diretora, para apresentar a medida Matematic@r, na sessão de

abertura que marcou o início dos trabalhos da Avaliação Externa do Agrupamento. Nesta sessão, em

representação dos intervenientes na medida, preparou e fez uma comunicação na qual apresentou e

partilhou o projeto em todas as suas componentes, e explicou a forma como é realizado o trabalho no

Agrupamento, no que respeita à Matemática.

Foram construídos documentos para elaborar a monitorização da medida e o balanço trimestral: ficheiro

em excel, no qual foram inseridos, todos os alunos do agrupamento e respetivos níveis obtidos em cada

período letivo, na disciplina de Matemática; ficheiro em word, no qual foram apresentados, em tabelas e

gráficos, os resultados e a sua evolução em cada período letivo. O documento referente ao 3.º período

continha ainda os dados de avaliação externa e os resultados do sucesso, por ano, desde 2016 até este ano.

Foram ainda construídos os seguintes documentos: ficheiro word, com a compilação dos relatórios

elaborados pelos docentes intervenientes na medida e apresentadas as dificuldades identificadas e

estratégias implementadas para ajudar os alunos a superá-las; um documento para avaliar a eficácia das

medidas de apoio, com a identificação de pontos fortes, pontos fracos, sugestões de melhoria e definição

de prioridades para o próximo ano letivo. Neste documento foram incluídas propostas de projetos e

atividades para o próximo ano letivo, que impliquem crédito horário. Os documentos foram partilhados

com todos os docentes intervenientes na medida.

No dia 12 de julho, foi realizada uma reunião com os docentes intervenientes na medida, em que todos

participaram na referida avaliação e planeamento de atividades para o próximo ano. A coordenadora tentou

sensibilizar para a importância de existirem propostas de atividades que envolvam os 3 ciclos. Previamente

à reunião, foram partilhados com os colegas, os documentos trabalhados  durante a reunião.
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A coordenadora colaborou com a coordenadora de Departamento em todas as questões específicas da

disciplina de matemática que lhe foram solicitadas e com a coordenadora da Equipa de Autoavaliação para

confirmação de dados.

Na análise dos resultados do 1.º ciclo por turma, os grupos/turma de 1.º ano, 2.º ano e 3.º ano da EB1 de

Oriola verificaram percentagens de sucesso e de qualidade do sucesso inferiores às metas definidas. Na

análise por ano e por ciclo, verifica-se que as metas definidas foram cumpridas. Observa-se, ligeiro

decréscimo nos resultados de sucesso obtidos relativamente aos 1.º e 2.º períodos.

Relativamente à turma de Oriola, será de salientar que a taxa de insucesso é consequência da falta de

assiduidade de 5 alunos da turma. Estes alunos encontram-se de atestado médico desde janeiro de 2022,

pelo que obtiveram menção "insuficiente", tal, refletiu-se nos resultados obtidos.

A medidas de apoio implementada em todas as turmas do 1.º ciclo foi a coadjuvação.

Em relação ao 2.º ciclo, na análise por turma, verificou-se que as metas definidas para o sucesso foram

superadas. A turma 5.º B obteve uma qualidade de sucesso inferior a 30%. Na análise por ano e por ciclo,

verifica-se que as metas definidas para o sucesso e para a qualidade do sucesso foram cumpridas.

Observou-se, uma melhoria global nos resultados obtidos relativamente aos 1.º e 2.º períodos.

As medidas de apoio implementadas em todas as turmas do 2.º ciclo foram coadjuvação e  Sala Aprende+.

No 3.º ciclo, na análise por turma, a turma 9.º C obteve uma percentagem de sucesso inferior a 65%. As

turmas 7.º C e 8.º A obtiveram uma qualidade de sucesso inferior a 20%. Na análise por ano e por ciclo,

verifica-se que as metas definidas foram cumpridas. Observou-se, uma melhoria global, nos resultados

referentes ao sucesso e à qualidade do sucesso, relativamente ao 1.º período.

As medidas de Apoio Implementadas nas turmas do 3.º ciclo foram: coadjuvação nas turmas 7.º A, 8.º A e

9.º A; Sala Aprende+ em todas as turmas; Reforço nas turmas do 9.º ano; MatPlus em todas as turmas do

7.º e 8.º ano.

A meta “aumentar a média e a taxa de sucesso das provas finais de 9.º ano” foi parcialmente alcançada,

verificou-se uma diminuição na percentagem de sucesso e um aumento na média das classificações obtidas

pelos alunos de 9.º ano.

Considera-se não haver termo de comparação e não ser possível tirar conclusões dos resultados obtidos

nestas provas, pelo facto de os mesmos não terem influência nas classificações finais da disciplina, o que

acentuou a atitude de despreocupação e desinvestimento no estudo pela maioria dos alunos. Acresce o

facto de termos  trabalhado em condições bastante adversas ao longo deste 3.º ciclo devido à pandemia.

Em conclusão, os docentes consideraram que a implementação da medida, tem sido importante para ajudar

a superar as muitas dificuldades dos alunos do agrupamento na disciplina de Matemática e que continuou a

permitir alcançar e ultrapassar as metas definidas. Na sua generalidade a implementação da medida

permitiu superar os resultados esperados, propondo-se para o próximo ano letivo uma aposta na melhoria

da qualidade do sucesso.
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Cienci@qui

De acordo com o Plano de Melhoria do AEP 2021-2022, a medida Cienci@qui foi desenvolvida no

pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos, com vista a atingir os objetivos previstos na Área de Melhoria 3 - Ciências e

Tecnologias: Literacia Científica / Literacia Digital: promover o contacto com as práticas do ensino

experimental na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico; reforçar a atividade experimental;

despertar a curiosidade pelo conhecimento; desenvolver competências científicas e digitais; desenvolver o

raciocínio, o espírito crítico e a autonomia e promover a utilização de metodologias de trabalho centrada na

descoberta e no trabalho autónomo.

Esta medida Ciênci@qui que inicialmente estava incluída no Plano de Ação Estratégica - medida 2 (que,

entretanto, foi revogado), tinha como calendarização das atividades, planificar mensalmente, de forma

articulada as atividades experimentais a realizar com as colegas do pré-escolar e do 1.º ciclo e

semanalmente com os colegas do 5.º e 6.º anos. Dada a situação de contingência que tivemos ao longo do

1.º e 2.º períodos foi muito complicado implementar de uma forma mais efetiva as atividades previstas, no

entanto, de acordo com o que foi possível, os vários ciclos e o pré-escolar realizaram atividades de

promoção do ensino experimental.

No início do ano letivo a coordenadora criou uma pasta partilhada na Drive com todos os docentes

envolvidos na medida para que tomassem conhecimento, partilhassem atividades e elaborassem em

conjunto as planificações de cada atividade a desenvolver. Esta pasta serviu também para que colocassem

os resultados das atividades, nomeadamente registos fotográficos ou outros que considerassem pertinentes

partilhar.

Relativamente às atividades desenvolvidas nos vários ciclos e atendendo aos objetivos e metas desta

medida, foi elaborado pelo Departamento de Educação Pré-Escolar, o projeto: “Sempre…a descobrir”,

essencialmente orientado para o ensino experimental das ciências, no pré-escolar. Segundo a coordenadora

do pré-escolar, as metas preconizadas nesta medida, foram atingidas e mesmo superadas, atendendo à

curiosidade das crianças e multiplicidade de temas abordados em contexto de sala de JI, que levaram à

realização de experiências, sempre que foi necessário dar resposta às suas questões.

No que diz respeito ao 1.º ciclo as atividades foram desenvolvidas de acordo com o ano de escolaridade e

com as aprendizagens essenciais previstas para cada ano. No caso das turmas mistas as docentes

selecionaram atividades experimentais adequadas aos vários anos que possuíam. De acordo com o referido

pelas docentes do 1.º ciclo, no geral foram cumpridas as metas previstas na medida, no entanto por

questões de tempo não foi possível realizar uma experiência no 3.º período nas suas turmas.

Os constrangimentos referidos no pré-escolar e 1.º ciclo prenderam-se com a aquisição de alguns materiais,

nomeadamente reagentes, corantes entre outros e muitas vezes trazem de casa ou quando solicitam não

chegam atempadamente.

No caso do 2.º ciclo, foi criado no início do ano letivo a disciplina oferta complementar “Cienci@qui”

assumindo-se como complemento à disciplina de Ciências Naturais do 2.º ciclo, “Enfatizando a relevância da

ciência no dia a dia e a sua aplicação na tecnologia, na sociedade e no ambiente, o ensino das Ciências

Naturais, contextualizado em situações reais e atuais de onde podem emergir questões-problema

orientadoras das aprendizagens…”.
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A coordenadora elaborou o programa e o regime de funcionamento da referida disciplina. Durante o ano,

disponibilizou propostas de planificação anual e articulou sugestões de atividades experimentais de forma

regular para que os colegas pudessem implementar nas suas aulas se assim o entendessem. De acordo com

os resultados do aproveitamento na disciplina (100% de sucesso), podemos concluir que os objetivos foram

no geral cumpridos, bem como as planificações previstas. Os alunos mostraram-se sempre interessados e

empenhados na realização das atividades propostas tendo apresentado bons resultados na disciplina de

Ciências Naturais.

Em colaboração e articulação com o Clube do Ambiente a coordenadora promoveu o desenvolvimento de

atividades de sensibilização: para a preservação das aves da região e instalação de ninhos artificiais; para a

reciclagem de pequenos eletrodomésticos e promoção para a recolha de tampinhas de plástico com para

fins solidários nas salas do pré-escolar e em algumas salas do 1.º ciclo no centro escolar e nas turmas do 5.º

e 6.º anos. No 2.º ciclo, foi ainda tratado o tema da poupança e preservação da água. No 5.º ano foram

elaborados panfletos sobre formas de poupança da água para entregar aos pais e familiares e no 6.º ano foi

elaborado um vídeo com filmagens dos alunos das várias turmas para divulgar no jornal escolar “O Açordas”

e no jornal digital da Câmara Municipal de Portel. Estas atividades foram desenvolvidas nas aulas de oferta

complementar em articulação com o Clube do Ambiente.

Propostas para o próximo ano letivo:

- Criação de um espaço de recursos no Centro Escolar de Portel para a realização de experiências e/ou

requisição de materiais a disponibilizar a todo centro e dar apoio às escolas das freguesias.

- Realizar pelo menos uma reunião por período com os representantes do primeiro ciclo e pré-escolar,

professoras das AECs para aferir planificações de atividades experimentais, promover a inovação de

algumas atividades e verificar as necessidades de materiais específicos para a sua realização.

- Manter a Oferta Complementar Cienci@qui no 5.º e 6.º ano de um tempo semanal, de preferência a

seguir a uma aula de Ciências Naturais, para rentabilizar o tempo em situações de atividades experimentais.

Kid´s Online

As Orientações Curriculares para as TIC no 1.º CEB da componente de Tecnologias de Informação e

Comunicação (TIC), nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-lei n.º 55/2018, de 6 de julho,

constituem-se como uma área de integração curricular transversal potenciada pela dimensão globalizante

do ensino no 1.º ciclo de escolaridade, de natureza instrumental e de suporte às aprendizagens a

desenvolver em todas as componentes do currículo.

Assim, o presente projeto foi iniciado neste ano letivo, 2021/2022, integrando todas as turmas de 1.º Ciclo

do Agrupamento de Escolas de Portel, oferecido como Oferta Complementar.

A quase totalidade dos alunos, salvo raras exceções, estavam familiarizados com a tecnologia:

- em casa, utilizando de forma assídua o telemóvel, tablet, PC Desktop/Portátil ou consolas de jogos,

utilizando estas tecnologias de forma diária, para jogar, aceder a redes sociais ou visualizar vídeos

(Youtube);
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- na escola tinham acesso a Tablet’s cedidos pelo Município, utilizados durante o período em que as

crianças permaneceram em casa (Pandemia COVID-19) e nas AEC’s, em que tinham uma atividade de

tecnologia.

No entanto, apenas uma baixa percentagem dos alunos utilizavam o acesso à tecnologia para outros usos

além dos já referidos.

O Projeto de Oferta Complementar “Kid’s Online” teve como finalidade a promoção da utilização educativa

das TIC, com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos, através da rentabilização dos equipamentos

disponíveis nas escolas.

Pretendeu-se ainda com este Projeto:

-  a promoção da utilização educativa das TIC privilegiando o seu uso no 1.º Ciclo do Ensino Básico;

- a utilização de plataformas de gestão da aprendizagem pela comunidade educativa e a produção e partilha

de recursos educativos digitais;

- que o mesmo fosse um contributo para o desenvolvimento de capacidades associadas a diversos domínios

da literacia digital;

- fomentar competências transversais ao currículo, desafiando os alunos a desenvolverem competências

multidisciplinares e reforçando a confiança nas suas capacidades.

Tendo em conta tudo o que foi referido, o Projeto desenvolveu-se de acordo com as Orientações do

Ministério para esta área.

Nos primeiros dois meses (aproximadamente) foram utilizados os recursos disponíveis em cada sala

(Tablet), isto nas turmas das Escolas das freguesias (Monte do Trigo, Santana e Oriola) o que, devido ao tipo

de equipamento, limitava o trabalho que poderia ser desenvolvido.

No Centro Escolar de Portel, dada a existência de uma sala de informática, instalada numa das salas,

propositadamente para o Projeto, com 14 computadores Desktop.

A melhoria substancial do trabalho realizado/desenvolvido com os alunos em sala de aula deu-se a partir do

momento em que começaram a ser entregues aos alunos os equipamentos do Programa “Escola Digital”,

abrangendo neste ano um grande número de alunos, existindo ainda alunos que por um motivo ou outro

não o solicitaram.

No entanto, nomeadamente nas turmas das freguesias, a inexistência de Wi-Fi nas salas, não permitiu, ou

permitiu de uma forma muito limitada, o acesso à Internet para o desenvolvimento de certas atividades.

Mesmo a utilização de router de Banda Larga, não permitia, devido à força de sinal a necessária ligação, o

que levava a que muitas vezes o sinal era muito fraco, e com quebras do serviço derivado ao elevado

número de computadores que estavam com acesso a esse router.

Assim, ao longo do ano letivo foram sendo desenvolvidas as seguintes atividades:

- processamento de texto;

- utilização de programas de apresentações;

- utilização/exploração de portais/plataformas educacionais;

- enviar e receber e-mail;
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- utilização do Classroom;

- introdução ao Scratch (linguagem de programação visual);

- realização de projetos das respetivas turmas, utilizando os meios digitais disponíveis.

Além do acima referido foram sendo realizadas algumas sessões sobre a segurança na Internet, a utilização

responsável das redes sociais e dos perigos que estas escondem.

Dado os resultados positivos obtidos com o Projeto, nomeadamente uma maior familiarização dos alunos

com a tecnologia e a importância na aprendizagem, propõe-se a continuidade do mesmo.

Será também de vital importância, que no início do próximo ano letivo se procedesse à instalação de

router’s Wi-Fi, nas salas dos estabelecimentos das freguesias, o que permitiria a melhoria e o aumento das

potencialidades do trabalho desenvolvido com os alunos.

Durante o ano letivo não foi possível atribuir os endereços de e-mail aos alunos do 1.º ano de escolaridade.

Seria importante que esses alunos viessem a ter acesso a mais esta ferramenta de trabalho.

Propõe-se ainda a realização de algumas sessões de formação informais sobre ferramentas digitais que

podem ser utilizadas no trabalho com os alunos, seja em sala de aula, ou fora dela.

Apoio Tutorial Específico (ATE)

Neste ano letivo de 2021/22, o Apoio tutorial Específico foi ministrado por duas docentes. Foram 21 alunos

visados por esta medida, sendo constituídos 2 grupos, um de 11 e outro de 10 tutorandos. A cada tutora

foram atribuídas 4 horas semanais para apoio ao grupo que lhes foi atribuído.

As duas tutoras reuniram-se, semanalmente ou quinzenalmente de acordo com as necessidades decorridas

das sessões com os tutorandos, de forma a desenvolver um trabalho autónomo, visto tratar-se de grupos

diferentes, mas colaborativamente, uma vez que a partilha de estratégias e solução de problemas eram

analisadas por ambas as tutoras. O facto de serem apenas duas tutoras facilitou os momentos conjuntos

para o desenvolvimento destas atividades. As tutoras também realizaram os relatórios individuais por

aluno no final de cada período letivo, os quais foram posteriormente analisados pela coordenadora de

modo a elaborar, no final de cada período, o relatório Grelha de Análise de Resultados. Os relatórios

individuais tinham como objetivo informar o diretor de turma e o conselho de turma de todas as atividades

realizadas, bem como os  progressos do aluno decorrentes das sessões de ATE.

As tutoras também monitorizaram a assiduidade dos tutorandos, informando semanalmente os diretores

de turma e nos casos de falta de assiduidade, colaboraram com os diretores de turma para ultrapassar esta

dificuldade. Perante o levantamento da assiduidade dos tutorandos, a coordenadora também reuniu com o

GAAF de modo a  concertar estratégias de superação das situações mais complexas.

As tutoras ainda preencheram a 2.ª fase do inquérito online da DEGEEC relativo ao Apoio Tutorial Específico,

no qual foi feito uma análise individual por tutorando.

As tarefas realizadas pelas tutoras intentaram, de acordo com as características e necessidades de cada

aluno, facilitar a integração do aluno na turma e na escola; apoiar o aluno no processo de aprendizagem,

nomeadamente na criação de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho; proporcionar ao aluno uma

orientação educativa adequada a nível pessoal, escolar e profissional, de acordo com as aptidões,
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necessidades e interesses manifestados; promover um ambiente de aprendizagem que permitisse o

desenvolvimento de competências pessoais e sociais. Para além destas, também desenvolveram ações para

influenciar de forma positiva os níveis motivacionais do aluno; facilitar e promover relações interpessoais

entre o aluno e o grupo; encorajar o aluno em situações mais difíceis, estimulando competências como a

persistência, a resiliência e a resistência à frustração; monitorizar e avaliar de forma sistemática os

progressos e as necessidades do aluno; promover o envolvimento da família do aluno no plano de trabalho

definido, dando feedback sobre os progressos alcançados através do diretor de turma; articular a ação com

o conselho de turma do aluno, também através do respetivo diretor de turma, para análise do plano de

trabalho traçado, das dificuldades e dos  progressos alcançados.

Apesar de ainda persistirem pontualmente alguns comportamentos algo desviantes, a maioria foi

gradualmente ultrapassada pela insistência num trabalho de reflexão sobre os mesmos. A maioria dos

tutorandos apresentou durante este 3.º Período já alguma consistência na manutenção de comportamentos

mais benéficos à sua situação escolar, à  exceção de uma aluna, os restantes transitaram de ano.

Globalmente é avaliado de forma positiva o impacto que o Apoio Tutorial Específico teve sobre a progressão

dos alunos deste agrupamento ao nível da assiduidade, do comportamento e dos resultados escolares,

tendo em atenção as informações recolhidas ao longo do ano letivo, incluindo as do conselho de turma.

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

O GAAF é uma resposta social, para atender às necessidades de alunos que se encontrem em situações de

risco, e para os quais as respostas pedagógicas já não resultam. Este gabinete procurou estabelecer pontes

com outros serviços de forma a evitar que a situação de risco se concretizasse.

O perfil de problemáticas a encaminhar para o GAAF foram:

- Alunos que revelaram um absentismo preocupante ou risco de abandono escolar;

- Alunos que revelaram indícios de comportamentos de risco (consumos, potencial criminalidade,  etc…);

- Ausência de acompanhamento parental (encarregados de educação incontactáveis, ou cujos contactos

não surtem efeito);

- Dificuldades socioeconómicas, tais como carências alimentares ou falta de higiene.

Objetivos gerais dos GAAF:

- Diminuição do abandono, absentismo e violência escolar;

- Diminuição de situações que coloquem em causa a integridade física e emocional do aluno;

- Diminuição de situações de consumo de substâncias psicoativas.

Objetivos específicos do GAAF:

- contribuir para a reflexão e concretização do projeto de vida dos alunos;

- contribuir para o desenvolvimento equilibrado das relações familiares;

- promover a relação escola/família; articular intervenções com os apoios pedagógicos existentes na escola;

promover a inter-relação entre os alunos, professores e funcionários.
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O GAAF é composto por uma equipa multidisciplinar constituída pela Coordenadora, docente de 1.º ciclo e

psicóloga de formação e por uma assistente social, contratada ao abrigo do PNPSE e que trabalham em

estreita articulação.

A equipa desenvolve um trabalho multidisciplinar de acordo com as especificidades de cada área científica.

A metodologia de trabalho assenta no modelo ecológico-sistémico, procurando intervir com os alunos e as

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

Neste sentido procurou-se ajustar as estratégias em função das características específicas do contexto de

intervenção, com a finalidade de desenvolver competências pessoais e sociais dos alunos e famílias,

contribuir para um maior envolvimento parental no percurso escolar dos alunos e identificar/intervir

precocemente em situações familiares problemáticas a nível socioeconómico.

O papel da Assistente Social incorpora as seguintes medidas, de acordo o Perfil do Aluno à Saída da

Escolaridade Obrigatória: Relacionamento Interpessoal; Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; Bem-estar,

Saúde e Ambiente; Consciência e domínio do corpo.

Assim, a intervenção do Serviço Social teve como base uma abordagem holística do ser humano e do

ambiente que o rodeia e nos princípios éticos da integridade e confidencialidade profissional.

A intervenção individualizada com alunos e famílias segue um procedimento estabelecido, constituído

pelas seguintes fases: Sinalização; Avaliação preliminar a atribuição dos casos; Diagnóstico e planeamento

da intervenção; Intervenção/Acompanhamento social.

A intervenção individual com crianças e jovens teve como objetivo atuar em situações de absentismo,

desmotivação escolar, indisciplina e desorganização familiar, monitorizando o cumprimento de tarefas

escolares e a adoção de comportamentos ajustados, quer em contexto escolar, quer em contexto familiar.

As problemáticas apresentadas foram na sua generalidade, défice de acompanhamento parental,

comportamentos desajustados em contextos escolar e familiar, assiduidade reduzida, incumprimentos de

tarefas escolares e falta de hábitos de estudo/desmotivação. Os contextos familiares destas crianças e

jovens revelaram na sua maioria um funcionamento desajustado e comprometedor do seu percurso social

e escolar. Foram elaborados relatórios técnicos, de carácter trimestral, para efeitos de conselho de turmas,

que traduziram a intervenção realizada e a realizar.

A intervenção individual com os/as encarregados/as de educação, famílias e outros elementos teve como

princípio o envolvimento das famílias no percurso escolar das crianças e jovens, tentando melhorar a

comunicação entre os vários intervenientes, fazendo a ponte entre a família, docentes e discentes. Nesta

intervenção esteve assente numa lógica de capacitação e corresponsabilização das famílias, com vista à

integração escolar e melhoria das aprendizagens dos/as alunos/as. Para o efeito, foi necessário elaborar um

diagnóstico social, isto é, identificar a causa dos problemas e as potencialidades para a resolução dos

mesmos, monitorizando o cumprimento do Plano Individual de Intervenção que corresponde aos acordos

estabelecidos entre a Escola (DT/DTT ou outro elemento e GAAF) e a Família, garantindo o adequado

acompanhamento parental e/ou ajustamento familiar.

Solicitado pela Direção, o Serviço Social participou na sessão de divulgação das ofertas profissionais do

Agrupamento de Escolas de Portel, dinamizado pelo SPO, a Assistente Social interveio com um grupo de

alunos do 3.º ciclo, em algumas sessões com um pequeno grupo. Estas sessões tiveram como objetivo

estabelecer uma relação de confiança entre técnica e alunas/os, criando mecanismo de valorização escolar,

esclarecimento de dúvidas e orientação vocacional.
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A intervenção em turma podia ser proposta tanto pela Técnica ou por Sugestão dos Docentes, podendo

decorrer em contexto de sala de aula, onde poderiam ser abordados temas como o Relacionamento

Interpessoal, os Direitos Humanos, o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e outros considerados

pertinentes, tendo em conta as necessidades identificadas e à luz do Plano Educativo do Agrupamento e

dos Projetos em curso. Deste modo, em contexto de turma do 3.º ciclo, em que se verificou a existência de

4 alunos sinalizados no GAAF, com várias problemáticas associadas a contextos de Bullying e Cyberbullying

e reconhecendo os conflitos entre os/as alunos/as e a manifesta intolerância entre os mesmos foi realizada

pela Assistente  Social, uma sessão de esclarecimento, acerca desta temática.

A medida de Apoio Tutorial Específico constitui-se como um recurso adicional, visando a diminuição das

retenções e do abandono escolar precoce e consequentemente, a promoção do sucesso educativo. No caso

específico do Agrupamento de Escolas de Portel, a Assistente Social colaborou e articulou com os docentes

e SPO no acompanhamento a alunos/as a beneficiar deste apoio.

No âmbito do Regulamento das Alergias Alimentares, a EMAEI designou os elementos dos GAAF para fazer

parte da equipa multidisciplinar responsável pela elaboração de 2 Planos de Saúde Individual, a alunos

com necessidades especiais de saúde, nomeadamente alergias alimentares.

O GAAF apoiou, articulou, desenvolveu e acompanhou a elaboração de Projetos levados a cabo por alunos

no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e em colaboração com o Docente. Foram

desenvolvidas em conjunto as seguintes atividades:

- Mês da Prevenção e Combate ao Bullying, com: A divulgação de vídeos alusivos ao tema e debates em

contexto de aula; O contacto com a ilustradora Raquel Pina para disponibilização de cartazes alusivos ao

Bullying e do “Jogo quanto queres”; A Divulgação de cartazes distribuídos pelo Agrupamento, na escola

sede e respetivas escolas e distribuição; A divulgação de folhetos informativos pelos alunos (pelo docente

da disciplina de cidadania), encarregados de educação, professores e auxiliares; Programa de Competências

Sócio Emocionais (PROGRAMA DE COMPETÊNCIAS ENABLE – European Network Against Bullying in Learning

and Leisure Environments (Rede Europeia contra o Bullying em ambientes de aprendizagem e lazer).

Em parceria com a Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, foi implementado o Programa de

Competências em 2 turmas, pré-selecionadas, onde foram identificadas situações-problema e

necessidades ao nível das competências sócio-emocionais. De forma geral, podemos referir que 63% dos

alunos alvo deste programa, melhoraram as suas competências com vista a uma tomada de decisão

responsável, que permite a melhorar a capacidade de fazer escolhas construtivas sobre o comportamento

pessoal e interações sociais baseadas em padrões éticos, preocupações de segurança e normas sociais. A

avaliação realista das consequências das nossas ações e uma consideração do bem estar de si próprio e dos

outros. Deste modo, ao melhorar todas esta competência, em média, a 20 alunos foi-lhes possível melhorar

aspetos como a identificação de problemas, a análise de situações concretas, a tomada de responsabilidade

ética, a capacidade de resolução de problemas, a  avaliação de resultados e a capacidade reflexiva.

Com vista à persecução dos objetivos previstos pelo GAAF, o trabalho colaborativo e em rede foi

fundamental. Ao longo deste percurso procurou-se estabelecer pontes e canais de comunicação de forma a

melhorar e potenciar a intervenção, quer internamente, quer externamente, com as várias entidades da

comunidade. Assim, foram desenvolvidas as seguintes atividades em parceria:

- Realização de Peddy Paper – em articulação com departamentos curriculares do Agrupamento de Escolas

de Portel, a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Portel, GNR / Escola Segura, Bombeiros
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Voluntários de Portel, Santa Casa da Misericórdia de Portel - Farmácia, a Câmara Municipal de Portel, a

Biblioteca Municipal de Portel, …

- Laço Azul – em articulação com a CPCJ de Portel.

- À conversa com Pais – Articulação com Associação de Pais e Encarregados de Educação de Portel.

- “Viagem para a Amizade” – em parceria com a CLDS de Portel e o Programa de Educação para  a Saúde.

A articulação com Direção foi permanente, sistemática e concertada, contribuindo-se assim coletivamente

para o diagnóstico e tomada de decisão na intervenção individual, assim como, no envolvimento de toda a

comunidade educativa para ações mais abrangentes.

Atendendo ao número de alunos apoiados no GAAF e às diferentes problemáticas de ordem social e de

ordem emocional, considera-se de toda a importância a continuação da intervenção de um Técnico de

Serviço Social e Docente com formação em Psicologia na Equipa. Considera-se ainda fundamental a

melhoria dos registos de monitorização e avaliação  das intervenções e sinalizações.

Outro aspeto que a equipa do GAAF considera a melhorar, deve-se à indisponibilidade dos alunos, devido à

sua carga horária, para acompanhamento no GAAF, salvo as situações de caráter urgente, considera-se que

em algumas situações, o trabalho com as famílias, no que toca à promoção de competência sócio afetivas

bem como programas de apoio ao estudo, de extrema relevância.

Verificou-se em algumas situações, que os pais gostariam de apoiar mais os seus educandos, em termos de

organização e de estudo e que não estão capacitados para o fazer. Neste sentido, seria uma mais-valia para

o gabinete apoiar os pais/encarregados de educação, quer individualmente, quer em pequeno grupo de

acordo com as características das situações sinalizadas e definir e encontrar estratégias para trazer os EE e

as famílias à escola e ter uma maior participação na vida  escolar dos seus educandos e familiares.

Ao longo da intervenção, foi possível aferir que o trabalho do GAAF deveria passar por um trabalho de

intervenção cada vez mais precoce, pelo que a sinalização da criança/ jovem deve ser feita de forma

atempada, evitando intervir quando a situação do aluno já se encontra num risco bastante elevado, o que

condiciona em muito o trabalho a desenvolver pelo GAAF. Considera-se, assim, que se devem privilegiar

estratégias de prevenção primárias.

A equipa do GAAF considera igualmente pertinente a realização de sessões de esclarecimentos, tanto aos

docentes e não docentes como aos encarregados de educação acerca de temáticas no âmbito das Crianças

e Jovens em Risco e bastante atuais, tais como o cyberbullying, dependências informáticas, violência no

namoro,... Por outro lado, será importante criar momentos de partilha com toda a comunidade escolar,

acerca da multiculturalidade, abordando aspetos específicos sobre cada uma delas.

Em suma, as propostas de atividade a desenvolver e manter no próximo ano letivo, são:

- Manter as intervenções individuais, em turma e em grupo, com alunos, pais, EE e outros agentes da

comunidade escolar;

- Manter o Programa de Promoção de Competências Sócio Emocionais;

- Desenvolver Programa de Promoção de Competências Sócio Parentais;

- Desenvolver Programa de Competências de Estudo (“Como estudar”) para pais;

- Criar e Dinamizar página de Facebook – GAAF do Agrupamento Vertical de Portel;
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- Melhorar os formulários internos;

- Prestar apoio pedagógico, psicológico e social através de intervenção individual ou em grupo, sistemática

ou pontual;

- Manter a dinamização de sessões de esclarecimento junto das turmas (bullying, violência no namoro,

dependências online, transição de ciclos, …);

- Dinamizar atividades de animação de pátio;

- Dinamizar sessões de esclarecimento junto do Pessoal Docente e Não Docente;

- Desenvolver e participar em atividades para a sensibilização de diversas temáticas e efemérides (Natal,

Páscoa, Carnaval, Dia da Família, Dia da Criança, Prevenção dos Maus-Tratos, Mês dos Afetos,  …);

- Desenvolver parcerias no âmbito de Programas de Educação para a Saúde, Programas de Sucesso Escolar,

Programas de Prevenção da Violência em contexto escolar, …

- Apoiar as candidaturas ao Selo Escola Sem Bullying, Selo de Segurança Digital, Selo Protetor e ao Selo

Saudavelmente.

Projeto de Educação para a Saúde (PES)

A Escola Promotora da Saúde (EPS) fortalece sistematicamente a sua capacidade de criar um ambiente

saudável para a aprendizagem, um espaço em que todos os membros da comunidade escolar trabalham,

em conjunto, para proporcionar aos alunos, professores e funcionários, experiências e estruturas

integradas e positivas que promovam e protejam a Saúde. Assim, esta caracteriza-se por uma abordagem

integral e plena de toda a escola, ao nível da sua cultura, política e prática, o que determina a forma como

vê o aluno e a comunidade educativa. Deste conceito surgiu o Programa de Apoio à Promoção e Educação

para a Saúde (PAPES), com enfoque nas seguintes áreas: Saúde Mental e Prevenção da Violência; Educação

Alimentar e Atividade Física; Comportamentos Aditivos e Dependências; Afetos e Educação para a

Sexualidade.

As finalidades deste Programa são: promover a literacia em saúde; promover atitudes e valores que

suportem comportamentos saudáveis; valorizar comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis;

criar condições ambientais para uma Escola Promotora de Saúde; universalizar o acesso à educação para a

saúde em meio escolar; qualificar a oferta da educação para a saúde em meio escolar; consolidar o apoio

aos projetos em meio escolar.

Este Programa é implementado nas escolas e agrupamentos através do Projeto de Promoção e Educação

para a Saúde (PES), através do qual se pretende promover a saúde no meio escolar e intervir de forma a

criar condições para ouvir e conhecer os problemas dos intervenientes da comunidade escolar,

nomeadamente, os alunos, pais/encarregados de educação, professores e assistentes operacionais de

forma a facilitar o diálogo entre os mesmos no processo educativo. Assim, tivemos como principais

finalidades:

- Desenvolver a consciência cívica de toda a comunidade como elemento fundamental no processo de

formação de cidadãos responsáveis, ativos e  intervenientes;
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- Consciencializar os alunos para a importância da aquisição de valores/atitudes com vista à sua integração

na sociedade;

- Fomentar o reconhecimento da saúde como um bem precioso que todos desejamos e devemos

promover;

- Contribuir para uma tomada de consciência da responsabilidade individual a nível da saúde como bem

comum;

- Sensibilizar os diversos agentes da comunidade educativa para a necessidade da Educação para a Saúde e

da Educação Sexual, fomentando a sua adesão e envolvimento neste projeto;

- Fomentar hábitos de vida saudável;

- Estimular o apreço pelo seu próprio corpo e pela conquista da saúde individual;

- Promover uma cultura de respeito e responsabilidade no campo da sexualidade;

- Promover a relação Escola-Família, Escola-Centro de Saúde e/ou outras instituições/recursos

comunitários;

- Desenvolver as vertentes de pesquisa e intervenção, promovendo a articulação dos diferentes

conhecimentos disciplinares e não disciplinares.

O grupo de trabalho do PES procurou realizar um planeamento eficaz e eficiente, dividindo tarefas e

responsabilidades entre os seus membros. O PAA foi delineado numa perspetiva interdisciplinar, numa

lógica de transversalidade, adequado aos diferentes níveis etários, utilizando um modelo pedagógico ativo e

compreensivo, envolvendo a comunidade educativa, e dinamizado, sempre que possível, em colaboração

estreita com os serviços de saúde, pais e Encarregados de Educação, ou outras entidades externas. Após a

delineação do plano de ação a implementar, o mesmo foi aprovado e divulgado junto da comunidade

educativa. Para o desenvolvimento do mesmo, privilegiou-se uma metodologia assente no contexto cultural

e socioeconómico da região.

Das temáticas definidas pelo Ministério da Educação, foram valorizadas a Saúde Mental e Prevenção da

Violência, a Educação Alimentar e, também, Afetos e Educação para a Sexualidade.

Ainda em setembro, houve uma reunião com a Direção do AEP e as enfermeiras da UCC de Portel para se

programar algumas atividades onde poderiam intervir ao longo do ano letivo. Surgiu a ideia de comemorar

o Dia Mundial da Alimentação. Foi uma proposta muitíssimo bem aceite pela maior parte dos docentes,

tendo resultado na realização de variadíssimas atividades e projetos com os alunos, superando as

expectativas. Ao longo do ano letivo foi utilizado o placar destinado ao Programa para divulgar efemérides e

notícias relacionadas com a atividade e temas do PES. O jornal escolar “O Açordas” foi também um meio de

comunicação para  difundir todas as informações relacionadas com o PES.

Houve uma estreita articulação com várias entidades locais e regionais, nomeadamente a UCC/Centro de

Saúde de Portel, os Bombeiros Voluntários de Portel, o Hospital do Espírito Santo de Évora, a Câmara

Municipal de Portel, a Farmácia da Misericórdia de Portel, a Cooperativa Agrícola de Portel e o Monte Cruz.

As últimas três entidades colaboraram com donativos para oferecer a um grupo de médicas que foram

convidadas para fazerem uma ação de sensibilização junto dos alunos do 2.º ciclo e 7.º ano, no mês de

maio, mês do coração, sobre a temática referente aos problemas associados à obesidade. A implementação

de algumas destas ações contou com a colaboração de vários docentes, de diferentes disciplinas e anos de
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escolaridade. Foi ainda feita uma proposta aos alunos da escola D. João de Portel, em articulação com as

docentes de EV, para que criassem um possível logotipo para o PES. Houve também uma estreita

colaboração com o GAAF e o CLDS na promoção de algumas atividades juntos dos alunos de todos os níveis

de ensino. Uma escola promotora de saúde terá que proporcionar à comunidade educativa um ambiente

saudável, agradável, onde possamos usufruir do espaço físico e humano. Por isso, de entre as atividades

desenvolvidas, realizámos diversas comemorações de dias efemérides, de forma a promover e enriquecer

não só as relações interpessoais, a comunicação, as expressões, as artes como também aprendizagens

significativas, geradoras de mudanças de atitudes/comportamentos, ou seja, promotoras de estilos de vida

saudáveis.

O balanço final do projeto, neste ano letivo, é bastante satisfatório e enriquecedor, sendo de salientar que

todas as atividades inicialmente propostas pela equipa do PES foram concretizadas, com bastante sucesso e

entusiasmo por parte  de alunos e professores.

A coordenadora do projeto desempenhou várias tarefas inerentes ao cargo, desde a recolha de informação,

planificação, estabelecimento de contactos e parcerias até à execução, implementação e monitorização de

atividades, distribuir e articular as tarefas pelos diversos membros do grupo PES, de forma a rentabilizar ao

máximo o seu saber, nas suas diferentes áreas, mantendo um clima de trabalho justo, organizado,

cooperativo e baseado no respeito e no saudável  desenvolvimento do mesmo.

A equipa PES, da análise global da implementação do projeto ao longo do ano letivo considera que este

apresentou como pontos fortes:

- A promoção de hábitos de saúde e higiene;

- A participação e envolvimento dos alunos na maioria das atividades;

- Higiene oral no pré-escolar e 1.º ciclo;

- Rastreio oral;

- Atribuição de cheques dentista;

- Desenvolvimento de uma maior consciência relativa ao seu próprio estado de  saúde;

- Manifestação de interesse e preocupação sobre temáticas atuais relacionadas com a saúde;

- Adesão dos alunos nas sessões de educação sexual e comportamentos de risco;

- Participação/colaboração ativa da maioria dos diretores de turma nas atividades  propostas;

- Envolvimento da direção da escola;

- A disponibilização dos docentes de Cidadania para o desenvolvimento das atividades;

- Divulgação das atividades; compatibilidade de horários entre os elementos da equipa PES.

Como pontos fracos no desenvolvimento do projeto há a considerar:

- O fraco envolvimento e reconhecimento da importância do projeto por parte de Pais e Encarregados de

educação e não docentes;

- Falta de formação dos docentes na área da saúde escolar;

- Dificuldades financeiras para realizar algumas atividades.
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Como medidas a implementar para o próximo ano letivo, propõe-se:

- Continuação da compatibilidade de horários entre os elementos da equipa;

- Abertura do Gabinete da Saúde;

- Maior participação do PES no Plano de Turma com a divulgação atempada das atividades previstas;

- Formação para a comunidade escolar na área da saúde nomeadamente primeiros Socorros;

- Continuação da implementação das áreas da alimentação e exercício físico;

- Continuar a promoção do desenvolvimento da saúde mental nos diferentes ciclos;

- Aumentar o envolvimento da comunidade escolar e encarregados de educação no desenvolvimento do

projeto;

- Continuar as parcerias conseguidas e envolver outras igualmente necessárias;

- Promover mais rastreios (auditivos e visuais);

- Concretizar as atividades dirigidas ao pessoal docente e não docente para a promoção do seu bem estar

físico e mental.

Desporto Escolar

Foi cumprido o Plano Anual de Atividades, à exceção dos torneios de final de 1.º período (Basquetebol 3x3 e

corfebol), os quais foram cancelados por decisão do Conselho Pedagógico, como medida preventiva contra

a Covid-19.

Todas as atividades decorreram sempre com desportivismo e correção por parte de todos os participantes.

A escola participou no Mega Sprinter Distrital, no dia 7 de março em Vendas Novas, com dez alunos, tendo

obtido um 2.º lugar (iniciados, masc.). Com este resultado o aluno classificou-se para o Mega Sprinter

Nacional a realizar, em Vagos (Aveiro), nos dias 29 e 30 de abril, mas o aluno não manifestou interesse em

participar. No dia 22 de março, a escola participou no Corta-Mato Distrital, com 12 alunos, em Reguengos

de Monsaraz.

Relativamente aos grupos/equipas e às suas participações nos quadros competitivos respetivos:

- O Grupo/Equipa de Ténis de Mesa (vários, misto) participou nos 2 encontros do quadro competitivo: 1

encontro em Portel e 1 encontro em Viana do Alentejo, os quais serviram de apuramento para o Encontro

Distrital. Nestes encontros classificamos 11 alunos para o encontro Distrital, que se realizou em Vendas

Novas e no qual obtivemos 1 primeiro lugar (infantis A, fem.) e 1 terceiro lugar (infantis B, fem.). Dois alunos

(Iniciados, masc.), classificaram-se e participaram no Encontro Regional que se realizou em Portalegre, nos

dias 22 e 23 de abril. Durante os treinos semanais participaram uma média de dez alunos.

- O Grupo/Equipa de Futsal participou nos 6 encontros do seu grupo, tendo-se classificado em 3.º lugar.

Durante os treinos semanais participaram uma média de nove alunos.

- Quanto ao grupo/equipa de Badminton, este participou nos 3 encontros do quadro competitivo, tendo

classificado 5 alunos para o Encontro Distrital, que se realizou em Borba. Neste Distrital o grupo obteve 2

terceiros lugares (ambos no escalão de infantis A).
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Durante os treinos semanais participaram uma média de onze alunos. No próximo ano letivo, a escola irá

participar com os seguintes grupos/equipas:

- Ténis de Mesa: Vários escalões, misto;

- Futsal: Iniciados, masculinos;

- Badminton: Vários escalões, misto.

Clube do Ambiente

Para a implementação deste clube, proposto no ano transato, a Direção do agrupamento, constituiu e dotou

dos meios adequados, uma equipa multidisciplinar. Foram apresentados à equipa os fundamentos basilares

associados à proposta inicial do Clube do Ambiente e do preconizado na Carta de Missão da Diretora, assim

como das  metas do seu projeto de intervenção.

A sua génese associa-se a um clube que promova a Cidadania para o Desenvolvimento Sustentável e

Inclusivo, através de ações concretas e promoção de atitudes individuais que possam ser replicadas na

comunidade. Pretendeu ser um contributo local para a resolução dos grandes problemas ambientais e

sociais que afetam a Terra, seguindo o lema “Pensar globalmente, agir localmente”, alicerçado na Estratégia

Nacional de Educação para a Cidadania (2017): “O futuro do planeta, em termos sociais e ambientais,

depende da formação de cidadãs/ãos com competências e valores não apenas para compreender o mundo

que os rodeia, mas também para procurar soluções que contribuam para nos colocar na rota de um

desenvolvimento sustentável e inclusivo.”

A atenção foi dirigida ao planeamento de atividades expeditas, com resultados concretos no quotidiano,

reduzindo a componente teórica sem, contudo, excluir a reflexão, a articulação e a mobilização de

diferentes saberes sobre as consequências dos nossos  estilos de vida.

Partindo de temas associados ao desenvolvimento sustentável como a água, biodiversidade, resíduos e

energia, foram estabelecidas prioridades, através de um cronograma, de modo a garantir a realização e

conclusão de cada atividade nos momentos mais oportunos. Com base nas competências e áreas de

formação de cada elemento, foram distribuídas tarefas e responsabilização pelo desenvolvimento das várias

atividades. Cada elemento responsabilizou-se por identificar materiais necessários para o desenvolvimento

das atividades pelas quais ficou responsável, ficando o coordenador com a incumbência de formalizar o

levantamento de necessidades e enviá-lo à Direção.

Foi definida uma estratégia de divulgação dos horários possíveis para o recrutamento de alunos em

modalidade de trabalho semanal direto. Foram analisadas, também, as possibilidades de trabalho de

coadjuvação e de horas de articulação.

Após a fase de inscrições, contactaram-se os respetivos diretores de turma e definiu-se a constituição final

de cada turno, embora, sempre com abertura para a chegada de novos membros preferencialmente com

frequência semanal, quer para alunos que quisessem simplesmente contactar com as atividades de modo

mais pontual.

Foram diversificadas as atividades a desenvolver nos turnos, diretamente com os alunos voluntários e

outras a desenvolver em articulação com turmas de Pré-escolar, 1.º ciclo, disciplinas do 2.º ciclo e 3.º ciclo.

As atividades foram lançadas num plano de atividades partilhado na Drive pela Direção.
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Todos os alunos inscritos com horário compatível com o do clube, corresponderam a alunos do 6.º ano de

escolaridade. Realizou-se trabalho direto semanal com dois turnos, com cerca de 20 alunos do 6.º ano,

acrescendo a trabalho regular com alunos do CEF e TPA, supervisionados pelo docente de Ciências

Agropecuárias e os alunos de pré-escolar e 1.º ciclo que usufruíram de sessões dinamizadas ao longo do

ano.

O turno de terça-feira foi dinamizado por duas docentes do 2.º ciclo, uma docente de Ciências naturais e

Matemática e uma docente de Educação Visual. As atividades incidiram essencialmente na reutilização de

materiais para elaboração de jogos e peças decorativas. Dinamizaram a compostagem com materiais do bar

e cantina, participaram na construção, decoração e colocação de ninhos artificiais e na construção de

hotéis para insetos. Trabalharam, igualmente, a dinamização, junto da comunidade, da campanha de

recolha de tampas plásticas para reciclar com fim solidário e da campanha de pequenos eletrodomésticos

para o Depositrão. Além dos trabalhos descritos, a docente de EV elaborou o cartaz de divulgação do clube

e o logótipo.

O turno de quinta-feira foi dinamizado pelo docente de Ciências Naturais – 3.º ciclo. As atividades incidiram

na identificação de animais e plantas com recursos a aplicações digitais de Ciência Cidadã; construção de

comedouros reutilizando pacotes de leite; planeamento, construção e colocação de ninhos artificiais;

observação e identificação de aves, na escola e no jardim da Cerca, com recursos a binóculos; esboço

naturalista de plantas; uso de computador e câmara endoscópica para monitorização dos ninhos;

dinamização de compostor com materiais da cantina e bar escolar; identificação de árvores e construção de

placas identificadoras em articulação com a disciplina de Português (3.º ciclo - 8.º e 9.º anos), no âmbito do

Dia Mundial da Árvore e da Poesia, onde recorremos a QR codes; dinamização, junto da comunidade, de

campanha de recolha de tampas  plásticas e pequenos eletrodomésticos.

A docente de Ciências Naturais assegurou a ponte com a disciplina Ciênci@qui, tendo dinamizado com

muito sucesso e envolvendo vários docentes, uma atividade sobre a poupança da água e que culminou num

vídeo de muito boa qualidade, realizado pelo docente de Ciências Naturais do 5.º ano que aderiu à

atividade com as suas turmas.

A docente de Educação Especial, que teve as suas horas de clube estabilizadas um pouco mais tarde,

assegurou as atividades concretizadas no pré-escolar e 1.º ciclo, em coadjuvação com a docente de CN.

Ambas estiveram envolvidas no planeamento e concretização de ações junto destes ciclos, sobre poupança

de água, importância da reciclagem, campanhas de recolha de tampinhas e de pequenos eletrodomésticos,

assim como das sensibilizações sobre a colocação de ninhos artificiais para aves, no recinto escolar.

Estabeleceram os contactos diretos com os docentes que se mostraram disponíveis para as ações e

aferiram a sua calendarização.

O docente de Ciências Agropecuárias fez um trabalho de suporte e interação com toda a equipa,

assegurando com os seus alunos os trabalhos mais exigentes em risco de interação com máquinas de corte

e perfuração. Planearam e construíram, em articulação com o coordenador do clube, o compostor da

escola; vários canteiros elevados acessíveis a alunos com mobilidade condicionada; os cortes da madeira

para os ninhos artificiais e auxílio na montagem; construção de um grande hotel de insetos para a horta da

escola. Além disso, assegurou, em coadjuvação com a sua colega da mesma área disciplinar, a manutenção

da biodiversidade do recinto escolar que é um património natural, mas também pedagógico a preservar.

Dinamizaram os canteiros elevados que foram posteriormente alvo de alguns cuidados culturais e colheita

final pelos alunos do clube,  incluindo uma aluna com mobilidade condicionada.
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As atividades foram articuladas, complementares e a elaboração dos produtos passou, muitas vezes, por

todos os grupos de alunos (turnos) do clube.

As atividades e/ou produtos construídos disponíveis para exploração pedagógica (ninhos, compostor,

canteiros elevados) foram divulgadas por diversos meios: e-mail dirigido a coordenadores de ciclo, de

departamento curricular, de diretores de turma e artigos no jornal escolar “Açordas”. O início das atividades

do clube foi igualmente divulgado por e-mail, através de cartazes e através de contactos diretos com os

alunos nos intervalos e em aulas de Ciências e Cidadania, após apelo do coordenador do clube. As

articulações foram efetuadas inicialmente por e-mail e posteriormente através de contactos diretos com os

responsáveis pelas disciplinas, nas diversas turmas envolvidas.

A Direção do agrupamento solicitou o apoio da Autarquia de Portel para a construção dos ninhos artificiais

que nos forneceu madeiras e ferragens. O jornal escolar acompanhou-nos, divulgando sempre as nossas

atividades após o envio de artigos elaborados por membros da equipa do clube. Obtivemos o apoio da

Porto Editora que, através do seu técnico, ofereceu 20 cadernos de campo. A Liga para a Proteção da

Natureza – Delegação regional de Évora cedeu, durante o 2.º e 3.º períodos, 8 binóculos, importantes para

as atividades de observação e identificação de aves. Relativamente ao LabOr (Laboratório de Ornitologia da

Universidade de Évora), este foi um parceiro inicial para a dinamização dos ninhos artificiais, contudo, as

sessões foram sendo sucessivamente adiadas até se concluir que ficaria para uma  outra oportunidade.

Pontos fortes:

- A equipa de trabalho multidisciplinar, coesa, motivada e cooperativa.

- A motivação, entusiasmo e assiduidade dos alunos voluntários nos diversos turnos.

- As boas práticas do clube, identificadas pela DGE, tanto ao nível da articulação/mobilização de diferentes

aprendizagens como ao nível das estratégias  dirigidas ao desenvolvimento sustentável e à inclusão.

- A articulação entre diferentes ciclos de ensino, o estreitar de laços com a comunidade, especialmente,

através do Pré-escolar e 1.º ciclo, uma vez que, aqui os pais têm uma maior recetividade a participar nas

atividades promovidas pela escola e onde os alunos estão também muito recetivos a atividades de

sensibilização ambiental.

Pontos fracos:

- Os horários das atividades do Clube - (alunos dos 2.º e 3.º Ciclos) – coincidiram com outros projetos ou

medidas de apoio da escola, impedindo que vários alunos interessados não pudessem frequentar o Clube.

- Falta de disponibilidade manifestada por alguns colegas do 1.º Ciclo (por estes já terem uma sobrecarga

de atividades extra letivas).

- Os horários dos professores que promovem as atividades do Clube, não permitem deslocarem-se às

escolas das freguesias, o que faz com que estas crianças fiquem  privadas desta oportunidade.

- Articulações com Direção, Coordenadores de departamento e de ciclo ainda insuficientes.

Balanço do trabalho desenvolvido:

- Apesar de não se ter concretizado uma das atividades proposta no âmbito do tema Energia (Concurso de

Fornos Solares), o balanço parece ser bastante positivo por diversas razões, algumas já anteriormente

referidas nos pontos fortes: entusiasmo dos alunos envolvidos e demonstração de vontade na continuidade

do  projeto.
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- No âmbito da Autonomia e Flexibilidade curricular, a Direção Geral de Educação, selecionou as atividades

do Clube do Ambiente do nosso agrupamento para filmagens de práticas de referência. Pretendeu destacar

as dinâmicas do clube nos vários ciclos e as várias ações desenvolvidas, envolvendo aprendizagens das

Ciências, Artes e Cidadania. O agrupamento teve a oportunidade de ver reconhecido externamente o seu

trabalho, podendo ser alvo de divulgação nacional, além de integrar um artigo do primeiro número de uma

revista, de carácter pedagógico, do centro de formação de  professores.

- A aposta da Direção numa equipa multidisciplinar que revelou uma dinâmica inovadora e crescente ao

longo do ano, ainda com potencial de inovação caso seja esse o caminho.

- O ano foi terminado com uma boa mobilização da comunidade para a Recolha de Tampinhas para Reciclar,

dirigida a uma causa solidária, na qual estiveram também  envolvidos os diretores de turma.

- A equipa do clube congratula-se com o reiterar da aposta da Direção na Cidadania e Sustentabilidade e

com o assumir do Clube do Ambiente como estrutura do nosso agrupamento de escolas, no novo projeto

educativo apresentado a discussão.

Propostas/Sugestões de melhoria:

- Sugere-se a marcação de reuniões formais com a Direção com vista a assegurar linhas orientadoras e

acompanhamento da planificação e da sua monitorização. Este ponto poderá ter originado algum défice de

comunicação, dificuldade na elaboração do guião para as filmagens por falta de prévia sustentação

pedagógica do projeto e dúvidas sobre a efetiva cooperação e empenho do coordenador na realização das

mesmas.

- Melhorar a articulação com os Departamentos Curriculares do agrupamento, coordenadores de ciclo, de

Cidadania e outros com os quais possamos fomentar sinergias e o envolvimento da comunidade educativa,

através de possíveis reuniões formais.

- Mecanismo de avaliação das ações através de formulário enviado aos docentes, encarregados de

educação, alunos (por amostragem).

- Sensibilizar desde o início do ano letivo, os docentes de 1.º Ciclo para a importância de aderirem às

atividades propostas e apresentando calendários com maior antecedência.

- Realizar atividades de formação pelos pares (alunos dos 2.º/3.º Ciclos a dinamizar ações no Pré-Escolar e

1.º Ciclo).

- Solicitar a mediação pela Direção junto da autarquia, para a publicação das atividades realizadas nas redes

sociais, visto tratar-se de temas de interesse para toda a  comunidade.

- Fazer uma exposição/demonstração final dos trabalhos realizados e convidar a comunidade a visitar e/ou

integrar o Clube numa atividade como a realizada com muito sucesso: Peddy-paper.

- Uma vez que os ninhos para aves precisam apenas de manutenção poderá concentrar-se a atenção

noutras ações mobilizadoras dos jovens, logo em outubro, apostando em hotéis de insetos/ comedouros

para aves e dinamizá-los junto dos alunos do pré escolar e 1.º ciclo.

- Promover, desde o início do ano letivo, a reciclagem junto dos mais pequenos - criar uma caderneta

individual onde periodicamente colamos um autocolante com o símbolo do Clube em cada aluno que traz

materiais solicitados para reciclar (tampinhas,  eletrodomésticos, papel…).

- Concretizar o concurso de Fornos Solares, não concretizado este ano letivo.
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Jornal Açordas

Este ano letivo, a equipa do Jornal Escolar Online – “Açordas” foi constituída por cinco docentes.

Contudo, este grupo não pode contar com a presença de dois docentes, que apenas estiveram presentes

em uma ou duas reuniões de trabalho, sem terem contribuído para o desenvolvimento das tarefas

associadas à manutenção deste projeto.

Os docentes pertencentes à equipa do jornal reuniram, semanalmente, às segundas e quintas-feiras e foram

desenvolvendo o trabalho de forma autónoma e colaborativa.

À semelhança de anos anteriores, as tarefas realizadas pela equipa de docentes incluíram:

. Manutenção e atualização da plataforma online, através da publicação de notícias com periodicidade

regular e de acordo com o fluxo de notícias a publicar;

. Consulta regular e gestão do e-mail oficial do jornal “Açordas”;

. Recolha de informação para a criação de notícias e consequente redação das  mesmas;

. Registo fotográfico de atividades que se desenvolveram no AEP;

. Revisão de notícias enviadas por colaboradores (docentes e discentes);

. Tratamento das imagens registadas pela equipa ou enviadas pelos colaboradores.

Neste ano letivo foi reativada a rede social FaceBook, associada ao Jornal Açordas e também criada uma

conta oficial na rede social Instagram, ambas com o objetivo de chegar mais perto de uma população cada

vez mais usuária destes meios de comunicação, divulgando assim algumas das notícias publicadas e que

poderiam ser lidas na íntegra no jornal online “Açordas”. A atualização/divulgação nas redes sociais foi feita

em simultâneo com a publicação de notícias no jornal, de modo a haver sincronia e atualidade entre estes

três meios, de modo a tornar a leitura mais apelativa.

Ao contrário do que se verificou noutros anos, o recrutamento de alunos para integrarem a equipa do

jornal não foi possível devido ao horário desfasado das turmas e da equipa do jornal, sendo impossível aos

docentes desta equipa apoiarem as atividades dos  discentes.

Ao longo de todo o ano letivo foram publicadas mais de 300 notícias que abordaram a grande generalidade

das atividades que se desenvolveram no AEP. A periodicidade destas publicações foi feita de acordo com a

entrada de notícias no e-mail ou acontecimentos no AEP. Também foram motivo de destaque algumas

efemérides nacionais ou mundiais, como o Dia da Mãe ou o período da Páscoa.

Destaca-se ainda a grande colaboração por parte de professores e educadores do agrupamento, desde o

pré-escolar ao ensino secundário, assim como dos professores que integram os vários projetos do AEP, tal

como o PES, entre outros, que colaboraram com o  projeto essencialmente via e-mail.

Parlamento dos Jovens

O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República e, neste ano letivo, o nosso

Agrupamento voltou a inscrever-se na categoria do ensino básico. O tema em debate foi "Fake News: que

estratégias para combater a desinformação?".
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Na 1.ª fase, o programa foi apresentado aos alunos da escola e o tema foi debatido nas aulas de Cidadania e

Desenvolvimento com os alunos dos 2.º e 3.º ciclos. Nas primeiras semanas de novembro, foi formada a

comissão eleitoral, constituída por 2 alunos do 2.º ciclo, 3 alunos do 3.º ciclo e 3 professores, e que tratou

de todo o processo eleitoral escolar.

Foi também organizado um debate, no dia 14 de dezembro, com o deputado da Assembleia da República,

Dr. Norberto Patinho, que falou sobre a temática bem como a forma de organização da Assembleia da

República.

O processo eleitoral, onde se incluía a formação de listas candidatas à eleição de deputados, a campanha e

a eleição dos deputados à Sessão Escolar, decorreu durante os meses de dezembro e janeiro. Este ano

houve 7 listas inscritas, o que perfez um total de 77 alunos envolvidos. Para divulgar as suas propostas para

encontrar soluções para as "fake news", os alunos fizeram folhetos, crachás, cartazes, criaram contas nas

redes sociais e fizeram campanha, durante uma semana, nos intervalos das aulas. As eleições decorreram,

no dia 24 de janeiro, e dos 241 alunos/eleitores votaram 140 (58%). Acrescente-se que existiram alguns

constrangimentos durante a eleição devido à pandemia e, por isso, houve alguns alunos (até das listas) que

faltaram e não puderam votar.

Nesta fase, o balanço foi bastante positivo. Os alunos envolveram-se nesta iniciativa de forma muito

empenhada e conseguiram perceber como funciona todo o processo eleitoral desde a elaboração das

medidas até ao dia das eleições (o voto secreto, o processo de contagem de votos, a elaboração da ata de

eleição e o método utilizado para definir o número de deputados eleitos). Destacamos também a

participação dos alunos do 5.º ano que se mostraram muito interessados e motivados, quer na formação

das listas, quer na campanha eleitoral.

A Sessão Escolar, onde se aprova o Projeto de Recomendação da escola e se elegem os respetivos

representantes às sessões a nível distrital, decorreu no dia 27 de janeiro onde os alunos/deputados eleitos

debateram as várias medidas apresentadas e definiram as linhas orientadoras do projeto a apresentar em

Évora. Foram eleitos 3 deputados efetivos e um suplente e ainda foi eleita uma aluna para a

vice-presidência da mesa da Sessão Distrital.

Na 2.ª fase, a Sessão Distrital realizou-se no dia 4 de abril, em Évora, onde estiveram presentes os

deputados que representam as escolas do distrito. Nessa sessão, os alunos do AEP apresentaram e

debateram o Projeto de Recomendação, na generalidade e na especialidade, e encontraram com os outros

deputados as propostas a submeter à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. No final da sessão, e

depois das votações finais, a nossa escola foi escolhida para integrar o círculo eleitoral de Évora com dois

deputados.

Nesta fase, podemos referir que os alunos eleitos se envolveram de forma muito positiva na preparação da

estratégia a desenvolver na Sessão Distrital, pois apesar de turmas e anos diferentes, encontraram pontos

de ação comuns para fazer ouvir as suas propostas. Assim, de forma articulada com o grupo, todos tiveram

um papel importante no debate, respeitando sempre a diversidade de opiniões que surgiram na Sessão

Distrital. Tiveram ainda um papel importante no debate na especialidade, onde um dos alunos foi nomeado

porta-voz da comissão de trabalho que integraram.

Por fim, decorreu nos dias 9 e 10 de maio a Sessão Nacional, na Assembleia da República, onde estiveram

presentes os dois deputados da nossa escola, bem como uma aluna/jornalista. Foram dois dias de intensos

trabalhos, quer nas comissões, quer na sessão plenária onde os alunos/deputados tiveram oportunidade
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de, em conjunto, procurar soluções para esta questão das notícias falsas que afetam o nosso presente e

futuro. A participação nesta iniciativa foi uma forma de dar a conhecer aos nossos alunos a Assembleia da

República, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento.

Destacamos a participação dos dois alunos/deputados no grupo de alunos do círculo eleitoral de Évora,

formado por mais quatro alunos de duas escolas de Évora, pois sempre se envolveram na tomada de

decisões, fizeram perguntas nos debates da comissão onde estavam outros jovens da Guarda, Porto,

Portalegre, Leiria e Madeira e contribuíram para refletir sobre a temática em análise.

De um modo geral, foram cumpridos todos os objetivos deste programa de forma muito satisfatória, pois

promovemos uma parte importante da educação para a cidadania, dando a conhecer uma forma de

participação cívica e política que desenvolveu a reflexão e o debate sobre um tema muito atual e com

consequências para a democracia. Este programa revelou-se ainda uma excelente forma de proporcionar

experiências diversificadas aos alunos do nosso Agrupamento bem como permitir que os mesmos se sintam

parte integrante da resolução de questões que afetam o seu presente e o futuro individual e coletivo. Dada

a sua importância, propõe-se a sua continuidade no próximo ano letivo.
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Aspetos a melhorar - recomendações da IGEC

Autoavaliação

Desenvolvimento

- A participação sistemática dos diferentes elementos da comunidade educativa na equipa de autoavaliação,

de modo a permitir uma visão plural das diferentes vertentes organizacionais.

- A equipa de autoavaliação é constituída por docentes, sendo estrategicamente consultados os não

docentes e os pais/encarregados de educação representantes da respetiva associação. A participação

sistemática destes elementos na equipa de autoavaliação, bem como a dos alunos, permitiria uma visão

mais plural das matérias em análise.

Liderança e gestão

Visão e estratégia

- A elaboração do projeto educativo tendo em vista a clarificação de uma visão de escola partilhada por

toda a comunidade educativa.

- A qualidade das aprendizagens é central na visão de escola pretendida, porém, não está consolidada uma

visão partilhada por todos os elementos da comunidade educativa sobre os objetivos e as metas a atingir.

Liderança

- O aprofundamento do debate no conselho geral sobre as matérias da sua competência.

- São desenvolvidos projetos e parcerias com impacto positivo nas aprendizagens das crianças e dos alunos

sem que se registem, contudo, traços inovadores.

Gestão

- O incentivo à participação dos alunos na vida do Agrupamento, de modo a reforçar o seu envolvimento na

tomada de decisões.

- É pouco expressiva a formação frequentada pelos não docentes.

Prestação do serviço educativo

Desenvolvimento pessoal e bem-estar das crianças e dos alunos

- A orientação escolar e profissional é uma área a aprofundar.
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Oferta educativa e gestão curricular

- Regista-se o desagrado de alunos e famílias relativamente ao facto do Agrupamento não ministrar o ensino

secundário. Para tentar corresponder a essa expetativa, é ministrado o curso profissional. Contudo, este é

frequentado por um número muito reduzido de alunos.

- Na educação pré-escolar são promovidas atividades tais como música, atividade física e natação na

componente educativa, com prejuízo, em termos de tempo, para o desenvolvimento desta componente.

Ensino, aprendizagem e avaliação

- A diversificação dos instrumentos de registo de observação das crianças na educação pré-escolar, no

sentido de sustentar a avaliação.

Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva

- A reflexão sobre os documentos de planeamento, de modo a assegurar a sua consonância com o Perfil dos

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Nestes documentos nem sempre está patente quais as áreas de

competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória a desenvolver e estes nem sempre

preveem quais os instrumentos de avaliação a utilizar.

- O recurso à observação da prática letiva como estratégia de desenvolvimento profissional e da melhoria

dos processos de ensinar e de aprender.

Resultados

Resultados académicos

- A intensificação das estratégias que tenham maior impacto nos percursos diretos de sucesso.

Resultados sociais

- A participação dos alunos na vida do Agrupamento está associada ao seu envolvimento nas atividades

desenvolvidas pela escola, sendo pouco expressivas as que são de iniciativa dos alunos.
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Propostas de melhoria

Neste ponto apresenta-se um resumo das principais propostas de melhoria apresentadas pelas diferentes

equipas/estruturas pedagógicas do Agrupamento na avaliação do Plano de Melhoria ou na análise global

das medidas.

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)

- Promoção de um, ainda maior, envolvimento dos pais/encarregados de educação na vida escolar dos seus

educandos, através de uma maior intervenção e articulação entre estes e os diretores de turma.

- Atribuição das coordenações da EMAEI e do SEAE a diferentes docentes.

- Atribuição de mais uma hora para a coordenação da Equipa.

- Promover formação, na área da educação inclusiva, a realizar nesta escola.

Biblioteca Escolar

- As medidas/ações que ainda precisam de reforço ou que não puderam ser concretizadas integrarão o

plano anual de atividades da biblioteca no próximo ano letivo.

- Incluir a avaliação da BE na avaliação interna da escola.

CAL - Criar Artes e Letras

- Os professores que lecionem CAL, no próximo ano letivo, sejam também os professores titulares das

disciplinas de Português e Educação Visual das turmas atribuídas.

Sala Aprende+ - Português e Inglês

- Preferencialmente o horário ser ao último tempo da manhã ou ao primeiro da tarde.

- Maior controle de assiduidade dos alunos e comunicação aos respetivos encarregados de educação.

Apoio a PLNM

- Atribuição de mais tempos de apoio fora da sala de aula.

- Manter o horário (1.º tempo da tarde) ou passar para o último da manhã.
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Let’s Talk

- A disciplina ser extensível às outras línguas estrangeiras, no mesmo tempo letivo para ambas.

- A disciplina ser atribuída ao mesmo ano letivo no mesmo dia da semana.

Matematic@r

Coadjuvação - 1.º ciclo

- Mais apoio nas turmas mistas com 4 anos, no mínimo 3 vezes por semana (4 tempos).

- Apoio nas turmas mistas com 2 anos, no mínimo 3 tempos por semana e manter/aumentar os tempos de

coadjuvação em todas as turmas

Coadjuvação - 2.º ciclo

- Aumentar para 4 tempos de coadjuvação nas atuais turmas de 5.º A e B, 6.º C. e 3 tempos semanais, nas

próximas turmas de 5.º ano.

Coadjuvação - 3.º ciclo

- Implementar a medida de coadjuvação em todas as turmas de 3.º ciclo, 2 tempos semanais, sendo

proposto como prioridade a implementação da medida nas atuais turmas 7.º C e 8.º A, pelas dificuldades

que os discentes que as integram apresentam.

Sala Aprende+ - 2.º ciclo e 3.º ciclo

- Preferencialmente o horário será ao último tempo da manhã ou ao primeiro da tarde.

- Maior controle de assiduidade dos alunos e comunicação aos respetivos encarregados de educação.

MatPlus - 3.º ciclo

- Maior divulgação da medida aos alunos e encarregados de educação, com ênfase no facto de ser uma

medida de promoção da qualidade do sucesso em Matemática.

Cienci@qui

Pré-escolar e 1.º ciclo

- Criação de um espaço de recursos para a realização de experiências e/ou requisição de materiais, a

planificação deve contemplar algumas atividades experimentais inovadoras.

- Realizar pelo menos uma reunião formal no início do ano letivo para planificar e organizar os materiais.

2.º ciclo

- Manter a Oferta Complementar Cienci@qui no 5.º e 6.º ano de um tempo semanal, de preferência a

seguir a uma aula de Ciências Naturais, para rentabilizar o tempo em situações de atividades experimentais.
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Kid’s Online

- Deverão ser instalados routers Wi-Fi nas salas (freguesias).

- Uma meta a atingir seria, por exemplo, 90% dos alunos do 1.º ciclo com computador “Escola Digital”.

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF)

- Desenvolver Programa de Promoção de Competências Sócio Parentais;

- Desenvolver Programa de Competências de Estudo (“Como estudar”) para pais;

- Dinamizar sessões de esclarecimento junto do Pessoal Docente e Não Docente;

- Desenvolver parcerias no âmbito de Programas de Educação para a Saúde, Programas de Sucesso Escolar,

Programas de Prevenção da Violência em contexto escolar, …

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)

- Deverá ser contratado um técnico na área de psicologia com horário de 35h semanais.

Projeto de Promoção da Educação para a Saúde (PES)

- Desenvolver um maior número de atividades que decorram fora da sala de aula.

- Desenvolver atividades que levem a um maior envolvimento da comunidade educativa.

Clube do ambiente

- Dar a conhecer melhor o projeto.

- O horário não deverá coincidir com as outras atividades letivas e não letivas.

- Realizar, pelo menos, uma reunião formal entre a Coordenação do Clube e a Direção para apresentação e

discussão de proposta de plano de ação anual.

- Aumentar a articulação com Departamentos curriculares e Coordenadores de 1.º ciclo e Pré-escolar.

- Realizar inquéritos de avaliação das ações efetuadas junto da comunidade educativa envolvida, por

amostragem.

Jornal Escolar Açordas

- Reiniciar o Clube Papa-Açordas em horário possível dos alunos frequentarem.

- Acesso público nos sites das redes sociais para permitir o acesso a qualquer leitor.
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Equipa de Autoavaliação

- Divulgar as finalidades da equipa e promover a participação da comunidade educativa.

- Integrar um aluno do 3.º ciclo na equipa de colaboradores.

- Realizar pelo menos uma reunião formal por período, com todos os elementos da equipa.

- Elaborar uma base de dados com o percurso escolar dos alunos que saíram do Agrupamento.

dezembro  de 2022

A Equipa de Autoavaliação do AEP
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Anexos

Caracterização do Agrupamento

Pré-escolar
N.º de
alunos

Esc.A Esc.B Esc.C 2.º Ciclo
N.º de
alunos

Esc.A Esc.B Esc.C Alunos por ano
N.º de
alunos %

JI - Portel - Turma A 22 4 2 3 5.º A 21 6 6 2 Pré-escolar 85 17,4%

JI - Portel - Turma B 21 4 6 6 5.º B 19 6 6 2 1.º ano 38 7,8%

JI - Monte do Trigo 7 1 3 1 6.º A 20 8 3 2.º ano 36 7,4%

JI - Oriola 15 2 3 6.º B 20 6 2 1 3.º ano 43 8,8%

JI - Santana 10 1 3 6.º C 18 6 4 1 4.º ano 39 8,0%

JI - Vera Cruz 10 3 5 2 Total 98 32 21 6 5.º ano 40 8,2%

Total 85 15 22 12 6.º ano 58 11,9%

3.º Ciclo
N.º de
alunos

Esc.A Esc.B Esc.C 7.º ano 48 9,8%

1.º Ciclo
N.º de
alunos

Esc.A Esc.B Esc.C 7.º A 18 4 5 3 8.º ano 45 9,2%

Portel - 1.º A 25 8 6 4 7.º B 16 4 3 1 9.º ano 47 9,6%

Portel - 2.º A 21 7 2 2 7.º C 14 5 3 CEF - 1.º ano 7 1,4%

Portel - 3.º A 23 1 9 2 8.º A 18 2 7 Prof. - 11.º ano 3 0,6%

Portel - 4.º A 21 6 4 2 8.º B 14 2 2 1

Monte do Trigo - MTB * 15 4 1 8.º C 13 4 4 Alunos por ciclo
N.º de
alunos %

Monte do Trigo - MTA * 22 2 7 2 9.º A 21 10 Pré-escolar 85 17,4%

Oriola * 16 3 6 9.º B 14 5 5 1 1.º ciclo 156 31,9%

Santana * 13 4 4 9.º C 12 1 4 2.º ciclo 98 20,0%

Total 156 31 42 13 Total 140 27 43 6 3.º ciclo 147 30,1%

Secundário 3 0,6%

*Constituição da turma
N.º de
alunos

Esc.A Esc.B Esc.C Cursos
N.º de
alunos

Esc.A Esc.B Esc.C

MTB - 1.º ano 7 3 1 CEF-AO 7 2 4 Alunos por escola
N.º de
alunos %

MTB - 2.º ano 8 1 Prof. TPA 3 1 2 JI - Vera Cruz 10 2,0%

MTA - 3.º ano 11 4 1 Total 10 3 6 0 Centro Escolar de Portel 133 27,2%

MTA - 4.º ano 11 2 3 1 EB Monte do Trigo 44 9,0%

Oriola - 1.º ano 4 1 2 Alunos subsidiados Esc.A Esc.B Esc.C EB Oriola 31 6,3%

Oriola - 2.º ano 3 1 Pré-escolar 15 22 12 EB Santana 23 4,7%

Oriola - 3.º ano 4 1 1 1.º ciclo 31 42 13 EB 2,3 D. João de Portel 248 50,7%

Oriola - 4.º ano 5 3 2.º ciclo 32 21 6 Total 489

Santana - 1.º ano 2 1 3.º ciclo 27 43 6

Santana - 2.º ano 4 1 2 Cursos 3 6 0 Alunos com medidas
N.º de
alunos %

Santana - 3.º ano 5 2 1 Total por escalão 108 134 37 Universais 230 47,0%

Santana - 4.º ano 2 1 Percentagem 22,1% 27,4% 7,6% Seletivas 37 7,6%

Total - Escalão A+B 242 Adicionais 9 1,8%

Recursos humanos Percentagem - A+B 49,5%

Docentes 72

Não docentes

Assistentes
operacionais

40

Assistentes
técnicos

6

Técnicos
superiores

5
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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

1.º A
2.º P 25 80,0% 92,0% 100,0% 88,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 25 92,0% 96,0% 100,0% 96,0% 100,0% 100,0% 100,0%

MT-B
2.º P 7 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 7 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ORI
2.º P 3 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 4 50,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

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

3.º P 2 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1.º ANO
2.º P 37 81,1% 94,6% 100,0% 91,9% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 38 86,8% 94,7% 97,4% 94,7% 97,4% 97,4% 97,4%

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

1.º A
2.º P 25 68,0% 72,0% 92,0% 56,0% 60,0% 84,0% 88,0%

3.º P 25 64,0% 72,0% 96,0% 60,0% 76,0% 80,0% 88,0%

MT-B
2.º P 7 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 7 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

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

3.º P 4 25,0% 25,0% 25,0% 50,0% 50,0% 75,0% 75,0%

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

3.º P 2 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 100,0% 100,0%

1.º ANO
2.º P 37 70,3% 73,0% 86,5% 62,2% 70,3% 89,2% 91,9%

3.º P 38 65,8% 71,1% 86,8% 65,8% 76,3% 84,2% 89,5%

Nota: No 1.º ano não foram atribuídas classificações no 1.º período.
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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%

2.º P 20 90,0% 95,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 21 90,5% 95,2% 100,0% 100,0% 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%

2.º P 8 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.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%

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

3.º P 3 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3%

STA

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

2.º P 4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.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%

2.º P 33 90,9% 97,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 36 86,1% 91,7% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4%

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%

2.º P 20 60,0% 70,0% 75,0% 80,0% 85,0% 100,0% 100,0%

3.º P 21 66,7% 66,7% 76,2% 71,4% 81,0% 100,0% 100,0%

MT-B

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

2.º P 8 75,0% 87,5% 100,0% 87,5% 87,5% 87,5% 100,0%

3.º P 8 75,0% 87,5% 100,0% 87,5% 87,5% 87,5% 100,0%

ORI

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

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

3.º P 3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 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 P 4 25,0% 50,0% 75,0% 25,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 4 25,0% 50,0% 100,0% 25,0% 100,0% 75,0% 100,0%

2.º ANO

1.º P 37 43,2% 64,9% 73,0% 54,1% 62,2% 91,9% 94,6%

2.º P 33 57,6% 69,7% 78,8% 75,8% 84,8% 97,0% 100,0%

3.º P 36 58,3% 63,9% 77,8% 63,9% 80,6% 88,9% 94,4%
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Sucesso Período letivo N.º Alunos PORT MAT EM AE ED-ART EDF Kid's Online ING

3.º A

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

2.º P 23 91,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 23 91,3% 100,0% 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%

2.º P 10 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 11 100,0% 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%

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

3.º P 4 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

STA

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

2.º P 5 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 5 80,0% 100,0% 100,0% 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%

2.º P 40 92,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 43 88,4% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3%

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

3.º A

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

2.º P 23 56,5% 69,6% 82,6% 78,3% 82,6% 91,3% 69,6% 73,9%

3.º P 23 65,2% 69,6% 78,3% 91,3% 82,6% 91,3% 87,0% 69,6%

MT-A

1.º P 10 80,0% 80,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2.º P 10 80,0% 70,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 60,0%

3.º P 11 63,6% 72,7% 90,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 72,7%

ORI

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

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

3.º P 4 50,0% 25,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

STA

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

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

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

3.º ANO

1.º P 42 52,4% 66,7% 69,0% 64,3% 81,0% 90,5% 66,7%

2.º P 40 60,0% 70,0% 85,0% 82,5% 82,5% 95,0% 82,5% 70,0%

3.º P 43 58,1% 67,4% 79,1% 86,0% 79,1% 90,7% 88,4% 69,8%
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Sucesso Período letivo N.º Alunos PORT MAT EM AE ED-ART EDF Kid's Online ING

4.º A

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

2.º P 20 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 21 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 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%

2.º P 11 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 11 100,0% 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%

2.º P 4 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 5 80,0% 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%

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

3.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4.º ANO

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

2.º P 37 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 39 97,4% 100,0% 100,0% 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 ING

4.º A

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

2.º P 20 75,0% 85,0% 85,0% 90,0% 100,0% 90,0% 100,0% 75,0%

3.º P 21 71,4% 71,4% 76,2% 100,0% 100,0% 85,7% 95,2% 81,0%

MT-A

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

2.º P 11 72,7% 63,6% 81,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 54,5%

3.º P 11 72,7% 72,7% 72,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 72,7%

ORI

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

2.º P 4 100,0% 75,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0%

3.º P 5 80,0% 60,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0%

STA

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

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

3.º P 2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4.º ANO

1.º P 38 71,1% 63,2% 76,3% 84,2% 76,3% 84,2% 71,1%

2.º P 37 75,7% 78,4% 83,8% 94,6% 100,0% 94,6% 100,0% 67,6%

3.º P 39 74,4% 71,8% 76,9% 97,4% 97,4% 89,7% 94,9% 79,5%

98



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%

2.º P 20 90,0% 90,0% 85,0% 80,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 19 100,0% 94,7% 100,0% 89,5% 100,0% 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%

2.º P 19 84,2% 94,7% 84,2% 73,7% 89,5% 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 19 94,7% 94,7% 89,5% 84,2% 100,0% 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%

2.º P 39 87,2% 92,3% 84,6% 76,9% 84,6% 97,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 38 97,4% 94,7% 94,7% 86,8% 100,0% 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%

2.º P 20 30,0% 25,0% 40,0% 40,0% 35,0% 65,0% 40,0% 40,0% 35,0% 55,0% 65,0% 30,0% 30,0%

3.º P 19 42,1% 31,6% 47,4% 42,1% 47,4% 63,2% 42,1% 52,6% 42,1% 78,9% 68,4% 36,8% 68,4%

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%

2.º P 19 36,8% 42,1% 42,1% 15,8% 63,2% 42,1% 57,9% 47,4% 36,8% 83,3% 38,9% 15,8% 55,6%

3.º P 19 42,1% 42,1% 52,6% 26,3% 68,4% 57,9% 63,2% 63,2% 68,4% 84,2% 89,5% 73,7% 47,4%

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%

2.º P 39 33,3% 33,3% 41,0% 28,2% 48,7% 53,8% 48,7% 43,6% 35,9% 68,4% 52,6% 23,1% 42,1%

3.º P 38 42,1% 36,8% 50,0% 34,2% 57,9% 60,5% 52,6% 57,9% 55,3% 81,6% 78,9% 55,3% 57,9%
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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%

2.º P 19 84,2% 94,7% 84,2% 84,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 19 89,5% 100,0% 84,2% 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 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%

2.º P 20 100,0% 100,0% 90,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 20 100,0% 100,0% 90,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 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% 100,0% 88,9% 93,8%

2.º P 18 88,9% 66,7% 94,4% 55,6% 55,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 18 94,4% 94,4% 94,4% 77,8% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6.º ANO

1.º P 57 75,4% 80,7% 75,4% 70,2% 86,0% 96,5% 98,2% 98,2% 91,2% 98,2% 100,0% 91,2% 98,2%

2.º P 57 91,2% 87,7% 89,5% 77,2% 86,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,2% 98,2% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 57 94,7% 98,2% 89,5% 87,7% 98,2% 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@

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%

2.º P 19 42,1% 26,3% 57,9% 63,2% 73,7% 47,4% 42,1% 73,7% 36,8% 42,1% 47,4% 0,0% 84,2%

3.º P 19 42,1% 52,6% 57,9% 68,4% 63,2% 52,6% 47,4% 84,2% 36,8% 52,6% 63,2% 57,9% 84,2%

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%

2.º P 20 60,0% 60,0% 55,0% 55,0% 70,0% 55,0% 65,0% 85,0% 75,0% 75,0% 55,0% 25,0% 65,0%

3.º P 20 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 70,0% 55,0% 85,0% 90,0% 60,0% 85,0% 95,0% 60,0% 65,0%

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% 62,5% 0,0% 25,0%

2.º P 18 22,2% 22,2% 33,3% 33,3% 22,2% 27,8% 44,4% 50,0% 38,9% 55,6% 55,6% 0,0% 5,6%

3.º P 18 22,2% 27,8% 33,3% 38,9% 27,8% 33,3% 55,6% 44,4% 61,1% 61,1% 61,1% 38,9% 27,8%

6.º
ANO

1.º P 57 33,3% 38,6% 42,1% 47,4% 49,1% 33,3% 49,1% 52,6% 14,0% 70,2% 52,7% 17,5% 56,4%

2.º P 57 42,1% 36,8% 49,1% 50,9% 56,1% 43,9% 50,9% 70,2% 50,9% 57,9% 52,6% 8,8% 52,6%

3.º P 57 42,1% 47,4% 50,9% 56,1% 54,4% 47,4% 63,2% 73,7% 52,6% 66,7% 73,7% 52,6% 59,6%
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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

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%

2.º P 16 93,8% 93,8% 75,0% 93,8% 93,8% 75,0% 87,5% 93,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 16 100,0% 100,0% 87,5% 100,0% 100,0% 87,5% 93,8% 100,0% 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%

2.º P 16 81,3% 93,8% 68,8% 68,8% 100,0% 68,8% 87,5% 68,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,8% 93,8%

3.º P 16 100,0% 100,0% 81,3% 81,3% 100,0% 87,5% 87,5% 81,3% 100,0% 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%

2.º P 12 83,3% 91,7% 83,3% 91,7% 91,7% 66,7% 50,0% 83,3% 91,7% 100,0% 91,7% 100,0% 100,0% 100,0%

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

2.º P 44 86,4% 93,2% 75,0% 84,1% 95,5% 70,5% 77,3% 81,8% 97,7% 100,0% 97,7% 100,0% 97,7% 97,7%

3.º P 44 97,7% 97,7% 88,6% 90,9% 100,0% 86,4% 81,8% 90,9% 97,7% 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%

2.º P 16 37,5% 50,0% 56,3% 31,3% 93,8% 37,5% 37,5% 56,3% 62,5% 81,3% 75,0% 37,5% 50,0% 31,3%

3.º P 16 50,0% 56,3% 62,5% 43,8% 93,8% 37,5% 43,8% 68,8% 68,8% 87,5% 75,0% 68,8% 56,3% 31,3%

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%

2.º P 16 25,0% 37,5% 37,5% 25,0% 56,3% 18,8% 25,0% 18,8% 68,8% 81,3% 50,0% 56,3% 43,8% 37,5%

3.º P 16 25,0% 43,8% 37,5% 37,5% 68,8% 31,3% 25,0% 25,0% 81,3% 81,3% 50,0% 43,8% 43,8% 31,3%

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%

2.º P 12 25,0% 16,7% 33,3% 25,0% 33,3% 8,3% 8,3% 8,3% 58,3% 100,0% 58,3% 66,7% 25,0% 33,3%

3.º P 12 41,7% 16,7% 33,3% 33,3% 41,7% 8,3% 8,3% 16,7% 58,3% 100,0% 66,7% 33,3% 25,0% 50,0%

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%

2.º P 44 29,5% 36,4% 43,2% 27,3% 63,6% 22,7% 25,0% 29,5% 63,6% 86,4% 61,4% 52,3% 40,9% 34,1%

3.º P 44 38,6% 40,9% 45,5% 38,6% 70,5% 27,3% 27,3% 38,6% 70,5% 88,6% 63,6% 50,0% 43,2% 36,4%
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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

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%

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

3.º P 18 88,9% 83,3% 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 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%

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

3.º P 13 92,3% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 92,3% 92,3% 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%

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

3.º P 13 84,6% 84,6% 100,0% 100,0% 100,0% 69,2% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 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%

2.º P 44 77,3% 79,5% 93,2% 100,0% 81,8% 84,1% 72,7% 86,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,7% 100,0%

3.º P 44 88,6% 86,4% 100,0% 100,0% 100,0% 86,4% 81,8% 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 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%

2.º P 18 16,7% 33,3% 55,6% 33,3% 16,7% 16,7% 16,7% 27,8% 33,3% 94,4% 33,3% 16,7% 33,3% 100,0%

3.º P 18 22,2% 38,9% 55,6% 27,8% 22,2% 16,7% 22,2% 38,9% 44,4% 94,4% 33,3% 33,3% 50,0% 100,0%

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%

2.º P 13 30,8% 30,8% 46,2% 38,5% 23,1% 30,8% 30,8% 38,5% 69,2% 69,2% 38,5% 23,1% 38,5% 23,1%

3.º P 13 30,8% 38,5% 46,2% 53,8% 53,8% 30,8% 38,5% 61,5% 84,6% 69,2% 38,5% 46,2% 76,9% 30,8%

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%

2.º P 13 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 23,1% 38,5% 38,5% 38,5% 46,2% 84,6% 38,5% 38,5% 38,5% 38,5%

3.º P 13 38,5% 38,5% 46,2% 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% 46,2% 46,2% 84,6% 38,5% 61,5% 53,8% 53,8%

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%

1.º P 44 25,0% 31,8% 45,5% 34,1% 20,5% 27,3% 27,3% 34,1% 47,7% 84,1% 36,4% 25,0% 36,4% 59,1%

1.º P 44 29,5% 38,6% 50,0% 38,6% 36,4% 27,3% 31,8% 47,7% 56,8% 84,1% 36,4% 45,5% 59,1% 65,9%
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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%

2.º P 21 76,2% 85,7% 90,5% 100,0% 95,2% 90,5% 90,5% 100,0% 100,0% 100,0% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 21 90,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 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%

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

3.º P 13 84,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 69,2% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 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%

2.º P 11 63,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 63,6% 63,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 11 90,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 63,6% 72,7% 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%

2.º P 45 68,9% 86,7% 93,3% 100,0% 84,4% 73,3% 75,6% 97,8% 100,0% 100,0% 97,8% 100,0% 100,0% 100,0%

3.º P 45 88,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 82,2% 88,9% 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 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%

2.º P 21 4,8% 23,8% 28,6% 47,6% 47,6% 33,3% 42,9% 38,1% 42,9% 100,0% 42,9% 9,5% 42,9% 9,5%

3.º P 21 4,8% 33,3% 28,6% 47,6% 57,1% 33,3% 38,1% 52,4% 57,1% 100,0% 42,9% 71,4% 52,4% 23,8%

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%

2.º P 13 15,4% 15,4% 38,5% 38,5% 7,7% 15,4% 7,7% 15,4% 53,8% 53,8% 38,5% 30,8% 23,1% 23,1%

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

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%

2.º P 11 18,2% 18,2% 27,3% 36,4% 27,3% 27,3% 27,3% 27,3% 81,8% 100,0% 100,0% 27,3% 27,3% 100,0%

3.º P 11 18,2% 27,3% 27,3% 27,3% 36,4% 27,3% 36,4% 27,3% 81,8% 100,0% 36,4% 54,5% 36,4% 36,4%

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%

2.º P 45 11,1% 20,0% 31,1% 42,2% 31,1% 26,7% 28,9% 28,9% 55,6% 86,7% 55,6% 20,0% 33,3% 35,6%

3.º P 45 13,3% 28,9% 31,1% 40,0% 46,7% 31,1% 33,3% 44,4% 66,7% 86,7% 40,0% 62,2% 40,0% 28,9%
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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

1.º P 7 85,7% 100,0% 71,4% 71,4% 100,0% 100,0% 85,7% 85,7% 85,7% 85,7% 85,7%

2.º P 7 100,0% 100,0% 42,9% 71,4% 100,0% 100,0% 71,4% 85,7% 85,7% 85,7% 85,7%

3.º P 7 100,0% 100,0% 85,7% 85,7% 100,0% 100,0% 71,4% 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

1.º P 7 85,7% 28,6% 14,3% 14,3% 28,6% 14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 28,6% 42,9%

2.º P 7 85,7% 42,9% 14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 14,3% 14,3% 42,9% 14,3% 42,9%

3.º P 7 100,0% 42,9% 14,3% 14,3% 28,6% 28,6% 14,3% 14,3% 42,9% 42,9% 42,9%
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Curso Profissional Técnico de Produção Agropecuária

Balanço dos módulos lecionados/concluídos

  Componente Sociocultural Científica Técnica
Total

Média das
classificações

N.º de
módulos

lecionados
por

disciplina

Ano PORT ESP TIC EDF AI MAT QUI BIO
Prod.
Agr.

Prod.
A.

Mec.
Agr.

Transf.
P.

1.º
ano

4 3 2 6 2 3 4 3 4 4 3 2 40 14,6

2.º
ano

3 3 2 6 2 3 3 2 3 3 3 1 34 14,1

Total 7 6 4 12 4 6 7 5 7 7 6 3 74 14,3

Nota: Todos os alunos concluíram a totalidade dos módulos dos dois anos do curso com sucesso.
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Sucesso e Qualidade do Sucesso – Disciplinas
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Observações:

- Na disciplina de EMRC, no 1.º período foram avaliados 27 alunos e nos 2.º e 3.º períodos 47 alunos.

- O número total de alunos inscritos na disciplina, no final do 3.º período, representa 11,7% dos alunos

avaliados, não incluindo os alunos com PEI.
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Metas do Plano de Melhoria

Português

1.º período

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

2.º período

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 37 31 83,8%

91,8% 85,0%

26 70,3%

66,0% 45,0%
2.º ano 33 30 90,9% 19 57,6%

3.º ano 40 37 92,5% 24 60,0%

4.º ano 37 37 100,0% 28 75,7%

2.º Ciclo
5.º ano 39 34 87,2%

89,6% 80,0%
13 33,3%

38,5% 30,0%
6.º ano 57 52 91,2% 24 42,1%

3.º Ciclo

7.º ano 44 38 86,4%

77,4% 70,0%

13 29,5%

21,8% 20,0%8.º ano 44 34 77,3% 11 25,0%

9.º ano 45 31 68,9% 5 11,1%

3.º período

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 38 33 86,8%

89,7% 85,0%

25 65,8%

64,1% 45,0%
2.º ano 36 31 86,1% 21 58,3%

3.º ano 43 38 88,4% 25 58,1%

4.º ano 39 38 97,4% 29 74,4%

2.º Ciclo
5.º ano 38 37 97,4%

95,8% 80,0%
16 42,1%

42,1% 30,0%
6.º ano 57 54 94,7% 24 42,1%

3.º Ciclo

7.º ano 44 43 97,7%

91,7% 70,0%

17 38,6%

27,1% 20,0%8.º ano 44 39 88,6% 13 29,5%

9.º ano 45 40 88,9% 6 13,3%
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Inglês

1.º período

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
%

2.º Ciclo
5.º ano 38 32 84,2%

82,1% 80,0%
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% 80,0%

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%

2.º período

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
%

2.º Ciclo
5.º ano 39 36 92,3%

89,6% 80,0%
13 33,3%

35,4% 30,0%
6.º ano 57 50 87,7% 21 36,8%

3.º Ciclo

7.º ano 44 41 93,2%

86,5% 80,0%

16 36,4%

29,3% 25,0%8.º ano 44 35 79,5% 14 31,8%

9.º ano 45 39 86,7% 9 20,0%

3.º período

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
%

2.º Ciclo
5.º ano 38 36 94,7%

96,8% 80,0%
14 36,8%

43,2% 30,0%
6.º ano 57 56 98,2% 27 47,4%

3.º Ciclo

7.º ano 44 43 97,7%

94,7% 80,0%

18 40,9%

36,1% 25,0%8.º ano 44 38 86,4% 17 38,6%

9.º ano 45 45 100,0% 13 28,9%
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Matemática

1.º período

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 (*)   

97,4% 85%

(*)  

65,0% 45%
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%
12 31,6%

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

3.º Ciclo

7.º ano 43 28 65,1%

72,5% 65%

10 23,3%

26,7% 20%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

2.º período

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 37 35 94,6%

98,0% 85%

27 73,0%

72,8% 45%
2.º ano 33 32 97,0% 23 69,7%

3.º ano 40 40 100,0% 28 70,0%

4.º ano 37 37 100,0% 29 78,4%

2.º Ciclo
5.º ano 39 30 76,9%

77,1% 70%
11 28,2%

41,7% 30%
6.º ano 57 44 77,2% 29 50,9%

3.º Ciclo

7.º ano 44 31 70,5%

75,9% 65%

10 22,7%

25,6% 20%8.º ano 44 37 84,1% 12 27,3%

9.º ano 45 33 73,3% 12 26,7%

3.º período

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 38 36 94,7%

95,5% 85%

27 71,1%

68,6% 45%
2.º ano 36 33 91,7% 23 63,9%

3.º ano 43 41 95,3% 29 67,4%

4.º ano 39 39 100,0% 28 71,8%

2.º Ciclo
5.º ano 38 33 86,8%

87,4% 70%
13 34,2%

47,4% 30%
6.º ano 57 50 87,7% 32 56,1%

3.º Ciclo

7.º ano 44 38 86,4%

85% 65%

12 27,3%

28,6% 20%8.º ano 44 38 86,4% 12 27,3%

9.º ano 45 37 82,2% 14 31,1%
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Evolução dos resultados escolares – 2017/2018 a 2021/2022

Português

Sucesso

Ano de
Escolaridade

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Média/
Ano

Média/
Ciclo

1.º Ano 78,4% 97,1% 90,0% 96,9% 86,8% 89,8%

93,0%
2.º Ano 93,0% 91,9% 94,7% 90,9% 86,1% 91,3%

3.º Ano 85,1% 93,5% 94,4% 100,0% 88,4% 92,3%

4.º Ano 93,8% 95,5% 98,3% 94,3% 97,4% 95,9%

5.º Ano 88,4% 94,1% 97,5% 94,5% 97,4% 94,4%
93,3%

6.º Ano 80,0% 94,2% 98,0% 100,0% 94,7% 93,4%

7.º Ano 97,6% 96,2% 75,5% 79,2% 97,7% 89,2%

86,5%8.º Ano 70,8% 73,7% 100,0% 97,8% 88,6% 86,2%

9.º Ano 63,2% 100,0% 83,8% 100,0% 88,9% 87,2%

Qualidade do Sucesso

Ano de
Escolaridade

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Média/
Ano

Média/
Ciclo

1.º Ano 51,4% 71,4% 63,2% 75,0% 65,8% 65,4%

59,8%
2.º Ano 63,2% 51,4% 68,4% 61,4% 58,3% 60,5%

3.º Ano 51,1% 53,2% 52,8% 60,5% 58,1% 55,1%

4.º Ano 50,0% 61,4% 50,8% 71,4% 74,4% 61,6%

5.º Ano 32,6% 35,3% 57,5% 54,5% 42,1% 44,4%
39,3%

6.º Ano 45,7% 21,2% 27,5% 40,0% 42,1% 35,3%

7.º Ano 35,7% 19,2% 10,2% 17,0% 38,6% 24,1%

24,3%8.º Ano 37,5% 18,4% 20,7% 15,2% 29,5% 24,3%

9.º Ano 2,6% 66,7% 18,9% 30,0% 13,3% 26,3%

Inglês

Sucesso

Ano de
Escolaridade

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
Média/

Ano
Média/

Ciclo

3.º Ano 100,0% 96,8% 97,2% 97,4% 95,3% 97,3%
97,9%

4.º Ano 100,0% 95,5% 100,0% 97,1% 100,0% 98,5%

5.º Ano 88,4% 90,2% 87,5% 89,1% 94,7% 90,0%
90,0%

6.º Ano 80,0% 94,2% 98,0% 92,5% 98,2% 92,6%

7.º Ano 88,1% 100,0% 95,9% 84,9% 97,7% 93,3%

94,8%8.º Ano 83,3% 97,4% 100,0% 95,7% 86,4% 92,6%

9.º Ano 100,0% 97,6% 94,6% 100,0% 100,0% 98,4%
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Qualidade do Sucesso

Ano de
Escolaridade

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
Média/

Ano
Média/

Ciclo

3.º Ano 53,2% 53,2% 58,3% 71,1% 69,8% 61,1%
63,6%

4.º Ano 56,3% 68,2% 66,1% 60,0% 79,5% 66,0%

5.º Ano 27,9% 35,3% 50,0% 61,8% 36,8% 42,4%
39,4%

6.º Ano 34,3% 23,1% 43,1% 40,0% 47,4% 37,6%

7.º Ano 47,6% 42,3% 40,8% 22,6% 40,9% 38,8%

33,5%8.º Ano 29,2% 31,6% 31,0% 23,9% 38,6% 30,9%

9.º Ano 26,3% 33,3% 40,5% 33,3% 28,9% 32,5%

Matemática

Sucesso

Ano de
Escolaridade

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
Média/

Ano
Média/

Ciclo

1.º Ano 81,1% 100,0% 92,5% 96,9% 94,7% 93,0%

93,3%
2.º Ano 89,5% 86,5% 92,1% 93,2% 91,7% 90,6%

3.º Ano 93,6% 95,2% 97,2% 100,0% 95,3% 96,3%

4.º Ano 100,0% 93,2% 89,8% 91,4% 100,0% 94,9%

5.º Ano 81,4% 78,4% 82,5% 83,9% 86,8% 82,6%
83,6%

6.º Ano 77,1% 88,5% 92,2% 85,0% 87,7% 86,1%

7.º Ano 71,4% 76,9% 79,6% 77,4% 86,4% 78,3%

74,1%8.º Ano 70,8% 52,6% 89,7% 73,9% 86,4% 74,7%

9.º Ano 60,5% 73,8% 75,7% 86,7% 82,2% 75,8%

Qualidade do Sucesso

Ano de
Escolaridade

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
Média/

Ano
Média/

Ciclo

1.º Ano 51,4% 82,9% 70,0% 78,1% 71,1% 70,7%

59,7%
2.º Ano 56,1% 51,4% 68,4% 65,9% 63,9% 61,1%

3.º Ano 48,9% 48,4% 50,0% 60,5% 67,4% 55,1%

4.º Ano 58,3% 61,4% 49,2% 54,3% 71,8% 59,0%

5.º Ano 46,5% 35,3% 42,5% 50,0% 34,2% 41,7%
41,5%

6.º Ano 45,7% 34,6% 37,3% 40,0% 56,1% 42,7%

7.º Ano 26,2% 30,8% 26,5% 30,2% 27,3% 28,2%

28,4%8.º Ano 22,9% 15,8% 44,8% 28,3% 27,3% 27,8%

9.º Ano 21,1% 21,4% 29,7% 43,3% 31,1% 29,3%
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Sucesso Pleno

1.º Período 2.º Período 3.º Período

Ano/
Turma

N.º de
alunos

avaliados
(*)

N.º de
alunos

com
sucesso
pleno

%
Ano/

Turma

N.º de
alunos

avaliados
(*)

N.º de
alunos

com
sucesso
pleno

%
Ano/

Turma

N.º de
alunos

avaliados
(*)

N.º de
alunos

com
sucesso
pleno

%

Total 353 226 64,0% Total 386 278 72,0% Total 394 314 79,7%

1.º Ano    1.º Ano 37 31 83,8% 1.º Ano 38 33 86,8%

1.º A  ---  ---  --- 1.º A 25 20 80,0% 1.º A 25 23 92,0%

MT-B  ---  ---  --- MT-B 7 7 100,0% MT-B 7 7 100,0%

ORI  ---  ---  --- ORI 3 2 66,7% ORI 4 2 50,0%

STA  ---  ---  --- STA 2 2 100,0% STA 2 1 50,0%

2.º Ano 37 30 81,1% 2.º Ano 33 30 90,9% 2.º Ano 36 31 86,1%

2.º A 22 17 77,3% 2.º A 20 18 90,0% 2.º A 21 19 90,5%

MT-B 8 8 100,0% MT-B 8 8 100,0% MT-B 8 8 100,0%

ORI 3 1 33,3% ORI 1 0 0,0% ORI 3 0 0,0%

STA 4 4 100,0% STA 4 4 100,0% STA 4 4 100,0%

3.º Ano 42 39 92,9% 3.º Ano 40 37 92,5% 3.º Ano 43 38 88,4%

3.º A 23 21 91,3% 3.º A 23 21 91,3% 3.º A 23 21 91,3%

MT-A 10 10 100,0% MT-A 10 10 100,0% MT-A 11 11 100,0%

ORI 4 4 100,0% ORI 2 2 100,0% ORI 4 2 50,0%

STA 5 4 80,0% STA 5 4 80,0% STA 5 4 80,0%

4.º Ano 38 37 97,4% 4.º Ano 37 37 100,0% 4.º Ano 39 38 97,4%

4.º A 21 20 95,2% 4.º A 20 20 100,0% 4.º A 21 21 100,0%

MT-A 11 11 100,0% MT-A 11 11 100,0% MT-A 11 11 100,0%

ORI 4 4 100,0% ORI 4 4 100,0% ORI 5 4 80,0%

STA 2 2 100,0% STA 2 2 100,0% STA 2 2 100,0%

5.º Ano 38 22 57,9% 5.º Ano 39 28 71,8% 5.º Ano 38 32 84,2%

5.º A 20 11 55,0% 5.º A 20 15 75,0% 5.º A 19 17 89,5%

5.º B 18 11 61,1% 5.º B 19 13 68,4% 5.º B 19 15 78,9%

6.º Ano 57 31 54,4% 6.º Ano 57 40 70,2% 6.º Ano 57 45 78,9%

6.º A 19 11 57,9% 6.º A 19 15 78,9% 6.º A 19 15 78,9%

6.º B 20 13 65,0% 6.º B 20 16 80,0% 6.º B 20 16 80,0%

6.º C 18 7 38,9% 6.º C 18 9 50,0% 6.º C 18 14 77,8%

7.º Ano 43 23 53,5% 7.º Ano 44 23 52,3% 7.º Ano 44 29 65,9%

7.º A 16 10 62,5% 7.º A 16 10 62,5% 7.º A 16 12 75,0%

7.º B 15 9 60,0% 7.º B 16 7 43,8% 7.º B 16 10 62,5%

7.º C 12 4 33,3% 7.º C 12 6 50,0% 7.º C 12 7 58,3%

8.º Ano 43 19 44,2% 8.º Ano 44 24 54,5% 8.º Ano 44 30 68,2%

8.º A 18 8 44,4% 8.º A 18 8 44,4% 8.º A 18 10 55,6%

8.º B 12 6 50,0% 8.º B 13 8 61,5% 8.º B 13 11 84,6%

8.º C 13 5 38,5% 8.º C 13 8 61,5% 8.º C 13 9 69,2%

9.º Ano 45 17 37,8% 9.º Ano 45 22 48,9% 9.º Ano 45 30 66,7%

9.º A 21 9 42,9% 9.º A 21 12 57,1% 9.º A 21 18 85,7%

9.º B 13 3 23,1% 9.º B 13 6 46,2% 9.º B 13 7 53,8%

9.º C 11 5 45,5% 9.º C 11 4 36,4% 9.º C 11 5 45,5%

CEF 7 5 71,4% CEF 7 3 42,9% CEF 7 5 71,4%

TPA 3 3 100,0% TPA 3 3 100,0% TPA 3 3 100,0%

(*) Não são contabilizados os alunos com PEI
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Retenções (alunos avaliados)

Previsão de retenções - 1.º Período Previsão de retenções - 2.º Período Retenções - 3.º Período

Ano/
Turma

N.º de
alunos

avaliados
(*)

N.º de
alunos

em
situação

de
retenção

%
Ano/

Turma

N.º de
alunos

avaliados
(*)

N.º de
alunos

em
situação

de
retenção

%
Ano/

Turma

N.º de
alunos

avaliados
(*)

N.º de
alunos
retidos

%

Total 343 60 17,5% Total 339 46 13,6% Total 346 7 2,0%

2.º Ano 37 1 2,7% 2.º Ano 33 1 3,0% 2.º Ano 36 2 5,6%

2.º A 22 1 4,5% 2.º A 20 1 5,0% 2.º A 21 0 0,0%

MT-B 8 0 0,0% MT-B 8 0 0,0% MT-B 8 0 0,0%

ORI 3 0 0,0% ORI 1 0 0,0% ORI 3 2 66,7%

STA 4 0 0,0% STA 4 0 0,0% STA 4 0 0,0%

3.º Ano 42 1 2,4% 3.º Ano 40 0 0,0% 3.º Ano 43 2 4,7%

3.º A 23 0 0,0% 3.º A 23 0 0,0% 3.º A 23 0 0,0%

MT-A 10 0 0,0% MT-A 10 0 0,0% MT-A 11 0 0,0%

ORI 4 0 0,0% ORI 2 0 0,0% ORI 4 2 50,0%

STA 5 1 20,0% STA 5 0 0,0% STA 5 0 0,0%

4.º Ano 38 0 0,0% 4.º Ano 37 0 0,0% 4.º Ano 39 0 0,0%

4.º A 21 0 0,0% 4.º A 20 0 0,0% 4.º A 21 0 0,0%

MT-A 11 0 0,0% MT-A 11 0 0,0% MT-A 11 0 0,0%

ORI 4 0 0,0% ORI 4 0 0,0% ORI 5 0 0,0%

STA 2 0 0,0% STA 2 0 0,0% STA 2 0 0,0%

5.º Ano 38 6 15,8% 5.º Ano 39 6 15,4% 5.º Ano 38 0 0,0%

5.º A 20 2 10,0% 5.º A 20 3 15,0% 5.º A 19 0 0,0%

5.º B 18 4 22,2% 5.º B 19 3 15,8% 5.º B 19 0 0,0%

6.º Ano 57 17 29,8% 6.º Ano 57 8 14,0% 6.º Ano 57 1 1,8%

6.º A 19 4 21,1% 6.º A 19 2 10,5% 6.º A 19 0 0,0%

6.º B 20 4 20,0% 6.º B 20 0 0,0% 6.º B 20 0 0,0%

6.º C 18 9 50,0% 6.º C 18 6 33,3% 6.º C 18 1 5,6%

7.º Ano 43 7 16,3% 7.º Ano 44 9 20,5% 7.º Ano 44 2 4,5%

7.º A 16 2 12,5% 7.º A 16 1 6,3% 7.º A 16 0 0,0%

7.º B 15 3 20,0% 7.º B 16 5 31,3% 7.º B 16 1 6,3%

7.º C 12 2 16,7% 7.º C 12 3 25,0% 7.º C 12 1 8,3%

8.º Ano 43 12 27,9% 8.º Ano 44 11 25,0% 8.º Ano 44 0 0,0%

8.º A 18 7 38,9% 8.º A 18 5 27,8% 8.º A 18 0 0,0%

8.º B 12 1 8,3% 8.º B 13 3 23,1% 8.º B 13 0 0,0%

8.º C 13 4 30,8% 8.º C 13 3 23,1% 8.º C 13 0 0,0%

9.º Ano 45 16 35,6% 9.º Ano 45 11 24,4% 9.º Ano 45 0 0,0%

9.º A 21 6 28,6% 9.º A 21 2 9,5% 9.º A 21 0 0,0%

9.º B 13 6 46,2% 9.º B 13 6 46,2% 9.º B 13 0 0,0%

9.º C 11 4 36,4% 9.º C 11 3 27,3% 9.º C 11 0 0,0%

(*) Não são contabilizados os alunos com PEI
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Retenções (total)

Ano/Turma
N.º de alunos

(*)
N.º de alunos
retidos (**)

% de alunos
retidos

Total 348 9 2,6%

2.º Ano 36 2 5,6%

2.º A 21 0 0,0%

MT-B 8 0 0,0%

ORI 3 2 66,7%

STA 4 0 0,0%

3.º Ano 43 2 4,7%

3.º A 23 0 0,0%

MT-A 11 0 0,0%

ORI 4 2 50,0%

STA 5 0 0,0%

4.º Ano 39 0 0,0%

4.º A 21 0 0,0%

MT-A 11 0 0,0%

ORI 5 0 0,0%

STA 2 0 0,0%

5.º Ano 38 0 0,0%

5.º A 19 0 0,0%

5.º B 19 0 0,0%

6.º Ano 57 1 1,8%

6.º A 19 0 0,0%

6.º B 20 0 0,0%

6.º C 18 1 5,6%

7.º Ano 45 3 6,7%

7.º A 17 1 5,9%

7.º B 16 1 6,3%

7.º C 12 1 8,3%

8.º Ano 45 1 2,2%

8.º A 18 0 0,0%

8.º B 14 1 7,1%

8.º C 13 0 0,0%

9.º Ano 45 0 0,0%

9.º A 21 0 0,0%

9.º B 13 0 0,0%

9.º C 11 0 0,0%

(*) Não são contabilizados os alunos com PEI

(**) Inclui todos os alunos retidos

120



Evolução das taxas de sucesso pleno e de retenções – 2017/2018 a 2021/2022
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Resultados das Provas de Aferição
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Resultados das Provas Finais do 3.º Ciclo
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Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão

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

3.º Período

1.º C 2.º C 3.º C Totais alunos por medidas

a) Diferenciação Pedagógica 34 53 86 173

b) Acomodações curriculares 40 55 112 207

c) Enriquecimento curricular 8 0 12 20

d) Promoção do comportamento pró-social 5 2 8 15

e) Intervenção com foco académico e

comportamental em pequeno grupo

10 55 105 170

Total de alunos com medidas universais por Ciclo 97 165 323

3.º Período

Apoios Terapêuticos (no AEP) 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo

Fisioterapia 2 3 6

Terapia da fala 5 5 6

Psicologia (*) 4 2 11

Total de alunos 11 10 23

Quadro síntese  - Crianças apoiadas pela ELI de Portel

Intervenção técnica:

Educadora IP Terapeuta da Fala Psicomotricista Psicóloga

JI Portel, sala A
(4 Crianças)

6 h x 2 dias
semanais

3hx1 dia na
semana

1h x 2 dias semana
(1h  JI + 1h
domicílio)

JI Portel, sala B
(4 Crianças)

6hx2 dias
semana

1hx1dia semana 1hx1dia
semana

JI Oriola
(1 Criança)

1hx1dia semana

JI Santana
(1 Criança)

1hx1dia semana

JI Vera Cruz
(1 Criança)

2hx1 dia semana 1hx1dia semana
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Medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão ( artigo 8.º) - 3.º PERÍODO

Total
alunos

N.º de
alunos

apoiado
s

% alunos
apoiados

a)diferenciação
pedagógica

b)acomodações
curriculares

c)enriquecimento
curricular

d)promoção
comportamento

pró-social

e)intervenção
em pequeno

foco

3.º P 3.º P 3.º P 3.º P 3.º P 3.º P 3.º P

1.º ciclo 153 37 24,2% 91,9% 100% 21,6% 13,5% 27%

2.º ciclo 99 57 57,6% 93% 96,5% 0% 3,5% 96,5%

3.º ciclo
e Sec.

148 137 92,6% 62,8% 81,8% 8,8% 5,8% 76,6%

TOTAL 400 231 57,8% 74,9% 88,3% 8,7% 6,5% 73,6%
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