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1. Resultados da avaliação por disciplina e ano de escolaridade – áreas comuns aos quatro anos  
 

MÉDIA POR DISCIPLINA 

1.º Ciclo 
1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 

VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P 

Português 4,2 4,1 4,2 4,3 3,9 4,1 4,2 4,2 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 3,8 3,9 

Matemática 4,3 4,3 4,3 4,5 4,0 4,1 4,2 4,2 3,9 3,9 4,0 4,1 3,9 3,8 3,9 4,0 

E. Meio 4,6 4,6 4,6 4,9 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 4,0 4,0 4,1 

AE 4,3 4,2 4,3 4,5 4,1 4,2 4,3 4,4 4,1 4,1 4,2 4,3 4,2 4,1 4,1 4,2 

EMR 4,7 4,2 5,0 5,0 4,8 4,4 4,8 4,9 4,9 4,2 4,7 4,9 4,8 4,4 4,8 5,0 

 

 

TAXA DE SUCESSO POR DISCIPLINA 

1.º Ciclo 
1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 

VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P 

Português 98 99  100  100 99 99  99  99 100 99  100  100 100 99,5 99,5 99,5 

Matemática 99 100  100  100 99 99  99  99 100 99  100  100 98 100  100  100 

E. Meio 100 100  100  100 100 100  100  100 100 100  100  100 100 100  100  100 

AE 100 100  100  100 100 100  100  100 100 100  100  100 100 100  100  100 

EMR 100 100  100  100 100 100  100  100 100 100  100  100 100 100  100  100 

 

1.º Período
1
 : 

1.º ano 

Após análise dos resultados das aprendizagens concluiu-se que houve sucesso pleno em todas as disciplinas, exceto em 

Português registando-se insucesso de 1%. Em relação ao valor de referência, o 1º ano, iguala as taxas de sucesso a 

Estudo do Meio, Apoio ao Estudo e Educação Moral e Religiosa e melhora as taxas de Matemática (1%) e Português 

(1%). Quanto à média, a diferença em relação ao valor de referência, nas disciplinas de Português e Apoio ao Estudo 

não é significativa, contudo o reforço do trabalho no desenvolvimento da consciência fonológica e consciência sintática 

permitiu desenvolver habilidades importantes para a aquisição da leitura e da escrita e atenuar o impacto do 

confinamento devido ao COVID-19. Na turma 3A verificou-se 1% de insucesso, nível Insuficiente a Português, relativo a 

um aluno que revela muitas dificuldades ao nível da expressão oral, na compreensão de instruções e explicações 

mesmo que simples. Usufruiu dos serviços de Terapia da Fala do Projeto da Câmara Municipal de Barcelos (PIPP) e é 

acompanhado pelos Serviços de Psicologia da Unidade Funcional de Psicologia do Hospital Santa Maria Maior, contudo 
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a psicóloga que o acompanha contactou a docente para o aluno ser acompanhado pelos Serviços de Psicologia e 

Orientação do Agrupamento, uma vez que na referida Unidade Funcional não é possível um acompanhamento com a 

regularidade necessária para corresponder às necessidades da criança. O aluno foi referenciado nos Serviços de 

Psicologia, no âmbito do PIPP e até ao momento não foi obtida resposta. Ao longo do período e de forma a colmatar as 

suas lacunas foram implementadas algumas estratégias: apoio individualizado, caça ao ouvinte, hora do ditado, reforço 

mais estruturado e intensivo de conteúdos chave e de trabalho a pares. Para o referido aluno ao longo do segundo 

período serão reforçadas as medidas anteriores e definidas novas estratégias, tais como privilegiar a transmissão de 

conhecimentos através da oralidade, ensino através de abordagens manipulativas (dominó de letras/ palavras, quadro 

silábico), utilização de recursos visuais (cartazes, jogos de palavras), realização de jogos didáticos, audição e 

dramatização de histórias, realização de atividades adequadas ao grau de dificuldade e perfil do aluno. Na generalidade 

das turmas verifica-se que a ação se aproxima, ou em algumas superam as metas definidas pelo que se enumeram 

alguns fatores que poderão ter contribuído para o sucesso educativo: o Período de Recuperação e Consolidação das 

Aprendizagens; a coadjuvação em sala de aula, pelo incremento de práticas de trabalho colaborativo, permitindo um 

apoio mais individualizado aos discentes; o Apoio ao Estudo  operacionalizado com o objetivo de consolidar e 

aprofundar as aprendizagens e conhecimentos, principalmente a Português e Matemática; a utilização de jogos lúdicos; 

a exercitação oral do cálculo mental; pedagogia estruturada no reforço positivo. Como constrangimentos ao sucesso 

aponta-se a instabilidade ao nível da assiduidade devido à pandemia; insuficiência de equipamentos informáticos para 

potenciar a aprendizagem, dificuldade em os alunos estarem atentos, concentrados e em cumprirem regras. Com vista 

a alcançar maior sucesso educativo irá continuar-se a aplicar as estratégias referidas e prosseguir na aposta da 

implementação da diferenciação, da diversificação pedagógica e da aplicação de metodologias pedagógico-didáticas 

que sejam adequadas às características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver com base na avaliação formativa. 

2.º ano 

Relativamente à Média por Disciplina nas áreas comuns, a secção dos docentes do segundo ano observou que os 

resultados estão acima do Valor de Referência (VR) nas disciplinas de Português (duas décimas), Matemática (uma 

décima), Estudo do Meio (uma décima) e Apoio ao Estudo (uma décima). 

Os docentes referiram que os fatores que contribuíram para esses resultados foram os seguintes: o período dedicado à 

consolidação de conteúdos do primeiro ano; a flexibilização na abordagem dos conteúdos do segundo ano, bem como a 

sua avaliação; e a Coadjuvação e Apoio Educativo atribuídos às turmas do segundo ano. Verificou-se, no entanto, que 

há uma turma onde um aluno obteve nível negativo às disciplinas de Português e Matemática. A docente da turma 

referiu que a razão deste resultado se deveu aos seguintes fatores: o aluno de nacionalidade brasileira integrou a turma 

só este ano em setembro vindo transferido de Quarteira Loulé, mas tendo regressado do Brasil pouco antes do início do 

confinamento. Em Portugal, durante o primeiro ano de escolaridade, quase não usufruiu de ensino presencial e 

também não foi acompanhado durante o “Estudoemcasa”. Por esse motivo, em setembro estava num nível de 

aprendizagem de início de primeiro ano, não conhecendo as letras, nem os números, tendo iniciado todo o processo de 

aprendizagem da leitura, escrita e cálculo. Está a beneficiar das Medidas Universais e de apoio da professora 

coadjuvante, tem demonstrado progressos significativos na aprendizagem, no entanto, ainda continua muito aquém do 

que é exigido para o segundo ano de escolaridade, nomeadamente no Português e na Matemática. 

Na disciplina de Educação Moral e Religiosa estamos quatro décimas abaixo do VR. Devemos salientar que do universo 

de cento e cinquenta e quatro alunos, só cinquenta e nove é que se encontram a frequentar a disciplina. A docente 



 

 

continuará a reforçar as estratégias utilizadas no primeiro período, sendo previsível que esses valores sejam atingidos 

com o decorrer do ano letivo através da consolidação/recuperação de conhecimentos e competências pelos alunos. 

No que diz respeito à Taxa de Sucesso, a referida secção mencionou que as estratégias implementadas estão a surtir 

efeito, revelando a evolução dos alunos nas aprendizagens, uma vez que os resultados apresentam valores iguais ao VR. 

 

3.º ano 

No que respeita ao Português, a média é de 3,9 em conformidade com o valor de referência.  A taxa de sucesso é 99%. 

Face aos resultados obtidos, o grupo considera que tanto as estratégias pedagógicas como as medidas de suporte à 

aprendizagem e inclusão projetaram respostas educativas eficazes, promovendo assim a participação e a melhoria das 

aprendizagens dos alunos, pelo que deverão continuar a ser implementadas. Desta forma, continuarão a ser 

desenvolvidas atividades que potencializem o uso e compreensão de linguagem verbal escrita, bem como de 

aprendizagens estruturantes e competências transversais como a compreensão leitora e a escrita. No entanto, verifica-

se uma percentagem, muito residual, de classificação de nível Insuficiente atribuída a um aluno da turma 02C com 

pouca autonomia, considerável défice de atenção, imaturidade, dificuldades ao nível de: leitura e interpretação de 

enunciados e textos e escrita de textos simples. O aluno para além do Apoio Educativo, Apoio Individualizado e 

Personalizado que beneficiou ao longo do 1.º período, passará a usufruir de acomodações curriculares tais como: 

adaptação da estrutura das fichas de avaliação e leitura das mesmas, aumento do tempo da sua realização, aumento 

dos estímulos visuais (cartazes), uso de mnemónicas, não contabilização dos erros ortográficos e valorização da 

oralidade.  

Na Matemática, a média mantém-se igual ao valor de referência 3,9 e a taxa de sucesso é de 99%. Face aos resultados 

obtidos, é da opinião de todos os docentes deste ano de escolaridade que também nesta área as estratégias 

pedagógicas e as medidas de suporte à aprendizagem e inclusão surtiram efeitos positivos, considerando que todas 

devem continuar a ser desenvolvidas. Assim sendo, continuarão a ser reforçadas e priorizadas aprendizagens de apoio e 

suporte, bem como as competências essenciais à resolução de problemas.  

No entanto, verifica-se uma percentagem, muito residual, de classificação de nível Insuficiente atribuída a um aluno da 

turma 02C com pouca autonomia, considerável défice de atenção, imaturidade, dificuldades ao nível de: leitura e 

ordenação de números, leitura e interpretação de enunciados e défice de raciocínio lógico-matemático. O aluno para 

além do Apoio Educativo, Apoio Individualizado e Personalizado que beneficiou ao longo do 1.º período, passará a 

usufruir de acomodações curriculares tais como: adaptação da estrutura das fichas de avaliação e leitura das mesmas, 

aumento do tempo da sua realização, aumento dos estímulos visuais (cartazes) e uso de mnemónicas. 

No Estudo do Meio, a diferença da média em relação ao valor de referência não é significativa, sendo apenas de 0,1. A 

taxa de sucesso é de 100%. O grupo considera que as estratégias implementadas no 1.º período surtiram efeito. 

Referiram ainda que continuarão a produzir, partilhar e diversificar as fontes de informação e motivar os alunos através 

das ferramentas digitais no aprofundamento dos conhecimentos dados na sala de aula na tentativa de desenvolver 

aprendizagens e competências de forma articulada e enriquecedora, implementando o previsto nos documentos 

curriculares em vigor das Aprendizagens Essenciais e do Programa do Estudo do Meio do Ensino Básico.  

Em relação à disciplina de Apoio ao Estudo, a média mantém-se igual ao valor de referência assim como a taxa de 

sucesso, o que demonstra que os alunos desenvolveram e adquiriram competências e aprendizagens nos domínios da 



 

 

pesquisa, seleção e tratamento de informação. 

Na disciplina de EMR, houve uma descida na média de 0, 7. Os resultados alcançados estão ligeiramente abaixo dos 

valores de referência no que diz respeito à média, no entanto, é previsível que esses valores sejam melhorados com o 

decorrer do ano letivo e a consolidação de conhecimentos e competências pelos alunos. A taxa de sucesso mantém-se 

nos 100%. 

 

4.º ano 

Em termos globais verifica-se que a média se encontra abaixo do valor de referência em todas as disciplinas embora 

com valores reduzidos, entre uma e quatro décimas. Nas disciplinas de Matemática e Apoio ao Estudo baixou apenas 

uma décima, a Português a diferença é de menos duas décimas, a Estudo do Meio menos três décimas, sendo a maior 

diferença na disciplina de EMRC com menos quatro décimas. Em relação à taxa de sucesso, o conjunto das turmas do 

4.º ano, atingiu os 100% em conformidade com o ano anterior nas disciplinas de Estudo do Meio, Apoio ao Estudo e 

EMRC. Na disciplina de Matemática superou o valor de referência atingindo os 100%, face aos 98% do ano anterior, 

enquanto a Português se encontra abaixo 0,5 % do valor de referência, descendo de 100% para 99,5%.  

Foi referido pelos docentes que os alunos apresentaram dificuldade em retomar a rotina nos hábitos de estudo e no 

trabalho após a escola à distância, repercutindo-se desta forma nos resultados obtidos. O trabalho de recuperação das 

aprendizagens do ano anterior e as estratégias de trabalho usadas em sala de aula surtiram o efeito desejado ao nível 

do sucesso dos alunos. No entanto verificou-se no decorrer do 1º período a ausência de alunos/turma em isolamento 

profilático, comprometendo o desenvolvimento e a consolidação das aprendizagens. Neste sentido os docentes têm 

desenvolvido as competências nas TIC e no uso de plataformas digitais de forma a capacitar os alunos para 

constrangimentos que possam surgir, minorando o impacto negativo que tal situação traga caso se verifique no 

decorrer do ano. Os docentes continuarão a apostar num apoio mais individualizado a alunos com dificuldades, 

trabalho diferenciado de acordo com o ritmo de trabalho de cada um, diálogo e debate de ideias sobre temáticas atuais 

permitindo uma maior estabilidade emocional dos alunos de forma a não interferir no processo de aprendizagem, e 

capacita-los para um mundo em constante mudança.   

2.º Período
1
: 

O trabalho realizado neste período letivo, revela caraterísticas muito particulares já que se desenrolou enquadrado 

numa fase pandémica mundial e incluiu um período de suspensão das atividades letivas presenciais.  No caso das 

turmas que não estiveram em isolamento profilático, as atividades letivas distribuíram-se por cerca de cinco semanas 

presenciais, incluindo as duas últimas de acolhimento dos alunos e de consolidação de aprendizagens, e por cinco 

semanas de ensino à distância. Durante o período não presencial, as atividades foram planificadas semanalmente em 

secção de ano, selecionando os conteúdos que melhor se adaptavam a esta modalidade de ensino, bem como as 

estratégias e recursos mais adequados, sendo depois ajustadas às particularidades das diversas turmas.  A avaliação 

formativa realizada ao longo do período considerou, em igualdade com as aprendizagens efetuadas, os domínios da 

responsabilidade, empenho e comportamento e a progressão na aquisição, implementação e mobilização de 

competências digitais. Os resultados obtidos no 2º período e as seguintes reflexões das quatro secções de ano 

decorrem deste enquadramento.   



 

 

1.º ano 

A média do 1ºano, nas disciplinas comuns aos quatro anos de escolaridade, subiu em português, apoio ao estudo e 

educação moral e religiosa tendo-se mantido em matemática e estudo do meio. Verifica-se que todas as disciplinas 

estão de acordo com o valor de referência, destacando-se educação moral e religiosa com valor superior. O sucesso foi 

pleno pelo que as estratégias implementadas, o trabalho colaborativo entre docentes, a coadjuvação, o apoio educativo 

e o aumento da comunicação e colaboração escola-família contribuíram para o sucesso, nomeadamente durante o 

E@D. 

2.º ano  

Relativamente à Média por Disciplina nas áreas comuns, a secção dos docentes do segundo ano observou que os 

resultados estão acima do Valor de Referência (VR) nas disciplinas de Português (três décimas), Matemática (duas 

décimas), Estudo do Meio (uma décima) e Apoio ao Estudo (duas décimas). Na disciplina de Educação Moral e Religiosa 

igualamos o VR. Voltamos a referir que do universo de cento e cinquenta e quatro alunos, só cinquenta e nove é que se 

encontram a frequentar esta disciplina. Os docentes referiram que os fatores que contribuíram para esses resultados 

foram os seguintes: as aulas em regime presencial possibilitaram a aplicação de diferentes pedagogias e a sua 

subsequente aplicação no regime de E@D, a par disto o trabalho semanal cooperativo e colaborativo realizado em 

secção de ano; a crescente autonomia dos alunos no domínio das plataformas; o facto de este regime de trabalho já 

não ser novidade, possibilitando a professores e alunos colocar em prática metodologias de ensino e aprendizagem já 

testadas no último confinamento; a flexibilização na abordagem dos conteúdos do segundo ano, bem como a sua 

avaliação, e a Coadjuvação e Apoio Educativo atribuídos às turmas. A implementação, a organização e estrutura do 

E@D foram ao encontro das necessidades e realidade dos nossos alunos, possibilitou um equilíbrio entre o tempo de 

exposição ao ecrã e o necessário para a realização das tarefas assíncronas. Consideramos que as sessões síncronas e 

assíncronas foram importantes para manter as rotinas de trabalho e estudo. A docente da turma 02B, no seguimento 

da explicação apresentada no 1º período, expôs as justificações para a manutenção dos níveis negativos a Português e a 

Matemática dados a um aluno da sua turma: no segundo período o aluno foi mais uma vez prejudicado pelo 

confinamento, uma vez nas sessões síncronas não conseguia acompanhar o trabalho da turma e, embora tivesse 

usufruído de sessões síncronas de apoio educativo individualizado este não foi suficiente, pois faltou-lhe mais uma vez 

o devido acompanhamento familiar, tão necessário neste contexto. O aluno continuou a beneficiar das Medidas 

Universais e de apoio da professora coadjuvante, tem demonstrado progressos na aprendizagem, mas ainda se 

encontra muito aquém do que é exigido para o segundo ano de escolaridade. 

No que diz respeito à Taxa de Sucesso, a referida secção mencionou que as estratégias implementadas estão a surtir 

efeito, revelando a evolução dos alunos nas aprendizagens, uma vez que os resultados apresentam valores iguais e/ou 

superiores ao VR. 

3.º ano 

Relativamente à Média por Disciplina nas áreas comuns, a secção dos docentes do terceiro ano observou que houve 

uma melhoria nos resultados em relação ao 1.º Período.  Verifica-se um aumento de uma décima nas disciplinas de 

Português, Matemática, Estudo do Meio e Apoio ao Estudo. A taxa de sucesso de todas estas disciplinas é de 100%. 

Os docentes referiram que os fatores que contribuíram para a melhoria dos resultados foram os seguintes: reforço 

constante de aprendizagens; a flexibilização na abordagem dos conteúdos do terceiro ano, bem como a sua avaliação; a 



 

 

Coadjuvação e Apoio Educativo atribuídos às turmas do terceiro ano. É de salientar que a melhoria também assenta nas 

atividades desenvolvidas que potencializam o uso e compreensão de linguagem verbal escrita, bem como de 

aprendizagens estruturantes e competências transversais como a compreensão leitora e a escrita. A secção considera 

que as metodologias utilizadas ao longo do 2.º Período se mostraram eficazes para uma boa aprendizagem dos 

conteúdos. Os alunos demonstraram autonomia, empenho e participação nas aulas e nas tarefas propostas. As 

competências como a pesquisa, seleção e tratamento de informação acabaram por ser um meio importante no 

desenvolvimento de competências e aprendizagens.  

Em relação ao aluno referido no período anterior, da turma 02C, com classificação de nível insuficiente às disciplinas de 

Português e Matemática, as medidas implementadas surtiram efeito, o que permitiu uma melhoria dos seus resultados 

escolares atingindo o nível suficiente. 

4.º ano 

A média manteve-se relativamente ao nível do período anterior e ligeiramente abaixo do valor de referência, entre uma 

e três décimas, nomeadamente nas disciplinas de Português, Estudo do Meio e Apoio ao Estudo. A média de 

Matemática subiu uma décima e de EMRC quatro décimas, igualando nestes dois casos o valor de referência. 

Relativamente à taxa de sucesso, o conjunto das turmas do 4º ano atingiu os 100% em quase todas as disciplinas, com a 

exceção de Português que se encontra abaixo 0,5 % do valor de referência, mantendo o resultado do período anterior. 

Tendo em conta todas as circunstâncias a que o sistema de ensino se teve de ajustar, alteração do calendário escolar, 

ensino à distância, falta/partilha de recursos tecnológicos ou pouco adequados, confinamento da vida comum, 

restrições no meio escolar no ensino presencial, dificuldade dos alunos no envolvimento pelas aprendizagens, os 

resultados obtidos revelam um esforço por parte da comunidade educativa de forma a manter o seu sucesso educativo. 

Dadas as dificuldades anteriormente descritas, os alunos conseguiram manter o seu foco de trabalho, mantiveram as 

aquisições, revelaram responsabilidade no ensino à distância com uma assiduidade praticamente global, executaram as 

tarefas solicitadas usando métodos criativos e de um maior domínio das tecnologias, assim como questionaram e foram 

pertinentes nas solicitações aos professores. Os professores por sua vez, criaram vários formatos e conteúdos 

educativos diversificados e apelativos, aplicaram recursos tecnológicos e de multimédia que enriqueceram a 

aprendizagem dos alunos, desenvolveram metodologias mais direcionadas para a oralidade, autonomia e uso domínio 

dos recursos digitais mantendo os alunos ativos e motivados de forma a não deixar ninguém para trás. Assim, como 

torná-los mais responsáveis, confiantes e independentes. Foram reforçadas as aulas e orientações individualmente para 

os casos mais complexos, recuando sempre que necessário nos conteúdos a lecionar de forma aos alunos conseguirem 

ter sucesso nas aquisições. Os alunos desenvolveram no domínio das competências transversais com uma maior 

consciencialização da problemática da saúde pública, do cumprimento de regras, da interpretação de informação 

noticiosa e uma maior capacitação na área das tecnologias de informação e comunicação. No decorrer do 3º período os 

docentes manterão o foco de adequar os conteúdos e competências essenciais para o término do ciclo escolar e 

capacitar os alunos principalmente na autonomia, socialização e estabilidade emocional para um novo nível de ensino, 

não desvalorizando os conhecimentos académicos.  

EMRC 

Relativamente à disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, a taxa de sucesso é de 100%, de acordo com os 

valores de referência.  



 

 

Quanto à média houve progressão face ao 1º período em todos os anos de escolaridade, estando apenas o 3º ano de 

escolaridade ligeiramente aquém dos valores de referência estimado. Esta variação fica a dever-se com algumas 

dificuldades sentidas por alguns alunos durante o período em que decorreram as aulas à distância. A expectativa é que, 

com o regresso às aulas presenciais no 3º período, com a possibilidade de um acompanhamento e apoio mais próximos, 

os resultados entrem em linha com os valores de referência. 

3.º Período1: 

1º ano 

A média do 1ºano, em todas as disciplinas comuns aos quatro anos de escolaridade, superou os valores de referência, 

mantendo a tendência dos outros períodos. Relativamente à taxa de sucesso, esta também ultrapassou os valores de 

referência atingindo os cem por cento. De acordo com os valores apresentados, os docentes concluíram que se 

registaram evoluções muito positivas, considerando que as estratégias utilizadas surtiram os efeitos desejados. Para 

Justificar estes resultados, os docentes apontaram a importância da coadjuvação, que se revelou muito útil, 

especialmente para as turmas mistas e o trabalho colaborativo entre todos, permitindo a partilha de metodologias e 

estratégias ajustadas a cada contexto de sala de aula o que facilitou o acompanhamento dos diferentes ritmos de 

aprendizagem de cada aluno e sucesso de todos. 

2º ano 

Relativamente à Média por Disciplina nas áreas comuns, a secção dos docentes do segundo ano observou que os 

resultados estão acima do Valor de Referência (VR) nas disciplinas de Português (três décimas), Matemática (duas 

décimas), Estudo do Meio (uma décima), Apoio ao Estudo (três décimas) e Educação Moral e Religiosa (uma décima). 

Os docentes referiram que os fatores que contribuíram para esses resultados foram os seguintes: o regresso às aulas 

em regime presencial que possibilitou a aplicação de diferentes pedagogias, permitindo desta forma uma maior 

individualização do ensino; o trabalho cooperativo e colaborativo realizado em secção de ano; a crescente autonomia, 

embora lenta, dos alunos na realização das tarefas propostas; a flexibilização na abordagem dos conteúdos do segundo 

ano, bem como a sua forma de avaliação, privilegiando-se a avaliação formativa; as medidas de combate ao insucesso 

escolar previstas para o segundo ano de escolaridade (Coadjuvação e Apoio Educativo) atribuídas às turmas, que se 

revelaram de extrema importância; assim como, o prolongamento do calendário escolar. Também se destaca o 

reajustamento dos conteúdos que foram ao encontro das necessidades e realidades dos nossos alunos, respeitando o 

seu ritmo, tendo em conta a situação pela qual passaram no segundo período, no ensino à distância. Foram-se 

recuperando e consolidando algumas rotinas de trabalho e estudo ao longo deste período que contribuíram de forma 

positiva para alcançar os resultados pretendidos. 

A docente da turma 02B, voltou a expor a situação do seu aluno com dificuldades de aprendizagem e as justificações 

para a manutenção dos níveis negativos a Português e a Matemática dados no final do terceiro período. Durante este 

ano letivo, o aluno beneficiou de Medidas Universais previstas no DL54/2018, nomeadamente acomodações nos 

conteúdos curriculares e consequentemente nas tarefas a realizar. Para além disso o aluno também beneficiou de 

ensino individualizado, favorecimento da autoestima com reforço positivo na resolução das tarefas e fichas de trabalho, 

utilização de materiais didáticos concretizadores, diversificação de estratégias de ensino e de Apoio Educativo dado 

pela professora coadjuvante. A professora Titular de Turma referiu que de acordo com a Portaria 223-A/2018, 

nomeadamente nos seus artigos 17º e 32º alínea 3, foram tomadas todas as medidas possíveis conducentes à 

recuperação das aprendizagens do aluno, tendo revelado progressos na aprendizagem, mas ainda continua num nível 



 

 

de conhecimentos muito aquém das competências exigidas para conseguir acompanhar com sucesso as aprendizagens 

essenciais do terceiro ano de escolaridade. Depois de exposta a situação em Conselho de Docentes, este deliberou por 

unanimidade, que o aluno deveria ficar retido no segundo ano de escolaridade de forma a poder consolidar as 

aprendizagens deste ano de escolaridade. 

No que diz respeito à Taxa de Sucesso, a referida secção mencionou que as estratégias implementadas surtiram efeito, 

revelando a evolução dos alunos nas aprendizagens, uma vez que os resultados apresentam valores iguais ao VR. 

3º ano 

Relativamente à Média por Disciplina nas áreas comuns, a secção dos docentes do terceiro ano observou que houve 

uma melhoria nos resultados em relação ao 2.º Período, às disciplinas de Matemática, Apoio ao Estudo e Educação 

Moral e Religiosa.  Os resultados mantiveram-se semelhantes a Português e a Estudo do Meio. Verifica-se um aumento 

de uma décima nas disciplinas de Matemática e Apoio ao Estudo e de duas décimas a Educação Moral e Religiosa. Em 

todas as disciplinas igualamos ou superamos o valor de referência. A taxa de sucesso de todas estas disciplinas é de 

100%.  

Os docentes referiram que os fatores que contribuíram para os resultados alcançados foram: reforço constante de 

aprendizagens; a flexibilização na abordagem dos conteúdos do terceiro ano e a Coadjuvação e Apoio Educativo 

atribuídos. É de salientar a importância das atividades desenvolvidas que potencializaram o uso e compreensão 

de linguagem verbal escrita, bem como de aprendizagens estruturantes e competências transversais como a 

compreensão leitora e a escrita. A secção considera que as metodologias utilizadas ao longo do 3.º Período se 

mostraram eficazes para uma boa aprendizagem dos conteúdos. Os alunos demonstraram autonomia, empenho e 

participação nas aulas e nas tarefas propostas.  

4º ano 

Relativamente à Média por Disciplina nas áreas comuns, constatou-se que a média subiu relativamente ao nível do 

período anterior ficando ligeiramente abaixo do valor de referência, entre uma e duas décimas, nas disciplinas de 

Português e Estudo do Meio respetivamente. A média de Matemática subiu uma décima e de EMRC duas décimas, 

ficando nestes dois casos acima do valor de referência. Na disciplina de Apoio ao Estudo igualamos o VR. Relativamente 

à taxa de sucesso, o conjunto das turmas do 4º ano atingiu os 100% em quase todas as disciplinas, com a exceção de 

Português que se encontra abaixo 0,5 % do valor de referência, mantendo o resultado do período anterior. Os docentes 

referiram que os fatores que contribuíram para a melhoria dos resultados foram os seguintes: as aulas em regime 

presencial que possibilitaram a aplicação de diferentes pedagogias e a consolidação de conteúdos; a flexibilização na 

abordagem dos conteúdos do quarto ano, bem como a sua avaliação; a Coadjuvação nas turmas mistas e o Apoio 

Educativo. Tendo em conta todas as circunstâncias a que o sistema de ensino se teve de ajustar, alteração do calendário 

escolar, restrições no meio escolar no ensino presencial, dificuldade dos alunos no envolvimento pelas aprendizagens, 

os resultados obtidos revelam um esforço por parte da comunidade educativa em manter o sucesso educativo, no 

entanto foi visível o cansaço dos alunos pelo prolongamento do 3º período. No decorrer deste período os docentes 

mantiveram o foco na adequação e consolidação dos conteúdos e Competências Essenciais para o término do ciclo 

escolar e capacitação dos alunos principalmente na autonomia, socialização e estabilidade emocional para um novo 

nível de ensino, não desvalorizando os conhecimentos académicos.  

 

 



 

 

 

 

2. Resultados da avaliação por disciplina e ano de escolaridade – áreas NÃO comuns aos quatro anos  
 

MÉDIA POR DISCIPLINA 

1.º Ciclo 
1.º ANO .2º ANO 3.º ANO 4.º ANO 

VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P 

ING 
        

4,0 3,9 4,0 4,2 4,1 4,0 4,1 4,1 

CD 4,4 4,1 4,3 4,7 4,4 4,4 4,4 4,5 0,0 4,3 4,3 4,5 
    

OC_CS 4,7 4,3 4,4 4,8 4,5 4,3 4,5 4,6 0,0 4,4 4,5 4,6 
    

ExAFM 
            

4,4 4,2 4,2 4,0 

EDA 4,2 4,0 4,1 4,5 4,3 4,2 4,2 4,3 0,0 4,2 4,2 4,3 
    

EDF 4,4 4,1 4,2 4,6 4,3 4,3 4,3 4,5 0,0 4,4 4,4 4,6 
    

OC_EC 
            

4,4 4,3 4,3 4,4 

 
 

TAXA DE SUCESSO POR DISCIPLINA 

1.º Ciclo 
1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO 

VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P VR 1.º P 2.º P 3.º P 

ING                 99 100 100 100 100 100  100 100 

CD 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100         

OC_CS 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100         

ExAFM     
  

    
  

0   
  

100 100  100  100 

EDA 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100         

EDF 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

100 100 100 
      

OC_EC 
            

100 100  100 100 

 

1.º Período
2
 : 

1.º ano 

Em relação à taxa de sucesso por disciplina o 1º ano regista sucesso pleno nas disciplinas de CD, OC_CS, EDA e EDF. 

Quanto à média, apresenta valores abaixo dos valores de referência. Os alunos beneficiaram na disciplina de música da 

coadjuvação lecionada pela Professora Lurdes Granja, pelo que a continuidade desta medida será uma mais valia. As 

regras de segurança a seguir inerentes à época de pandemia, condicionam a realização de diversas atividades e 

comprometem de alguma forma a aprendizagem e o desenvolvimento de competências. 

2.º ano 

Quanto à Média por Disciplina nas áreas não comuns, a secção dos docentes o segundo ano, constatou que os 

resultados estão equivalentes ao Valor de Referência (VR) nas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Educação 

Física. Para tal, contribuíram o empenho e interesse dos alunos nas atividades propostas, assim como a realização de 

atividades de carácter mais lúdico nas disciplinas. 

                                                 
2  
Reflexão sobre os resultados obtidos em cada ano de escolaridade, incluindo a evolução verificada ao longo do ano letivo, salientando diferenças 
significativas entre os resultados dos diferentes anos e dos diferentes períodos. 



 

 

No entanto, nas disciplinas de Oferta Complementar - Ciências e Saúde (duas décimas) e Educação Artística (uma 

décima), os resultados são minimamente inferiores relativamente ao VR. 

Poder-se-á explicar esta diferença pelo facto de ter havido confinamento no ano letivo anterior que não possibilitou o 

desenvolvimento de algumas técnicas que permitissem o desenvolvimento da coordenação motora e motricidade fina. 

Para além disso, a nível geral, os alunos no ensino à distância demonstram pouca expressividade e criatividade. 

Em relação à Taxa de Sucesso, a secção de ano referiu que as estratégias e atividades desenvolvidas permitiram que os 

alunos obtivessem um desempenho escolar muito positivo, uma vez que foram alcançados valores iguais aos VR. 

3º ano 

Quanto à disciplina de Inglês, a média da disciplina desceu 0,1, o que não é significativo, no entanto as docentes darão 

um maior enfoque, no 2.º período, à oralidade, atitudes na sala de aula e empenho dos alunos na concretização das 

tarefas solicitadas. As docentes referiram que, ao longo do primeiro período, os alunos com maiores dificuldades 

usufruíram de uma avaliação diferenciada, quer ao nível dos testes de avaliação, que foram adaptados, quer em 

contexto de sala de aula, através de um maior acompanhamento e recurso a estratégias que permitiram a sua 

participação e envolvimento na aquisição dos conhecimentos da língua. De salientar que a diversificação de 

metodologias utilizadas (canções, jogos, fichas lúdicas, valorização do empenho e atitudes, entre outras), contribuiu 

para o alcance dos objetivos previamente delineados, sendo que, os alunos, na sua globalidade, trabalharam com 

empenho e afinco os diversos temas tratados. Todas as medidas adotadas contribuíram para uma taxa de sucesso de 

100%. 

Em relação a Cidadania e Desenvolvimento, a média é de 4,3 e a taxa de sucesso de 100%. Estes valores refletem que a 

estratégia da Educação para a Cidadania na escola decorreu de forma bastante positiva, tendo desenvolvido 

competências e domínios integrantes no Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória. 

Em Oferta Complementara média foi de 4,4 e a taxa de sucesso de 100%. Nesta disciplina os temas abordados foram de 

encontro aos interesses dos alunos tendo estes demonstrado um ótimo empenho o que contribuiu para o sucesso 

alcançado.  

Em Educação Artísticaa média é de 4,4 e a taxa de sucesso de 100%. Durante o 1.º período, a maioria das atividades 

desenvolvidas estiveram relacionadas com o património local (pintura, modelagem, danças típicas, dramatização da 

Lenda do Galo...), sendo o tema conhecido e do interesse dos alunos, pelo que permitiu partir das conceções prévias 

dos alunos para aprofundar os seus conhecimentos. Neste sentido todos revelaram grande empenho nas atividades 

propostas. 

Quanto à Educação Física a média é de 4,2 e a taxa de sucesso de 100%. Nesta disciplina foram desenvolvidas atividades 

do quotidiano dos alunos com as quais já estavam familiarizados, o que contribui para o sucesso educativo. 

 

4º ano  

Em termos gerais verifica-se que no que se refere à média esta encontra-se abaixo do valor de referência em todas as 

disciplinas não comuns nos quatro anos, embora com uma diferença mínima de uma ou duas décimas. Nas disciplinas 

de Inglês e Oferta Complementar baixou apenas uma décima e a ExAFM duas décimas em relação ao valor de 

referência. Quanto à taxa de sucesso, o conjunto das turmas do 4.º ano, atingiu os 100% em conformidade com o ano 



 

 

anterior em todas as disciplinas.  

Foi referido que as limitações impostas pelo Plano de Contingência condicionam o interesse e a motivação para as 

temáticas normalmente desenvolvidas e atividades realizadas em parceria com outras entidades, ao não permitir o 

contacto entre turmas e a vinda de pessoas externas à escola, reduzindo os horizontes de trabalho a que os alunos já 

estavam habituados. A disciplina de Oferta Complementar, para além do planificado, tem permitido consciencializar os 

alunos e resolver problemas de ansiedade que apresentam assim como esclarecer dúvidas sobre a situação atual de 

pandemia. No que à disciplina de Inglês diz respeito, as docentes referiram que para a taxa de sucesso do quarto ano 

contribuíram fatores tais como o empenho, a motivação e a responsabilidade dos alunos em contexto de sala de aula. 

As docentes referiram que, ao longo do primeiro período, os alunos com maiores dificuldades usufruíram de uma 

avaliação diferenciada, quer ao nível dos testes de avaliação, que foram adaptados, quer em contexto de sala de aula, 

através de um maior acompanhamento e recurso a estratégias que permitiram a sua participação e envolvimento na 

aquisição dos conhecimentos da Língua. De salientar que a diversificação de metodologias utilizadas (canções, jogos, 

fichas lúdicas, valorização do empenho e atitudes, entre outras), contribuiu para o alcance dos objetivos previamente 

delineados, sendo que, os alunos, na sua globalidade, trabalharam com empenho e afinco os diversos temas tratados. 

Com vista a manter os resultados dos discentes, será dado, no segundo período, um maior enfoque à oralidade, 

atitudes na sala de aula e empenho dos alunos na concretização das tarefas solicitadas. 

 

2.º Período1: 

1º ano 

Em relação ao período anterior, a média do 1º ano subiu em todas as disciplinas não comuns aos quatro anos de 

escolaridade e manteve a taxa de sucesso pleno. A diferença do valor de referência em relação à média por disciplina 

não é significativa, oscilando entre 0,1 e 0,3. Durante o E@D, nas sessões síncronas, os alunos continuaram a beneficiar 

da medida de coadjuvação na disciplina de música. Nas sessões assíncronas das aulas do EstudoEmCasa, nas disciplinas: 

Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e Educação Física. Esta gestão permitiu continuar a motivar os alunos 

para a aprendizagem, sendo notório o envolvimento e interesse pela aula de música. Apesar das limitações inerentes à 

pandemia procurar-se-á ir de encontro aos interesses dos alunos desenvolvendo estratégias adequadas à turma, com 

reforço positivo e estímulo para as aprendizagens, em estreita colaboração com pais/encarregados de educação.  

2º ano 

Quanto à Média por Disciplina nas áreas não comuns, a secção dos docentes o segundo ano, constatou que os 

resultados estão equivalentes ao Valor de Referência (VR) nas disciplinas de Cidadania, Oferta Complementar - Ciências 

e Saúde e Desenvolvimento e Educação Física. No entanto, na disciplina de Educação Artística (uma décima), os 

resultados são minimamente inferiores relativamente ao VR. Em relação à Taxa de Sucesso, a secção de ano referiu que 

as estratégias e atividades desenvolvidas permitiram que os alunos obtivessem um desempenho escolar muito positivo, 

uma vez que foram alcançados valores iguais aos VR. 

3º ano 

Quanto à disciplina de inglês, a média recuperou o 0,1% que tinha descido no primeiro período, situando-se, agora, no 

valor de referência. Esta recuperação é o resultado de algumas medidas colocadas em prática pelas docentes, tais 



 

 

como, valorização da oralidade e do empenho dos alunos, diversificação de estratégias de ensino-aprendizagem e 

criação de materiais adaptados às necessidades individuais dos alunos, bem como avaliação diferenciada. Estas 

medidas tiveram especial relevância durante o período de ensino à distância, pois facilitaram a transição do ensino 

presencial para esta nova forma de ensino-aprendizagem. É, também, importante referir o trabalho de articulação e 

colaboração entre as docentes com a constante troca de materiais e experiências que promovem uma maior 

diferenciação pedagógica. A taxa de sucesso continua a situar-se nos 100%. 

Quanto à Média por Disciplina nas áreas não comuns, a secção dos docentes do terceiro ano, constatou que em relação 

a Cidadania e Desenvolvimento, Educação Artística e Educação Física, a média manteve-se. Estes valores continuam a 

refletir que a estratégia da Educação para a Cidadania na escola decorreu de forma bastante positiva, valorizando-se a 

participação, a autonomia, o empenho e a responsabilidade dos alunos. As atividades propostas na Educação Artística 

foram de encontro aos interesses dos alunos e continuou a haver um grande empenho na sua realização. Uma vez que 

as atividades também são de cariz prático leva os alunos a desenvolver uma maior empatia com as aprendizagens 

desenvolvidas. A Educação Física é uma área forte em que os alunos aderem com muito empenho e motivação, uma 

vez que as atividades se realizam maioritariamente no exterior. O #EstudoEmCasa foi um contributo fundamental para 

o desenvolvimento dos conteúdos programáticos. 

No que respeita à Oferta Complementar, a média subiu uma décima. Neste período, os temas abordados foram de 

encontro à faixa etária dos alunos e relacionados com a família, o que lhes permitiu uma maior partilha de opiniões e 

experiências. O interesse e o empenho foram notórios nos resultados obtidos. 

4º ano 

No que se refere à média, nas disciplinas de EXAFM e OC-EC, esta manteve os mesmos valores do período anterior, 

ligeiramente abaixo do valor de referência, uma e duas décimas respetivamente. Quanto à taxa de sucesso, nestas duas 

disciplinas, atingiu-se os 100% dando continuidade aos valores obtidos no 1º período. A impossibilidade de elogiar, de 

dar reforço positivo, de auxiliar de forma presencial os alunos com maior dificuldade, de dar o feedback imediato das 

suas aquisições foram uma dificuldade no E@D. No entanto o interesse dos alunos manteve-se, apesar das áreas terem 

sido exploradas de formas mais superficiais e limitadas, uma vez que, as contingências criadas não favoreciam uma 

aproximação e partilha nas áreas mais práticas e entre pares. Apesar desses constrangimentos houve sempre a 

preocupação de manter o interesse e motivação dos alunos, valorizando conceitos e desenvolvendo competências a 

nível individual. No que à disciplina de Inglês diz respeito, as docentes referiram que a média da disciplina se situa no 

valor de referência, tendo subido 0.1% em relação ao primeiro período. Este valor é o resultado de algumas medidas 

colocadas em prática pelas docentes, tais como, valorização da oralidade e do empenho dos alunos, diversificação de 

estratégias e materiais adaptando-os às necessidades individuais dos alunos e avaliação diferenciada. Estas medidas 

tiveram especial relevância durante o período de ensino à distância, pois facilitaram a transição do ensino presencial 

para esta nova forma de ensino/aprendizagem. É, também, importante referir o trabalho articulado entre as docentes 

com a constante troca de materiais e experiências que facilitam a implementação da diferenciação pedagógica. A taxa 

de sucesso continua a situar-se nos 100%.  

3.º Período1: 

1º ano 

Os docentes analisaram os resultados obtidos nas disciplinas não comuns a todos os anos de escolaridade e concluíram 



 

 

que se observou uma subida constante ao longo de todo o ano letivo, sobressaindo este período, pois os valores de 

referência foram ultrapassados. Em relação à taxa de sucesso o 1º ano regista 100% de sucesso em todas disciplinas, 

igualando o valor de referência à semelhança dos períodos anteriores. Para a evidência destes valores contribuiu a 

coadjuvação das aulas de Música que desenvolveu nos alunos um maior desempenho e motivação nas atividades 

propostas, bem como a diversificação de atividades nas restantes disciplinas. 

2º ano 

Quanto à Média por Disciplina nas áreas não comuns, a secção dos docentes do segundo ano constatou que os 

resultados estão acima do Valor de Referência (VR) nas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento (uma décima), 

Oferta Complementar - Ciências e Saúde (uma décima) e Educação Física (duas décimas). Na disciplina de Educação 

Artística igualou-se o VR. 

Em relação à Taxa de Sucesso, a secção de ano referiu que as estratégias e atividades desenvolvidas permitiram que os 

alunos obtivessem um desempenho escolar muito positivo, uma vez que foram alcançados valores iguais aos VR. 

3º ano 

Quanto à Média por Disciplina nas áreas não comuns, a secção dos docentes do terceiro ano, constatou que em relação 

a todas as disciplinas os resultados melhoraram relativamente aos períodos anteriores, atingindo níveis superiores ao 

do valor de referência. Todas estas disciplinas têm um cariz prático, levando os alunos a desenvolver uma maior 

empatia com as aprendizagens desenvolvidas demonstrando mais autonomia, empenho, motivação e responsabilidade. 

A taxa de sucesso continua a situar-se nos 100%. No que respeita à disciplina de Inglês, as docentes referiram que a 

média subiu duas décimas em relação ao 2º período e três em relação ao 1º período. Desta forma, a média está duas 

décimas acima do valor de referência. Por sua vez, a taxa de sucesso é de 100%, também acima do valor de referência. 

As docentes concluíram que as medidas implementadas, a saber, acompanhamento individualizado dos alunos com 

dificuldades de aprendizagem; avaliação diferenciada; diversificação de recursos e estratégias pedagógicas; valorização 

e reconhecimento do trabalho dos alunos; incentivo à participação oral, bem como o trabalho colaborativo entre as 

docentes, surtiram os efeitos desejados. Em suma, a implementação de estratégias inclusivas, diversificadas e 

individualizadas foram determinantes para o sucesso pleno da disciplina.  

 

4º ano 

Quanto à Média por Disciplina nas áreas não comuns, a secção dos docentes do quarto ano, constatou que os 

resultados estão equivalentes ao Valor de Referência (VR) nas disciplinas de Inglês e Oferta Complementar. No entanto, 

na disciplina de Educação Artística os resultados são inferiores (quatro décimas) relativamente ao VR, sendo referido 

pelos docentes que houve dificuldades em retomar o ritmo de trabalho nesta área após o E@D e que o prolongamento 

do calendário escolar levou a uma quebra na criatividade e empenho dos alunos. Em relação à Taxa de Sucesso, a 

secção de ano referiu que as estratégias e atividades desenvolvidas permitiram que os alunos obtivessem um 

desempenho escolar positivo, uma vez que foram alcançados valores iguais aos VR, verificando-se uma preocupação 

efetiva por parte dos docentes em manter o interesse e motivação dos alunos, valorizando conceitos e desenvolvendo 

competências a nível individual. Quanto à disciplina de Inglês, a taxa de sucesso mantém-se nos 100%, igual ao valor de 

referência. As docentes concluíram que as medidas implementadas, a saber, acompanhamento individualizado dos 

alunos com dificuldades de aprendizagem; avaliação diferenciada; diversificação de recursos e estratégias pedagógicas; 



 

 

valorização e reconhecimento do trabalho dos alunos; incentivo à participação oral, bem como o trabalho colaborativo 

entre as docentes, surtiram os efeitos desejados. Em suma, a implementação de estratégias inclusivas, diversificadas e 

individualizadas foram determinantes para o sucesso pleno da disciplina.  

 

2. Atividades do PAA organizadas pelo departamento
3
  

 

Projeto Educação 

para a Cidadania 

(PEC) 

 

 

Atividades realizadas: 

 - Atividades de receção e acolhimento aos alunos, promotoras de bem-estar, no início do ano 

letivo;  

- Apresentação do Plano de Contingência da escola e treino dos percursos e espaços a seguir; 

- Apresentação, treino de regras de higienização para prevenção da COVID-19. 

- Projeto “Planeta d´ Atitudes”/ Semana da Alimentação: Apresentação da atividade “Semana 

Alimentação Saudável” com um mini livro com referências a lanches saudáveis e receitas 

variadas;  

- Partilha de receitas entre todos, diálogo sobre os conceitos alimentares, promoção do 

consumo de leite escolar, promoção do consumo de fruta nos lanches escolares.  

- Comemoração do Dia das Bruxas/Halloween, em articulação com a disciplina de Inglês, 

realizaram-se diversos trabalhos sobre o tema; 

- Participação no projeto “Onda Rosa”;  

- Exercício de sensibilização para o risco sísmico “A Terra Treme”;  

- Participação no projeto “Novembro azul” - consciencializar para as doenças masculinas, com 

ênfase para o diagnóstico precoce do cancro da próstata; 

- Comemoração da Semana dos Direitos Humanos: Dia Mundial da Pessoa com Deficiência (3 

de dezembro) e Dia Mundial dos Direitos Humanos (10 de dezembro);  

- Visualização de filmes sobre as regras de segurança rodoviárias; 

- Cumprindo a planificação do 3º e 4º ano, foram explorados temas como, comportamentos a 

ter para evitar os incêndios nas florestas e as medidas a tomar; a silvicultura e as árvores que 

fazem parte das nossas florestas assim como as matérias-primas que nos fornecem; as 

caraterísticas de uma agricultura biológica para um ambiente mais sustentável. 

- Participação no concurso “Natal Ecológico” (uma turma do 1º ano) 

-Comemoração do Dia Nacional do Pijama. 

 

Em continuidade:  

- Sensibilização diária para a poupança de água e energia na escola; 

- Separação seletiva de resíduos. Recolha de pilhas. Recolha de tampas de plástico. Recolha de 

rolhas de cortiça. Reutilização de materiais recicláveis e reutilizáveis para elaboração de 

trabalhos de Expressão/Educação Artística. 

-- Plantação de legumes / ervas aromáticas (os alunos prepararam a terra no recreio para a 

semente de couve-galega; em vasos semearam rabanetes, tomates cherry e erva cidreira). 

Observação da germinação da noz e do chuchu.  

- Os frutos das árvores do recreio (colheita de nozes, aprendizagem da técnica para 

desprender a casca, secagem e degustação.   

- Criação/manutenção de espaço biológicos: compostagem, horta biológica, canteiro de 

plantas aromáticas e medicinais; 

- Participação no Projeto Mais Cidadania: Entrega de códigos aos alunos e exploração da 

plataforma; 

                                                 
3 A preencher pelo coordenador, ao longo do ano, através de informação recolhida junto dos dinamizadores. 



 

 

- Educação Financeira: Participação no projeto “No poupar está o Ganho” da Fundação Dr. 

Cupertino de Miranda; 

- Participação no Projeto Missão continente “Do prado para o prato”: Inscrição das turmas 

06A, 06B, 06C, 06 E, 06F, 06G e 06H; Realização de desafios ligados à alimentação 

disponibilizados pela entidade; Desenvolvimento do projeto Sabores da terra – Histórias 

Gastronómicas com envolvência de todas as turmas inscritas com recolha de relatos de 

vivências e receitas usadas pelos avós e bisavós, partilha de experiências, ilustrações, recolha 

de dados por Forms dos hábitos alimentares de hoje, análise desses dados, exploração dos 

conceitos da Dieta Mediterrânica, compilando tudo em um e-book para participação no 

concurso.  

 

Participação
4
 

Participaram todos os alunos do 1º Ciclo – 631 alunos 

Parceiros: Associações de Pais; Câmara Municipal de Barcelos; Fundação Dr. Cupertino de 

Miranda; Resulima; Missão Continente. 

O projeto será mantido no próximo ano letivo. 

Avaliação
5
 

Os alunos e os docentes consideraram estas atividades muito boas ou excelentes. 

 

 

 

Projeto 

“Leituras” 

 

Atividades realizadas:  

-Leitura orientada na sala de aula;  

-Leitura autónoma informativa ou recreativa na sala de aula ou nas bibliotecas escolares;  

-Realização de dramatizações;  

- Participação em Projetos/iniciativas/concursos do PNL; 

- Dinamização das bibliotecas de turma, bibliotecas escolares e “Baú dos Livros”, da Biblioteca 

Municipal, com requisição para leitura domiciliária de livros; 

- Realização do teatro de fantoches “O ratinho Jeremias e o seu primo Malaquias” pela equipa 

da Biblioteca Escolar (Semana da Alimentação) 

- Realização de atividades promovidas pelas Bibliotecas Escolares em parcerias com os 

Departamentos curriculares e/ou pela Biblioteca Municipal: 

- Os alunos participaram nos encontros online com escritores António Mota /Daniel Completo; 

Ana Maria Magalhães/Isabel Alçada/Daniel Completo; Pedro Seromenho. 

- Assistir à peça de teatro infantil online "O Esconderijo", de Lurdes Castro, pelos Via 3, 

Companhia de Teatro; 

- Participação de 4 turmas do 4º ano no projeto Filosofia para Crianças    

Participação
3
 

Participaram todos os alunos do 1º Ciclo – 631 alunos 

Parceiros: Câmara Municipal de Barcelos; Biblioteca Municipal e Bibliotecas Escolares 

Avaliação
4
 

As atividades foram avaliadas como excelentes por alunos e professores. 

O projeto será mantido no próximo ano letivo. 

 

 

                                                 
4 Indicar o número de alunos e a designação dos parceiros envolvidos, se os houver. 
5 Avaliar a atividade (alterações ao previsto; o que correu bem; o que correu menos bem; incidentes); avaliar a participação (adesão e empenho de 
alunos e famílias); avaliar o impacto na aprendizagem (sempre que possível, indicar o instrumento utilizado e a percentagem de alunos avaliados 
com sucesso no final da participação). Concluir pela manutenção, reformulação ou anulação da atividade para o ano seguinte. 



 

 

Projeto 

AprenderTIC@nd

o 

 

Atividades realizadas: 

Informação: 

-Utilização de diferentes ferramentas digitais de acesso à informação, como dicionários 

digitais, enciclopédias digitais e motores de busca, no computador/tablet/telemóvel. 

-Pesquisa e recolha de informação sobre temas estudados nas diferentes componentes 

curriculares e sobre autores/escritores (vida e obra). 

-Pesquisa em endereços de Internet fornecidos pelo professor ou sugeridos pelos manuais 

escolares, no computador/tablet/telemóvel. 

-Utilização dos manuais digitais e realização das atividades pedagógicas/consolidação aí 

propostas. 

Comunicação:  

-Pesquisa e visionamento de vídeos, PowerPoints e audição de músicas através da internet, 

com supervisão/orientação do professor. 

-Realização de atividades no âmbito dos Projetos “+Cidadania”; e de Educação Financeira “No 

poupar está o ganho” com utilização das respetivas plataformas/recursos.  

- Utilização da plataforma Teams, para a comunicação entre docentes, alunos e Encarregados 

de Educação durante a suspensão das atividades letivas presenciais dos alunos ou das turmas 

em isolamento profilático, devido ao vírus Covid19 e para o desenvolvimento do Projetos de 

Coadjuvação na disciplina Educação Artística – Música, nas turmas dos 1º e 2º anos de 

escolaridade. 

Produção: 

-Criação de documentos digitais de produção de texto (Microsoft Word), formulários 

(Microsoft Forms) e de desenho livre (Paint), com utilização do computador/tablet/telemóvel.  

-Produção de registos áudio e vídeo usando ferramentas diversas.  

-Construção de um ebook para participação no concurso “Sabores da Terra – Histórias 

Gastronómicas” do Projeto Missão Continente. 

- “Iniciação à programação” – turmas do 3.º e 4.º anos utilizando os robôs Mind   Designer; 

 

Segurança:  

-Consciencialização dos perigos de exposição de informações pessoais no uso da internet, com 

referência a situações verídicas (por exemplo, utilização do site www.seguranet.pt) 

-Registo nas plataformas digitais (Aula Digital - Leya, Escola Virtual - Porto Editora, plataforma 

“Escola Mágica”), para que os alunos/EE tenham acesso aos manuais digitais e outros 

conteúdos. 

Participação
3
 

Participaram todos os alunos do 1º Ciclo – 631 alunos 

Parceiros: Câmara Municipal de Barcelos 

 

 

Avaliação
4
 

As atividades realizadas foram avaliadas entre o muito positivas e excelentes pelos alunos e os 

docentes, exceto no que toca à disponibilidade de recursos, tais como computadores e 

quadros interativos/projetores, em quantidade suficiente para se dinamizar mais este tipo de 

atividades. 

Dada a introdução do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital no próximo ano letivo, 

com a disciplina de Oferta Complementar a assumir os conteúdos relativos a esta área, este 

projeto deixará de ser implementado.   

 

  

http://www.seguranet.pt/


 

 

 

 

Projeto Viver as 

Tradições Locais 

e Interculturais 

(VITRALI) 

 

Atividades realizadas: 

As atividades relativas aos temas Magusto e Natal/Encerramento do 1º Período foram 

realizadas em cada uma das salas de aula e não em conjunto como é habitual, devido à 

implementação dos Planos de Contingência de cada uma das escolas.  

As atividades passaram por: 

Magusto  

- Aprendizagem de canções e dramatizações alusivas ao tema; 

- Exploração de provérbios alusivos ao tema; 

- Exploração da Lenda de São Martinho. 

 

Natal 

. Elaboração e decoração do espaço escolar com materiais recicláveis recolhidos pelos alunos 

com temas alusivos à quadra.  

- Escrita de cartas ao Pai Natal. 

- Exploração de histórias de Natal. 

- Exploração de tradições de outras comunidades.  

Páscoa  
. Elaboração e decoração do espaço escolar com materiais recicláveis recolhidos pelos alunos 

com temas alusivos à quadra.  

- Exploração de costumes e tradições de outras culturas, países e religiões.  

 

 

Participação
3
 

Participaram todos os alunos do 1º Ciclo – 631 alunos 

Parceiros: Associações de Pais; juntas de Freguesia;  

Avaliação
4
 

As atividades foram avaliadas como excelentes, pelos alunos e pelos docentes. 

O projeto será mantido no próximo ano letivo. 

 

 

Projeto de 

Promoção e 

Educação para a 

Saúde em Meio 

Escolar (PPESME) 

 

- Adesão aos programas PASSE e PRESSE e PNPSO (programas relacionados com alimentação 

saudável, educação sexual e promoção da saúde oral, em parceria em parceria com o ACES do 

Cávado  III – Barcelos/Esposende); 

Atividades realizadas:  

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação; 

Avaliação dos lanches escolares e registo diário em grelha própria; realização de atividades do 

programa PASSE e PRESSE; 

 Saúde oral: escovagem diária dos dentes; 

Comemoração do Dia do Não Fumador- realização de uma experiência para verificação dos 



 

 

malefícios do tabaco. 

Participação
3
 

Participaram todos os alunos do 1º Ciclo – 631 alunos 

Parceiros: CMB; Equipa de Saúde Escolar 

Avaliação
4
 

As atividades foram avaliadas como excelentes, pelos alunos e pelos docentes. 

O projeto será mantido no próximo ano letivo. 

 

 

 

PROGRAMA PIPP 

 

A Equipa de Intervenção Psicossocial e Psicoeducativa, do Município de Barcelos, devido às 

limitações impostas pela Covid 19 não implementou o programa de consciência Fonológica nas 

turmas do 1º ano de escolaridade. 

Relativamente ao acompanhamento dos alunos no serviço de Psicologia e em Terapia da Fala, 

todos foram suspensas com exceção de um reduzidíssimo número de alunos em situação 

muito grave e delicada. 

Estes técnicos auxiliaram na intermediação para a aplicação das Provas CAM – Conhecer 

Mudar e Atuar. 

Participação
3
 

Participaram todos os alunos dos 1º  e 2º anos nas provas CAM (275 alunos). 

Parceiros: Técnicos do Projeto PIPP; professores Titulares de Turma 

Avaliação
4
 

Provas CAM- Conhecer, Atuar, Mudar - rastreio relacionado com as competências para 

aprendizagem da leitura e escrita a todos os alunos do 1º e 2º ano de escolaridade. 

As provas foram aplicadas no início do mês de outubro de 2020 e foram rececionados os 

resultados das turmas nas primeiras semanas de dezembro.  

 

O município suspendeu o Projeto PIPP do 1º período e não o retomando. Os alunos que 

estavam a ser acompanhados nas valências de Terapia da Fala e de Psicologia ficaram sem 

qualquer tipo de acompanhamento. 

 

Identificação
2
 

ARTICULAÇÃO VERTICAL 1º CICLO/2º CICLO: 

PARTICIPAÇÃO NAS JORNADAS PEDAGÓGICAS DO AEVT 

Participação
3
  

Avaliação
4
 

Devido à condicionantes causadas pela pandemia por Covid 19, não foi possível realizar esta 

atividade.  

 

Identificação
2
 ARTICULAÇÃO VERTICAL PRÉ-ESCOLAR / 1.º CICLO 

Participação
3
 

Todos os grupos do pré-escolar tiveram oportunidade de participar em atividades de 

articulação com a(s) turma(s) do 1º ciclo. As atividades foram muito limitadas, adaptando-se 



 

 

aos planos de contingência de cada unidade educativa. 

Avaliação
4
 

Permitiu aos alunos do pré-escolar contactar a nova realidade que se aproxima em termos de 

progressão escolar e identificar diferentes espaços de convívio e de aprendizagem. 

A atividade deverá será mantida no próximo ano letivo. 

 

 

 

3. Medidas de promoção do sucesso escolar 

3.1. Apoio Educativo 

 1P 2P 3P 

Ano  

Nº 

alunos 

que 

freque

ntam 

% 

Nº de 

aluno

s que 

obtiv

eram 

suces

so 

% 

Nº de 

alunos 

que 

freque

ntam 

% 

Nº de 

alunos 

que 

obtiver

am 

sucesso 

% 

Nº de 

alunos 

que 

frequent

am 

% 

Nº de 

alunos 

que 

obtiver

am 

sucesso 

% 

1º  - - - - - - - - - - - - 

2º  11 7,3% 10 91% - - - - 7 0,2% 6 
99,7

% 

3º  24 
15,1

% 
24 100% 25 

15,

8% 
25 100% 23 

14,5

% 
23 100% 

4º  27 
13,7

% 
26 

96,3

% 
31 

15,

5% 
30 

96,8

% 
26 

13,2

% 
26 100% 

1.º Período
5
: 

A medida produziu um impacto muito positivo uma vez que tem sido um precioso auxílio na implementação da 

pedagogia individualizada e diferenciada no período inicial de recuperação das aprendizagens deficitárias, fruto da 

suspensão das atividades letivas presenciais no 3º período do ano letivo passado, dando-se posteriormente 

continuidade à consolidação das mesmas.  

 

2.º Período
5
:  

A medida Apoio Educativo foi aplicada nas semanas iniciais do segundo período, 4 a 21 de janeiro, e nas duas últimas 

semanas do período, de 15 a 26 de março, devido à suspensão das atividades letivas em regime presencial. Ao longo 

destas semanas o apoio foi distribuído por 55 alunos dos 3º e 4º anos, tendo apenas um obtido menção negativa na 

componente do Português.  

No período de regime de aulas não presencial (8 fevereiro a 12 março), todo o crédito horário disponível para as 

duas medidas do departamento (Coadjuvação e Apoio Educativo) foi convertido em Apoio Educativo que passou a 

abranger todos os anos de escolaridade. Foram apoiados 57 alunos: 3 do 1º ano, 14 do 2º ano; 19 do 3º ano e 21 do 

4º ano. Esta conversão possibilitou um melhor acompanhamento dos alunos com dificuldades no E@D: na realização 



 

 

de atividades que ajudassem a minimizar as dificuldades sentidas pelos alunos, no desenvolvimento da autonomia na 

realização das tarefas e na utilização dos meios digitais, na concentração exigida nas aulas síncronas e no apoio na 

realização das tarefas das aulas assíncronas. Foi avaliada por todos os docentes envolvidos, como uma medida 

extremamente positiva, pois a par dos benefícios que já lhe costumam ser reconhecidos, contribuiu para colmatar as 

características mais negativas e muito particulares deste regime de ensino que são ainda mais penalizadoras nos 

alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 

3.º Período
5
: 

No 3º período a medida Apoio Educativo estendeu-se a alguns alunos do 2º ano no sentido de reforçar as 

dificuldades de aprendizagem que se acentuaram com o E@D e apoiando um aluno de PLNM. Pelos motivos 

apresentados nos períodos anteriores, a medida é avaliada como tendo forte impacto na recuperação das 

aprendizagens pelo que deve ser mantida no próximo ano letivo. 

 

3.2. Coadjuvação em sala de aula  

 1P 2P 3P 

Ano  

Nº de 

turmas 

ou 

grupos 

/ano 

Nº de 

alunos 

que 

freque

ntam 

Nº de 

alunos 

que 

obtiver

am 

sucess

o 

% 

Nº de 

turmas 

ou 

grupos 

/ano 

Nº 

de 

alun

os 

que 

freq

uent

am 

Nº de 

alunos 

que 

obtivera

m 

sucesso 

% 

Nº de 

alunos que 

frequentam 

% 

Nº de 

alunos 

que 

obtivera

m 

sucesso 

% 

1º  6 68 67 98,5% 7 77 77 100% 7 77 77 100% 

2º  9 110 108 98,2% 11 154 153 
99,4

% 
11 154 153 

99,4

% 

3º  4 21 20 95,2% 3 21 21 100% 3 21 21 100% 

4º  1 6 5 83,3% 2 19 19 100% 2 19 19 100% 

1.º Período
5
: 

A medida Coadjuvação foi aplicada em 13 grupos e turmas. Beneficiou as turmas mistas e as dos 1º e 2º anos de 
escolaridade num total de 205 alunos.  
A medida Coadjuvação, em todos os anos que foi implementada, foi sempre considerada como muito produtiva e 

promotora do sucesso educativo. Num ano letivo precedido de suspensão de atividades letivas presenciais durante 

um período letivo, a medida tornou-se ainda mais importante no alcançar do deste sucesso em todos os alunos. Ela 

permitiu um trabalho mais próximo e constante com os alunos, o que proporcionou um apoio mais individualizado, 

possibilitando um maior reforço e consolidação das competências individuais e a implementação com maior eficácia 

das medidas universais delineadas para os alunos com dificuldades. O trabalho de proximidade, para além de reduzir 

os pontos de distração, permitiu o questionamento mais frequente a cada um dos alunos e o controlo do trabalho 

mais constante, mantendo-os focados no tema da aula, dando mais tempo de trabalho autónomo aos melhores 

alunos e dedicando mais tempo a ajudar os alunos com mais dificuldades. O trabalho de coadjuvação mostrou efeitos 

positivos, quer em termos de eficácia, quer de qualidade, no desempenho dos alunos, contribuindo de forma 

significativa para a melhoria das aprendizagens. 



 

 

Nas turmas mistas foi referido que contribuiu para um melhor acompanhamento de todos os alunos dos dois anos de 

escolaridade possibilitando o atendimento aprofundado e individualizado aos grupos/ crianças com ritmos de 

trabalho e aprendizagem diferenciados, respeitando assim os interesses, ritmos e perfis de cada um. Mencionou-se 

também a ajuda na realização de trabalhos de grupo e trabalhos de pesquisa diversificando e consolidando assim a 

aquisição de métodos de estudo e de trabalho. 

2.º Período
5
: 

A medida Coadjuvação em sala de aula apenas foi aplicada durante cinco semanas ao longo do período, nas três 

semanas iniciais (4 a 21 de janeiro) e nas duas últimas (15 a 26 de março), devido à suspensão das atividades letivas 

em regime presencial. Ao longo destas semanas foi aplicada em 16 grupos e turmas.  

Beneficiou as turmas mistas e as dos 1º e 2º anos de escolaridade num total de 271 alunos. Destes, 117 alunos 

pertencem às 7 turmas mistas que dela beneficiaram.  

A medida de coadjuvação mostrou efeitos positivos nos alunos e permitiu manter o seu sucesso, contribuindo de 

forma significativa para a recuperação e melhoria das aprendizagens mais comprometidas com a situação de 

pandemia vivida. Na retoma ao ensino presencial foi de importante ajuda na recuperação das regras de postura e de 

trabalho em sala de aula.  

  

3.º Período
5
: 

Ao longo do 3º período a medida aplicou-se no mesmo números de turmas, alcançando o mesmo número de alunos.  

A coadjuvação contribuiu bastante para o sucesso alcançado. Esta medida baseou-se em: apoiar os alunos com mais 

dificuldades; fomentar a diferenciação pedagógica; trabalho colaborativo; partilha de experiências; estimular os 

alunos a solicitarem esclarecimento de dúvidas; maior disponibilidade para um acompanhamento mais 

individualizado aos alunos com mais dificuldades. Em particular nas turmas mistas, esta medida possibilita que os 

conteúdos sejam trabalhados e assimilados por cada grupo de ano de escolaridade com mais profundidade e o 

atendimento às dificuldades sentidas pelos alunos é mais eficiente, permitindo aos Professores Titular de Turma e de 

Coadjuvação darem resposta com maior eficácia às necessidades dos alunos.  

Esta medida beneficiou todos os alunos e contribuiu para um maior sucesso, pelo que os docentes envolvidos 

recomendam fortemente que seja novamente implementada no próximo ano letivo. 

 

4. Articulação com a educação pré-escolar
6
  

Devido ao contexto pandémico, a articulação das atividades com a educação pré-escolar passou apenas pela 

planificação das atividades que se iriam realizar nos dois níveis de educação e ensino (temas, estratégias, datas, …). 

Em nenhuma unidade educativa houve junção física de crianças e alunos. Uma vez que as atividades coincidiam, 

algumas escolas expuseram os trabalhos de todos e outras registaram-nas em suportes digitais de vídeo e/ou áudio 

para partilha com ao restantes turmas e grupos da mesma escola através do e-mail. 

Estas atividades e aprendizagens encontram-se plasmadas num documento comum de articulação elaborado pelos 

dois níveis de escolaridade. 

 

                                                 
6 No final do primeiro período letivo, realizar um balanço das atividades de articulação com a educação pré-escolar. 



 

 

5. Articulação com o 5.º ano
7
  

Não foi possível realizar esta atividade devido às condicionantes provocadas pela pandemia. 

 

6. Articulação com as atividades de enriquecimento curricular
8
  

1.º Período: 

Desenvolveu-se um trabalho de parceria e articulação entre os PTT e os técnicos das AEC, que permitiu trabalhar de 

forma colaborativa, integrada e interdisciplinar, melhorando a qualidade das aprendizagens.  

2.º Período:  

Desenvolveu-se um trabalho de parceria e articulação entre os PTT e os técnicos das AEC, tanto no regime 

presencial como no E@D, o que permitiu trabalhar de forma colaborativa, integrada e interdisciplinar, melhorando 

a qualidade das aprendizagens. No regime não presencial, cada técnico das AEC, em conjunto com o professor 

titular, adaptou a carga horária e as atividades a realizar em função das características da turma.  

3.º Período: 

Com o retomar das atividades letivas presenciais, ao longo do 3º período retomou-se em pleno o trabalho de 

parceria e articulação entre os PTT e os técnicos das AEC, o que permitiu trabalhar de forma colaborativa, integrada 

e interdisciplinar, melhorando a qualidade das aprendizagens. 

O município não foi capaz de colocar os técnicos necessários ao pleno funcionamento das atividades. Muitas 

turmas e algumas escolas completas não tiveram qualquer técnico ao longo do ano letivo.   

 

7. Articulação com as famílias e outros parceiros educativos
9
  

 A articulação com as famílias manteve-se presente na realização de várias atividades. Foi adaptada para se realizar 

apenas à distância. Passou pela colaboração das famílias na execução de atividades pelo Teams, pela partilha de 

tradições, receitas, materiais e pela partilha, por parte dos docentes, de fotografias e vídeos para que as famílias 

tivessem acesso às atividades mais relevantes. Não foi possível desenvolver qualquer atividade que envolvesse a 

presença de pais e encarregados de educação nas escolas.  

 

8. Ações de melhoria/ ações do PAE
10

 

1.º Período: 

As medidas Coadjuvação e Apoio Educativo foram avaliadas de forma bastante positiva pois têm permitido aos 

alunos destas turmas uma melhoria e diversificação das condições de aprendizagem, promovendo assim a 

                                                 
7 No final do ano, realizar um balanço das atividades de articulação com o 5.º ano. 
8 No final de cada período letivo, realizar um balanço da articulação curricular entre a componente letiva e o enriquecimento curricular. 
9 No final do ano letivo, realizar um balanço da participação da comunidade. 
10 Referir execução (concretização do previsto; alterações introduzidas; incidentes), progressos (resultados obtidos para cada indicador previsto) e 
reflexão periódica. 



 

 

equidade no desenvolvimento das diferentes áreas de competência, de acordo com o explanado no ponto 3 deste 

documento. 

2.º Período: 

À semelhança do período passado, as medidas Coadjuvação e Apoio Educativo foram avaliadas de forma bastante 

positiva já que continuaram a permitir aos alunos envolvidos uma melhoria e diversificação das condições de 

aprendizagem, promovendo assim a equidade no desenvolvimento das diferentes áreas de competência. A decisão 

de converter o crédito horário atribuído ao departamento em Apoio Educativo foi fundamental para continuar a 

proporcionar aos alunos com mais necessidades acompanhamento nos momentos síncronos e assíncronos numa 

tentativa de reforçar as aprendizagens e condições de atenção e concentração bem como para minimizar as 

diferenças nas oportunidades educativas e nas condições familiares (equipamentos informáticos, supervisão e/ou 

acompanhamento na realização das tarefas).  

3.º Período: 

Pelas razões apontadas no ponto 3 deste documento as medidas obtiveram avaliação extremamente positiva no 

que toca ao objetivo de promover o sucesso e a qualidade educativos. Todos os docentes titulares de turma 

concordam com a proposta de se manterem estas duas medidas no próximo ano letivo. 

 

9. Cumprimento das planificações/ dos programas
11

 

Os resultados apresentados neste relatório devem ser lidos tendo em conta as limitações impostas ao ensino e à 

aprendizagem.   Enquadrados numa fase pandémica mundial, com suspensão das atividades letivas presenciais, 

isolamento profilático de alunos e/ou turmas, foi necessário introduzir muitas adaptações ao trabalho realizado 

neste ano letivo. 

Ao longo de todo o ano, foram priorizadas as atividades e os conteúdos letivos, bem como as estratégias e recursos 

mais adequados, à instabilidade vivida e às particularidades das diversas turmas.  Ainda assim, assumindo um 

trabalho mais superficial e com menos consolidação do que é habitual, foi possível cumprir as planificações 

curriculares.  

 

10. Supervisão pedagógica
12

 

Nos 1º e 2º períodos não foi possível realizar observações de aulas. Inicialmente devido à necessidade de se 

proceder à substituição de professores titulares de turma e depois devido ao agravamento da situação pandémica, 

seguida da suspensão das atividades letivas presenciais. No 3º período foram iniciadas as supervisões tendo sido 

possível realizar 17 acompanhamentos num universo de 36 professores titulares de turma o que representa 47% 

dos docentes. Foram acompanhados professores de 8 das 10 escolas do 1º Ciclo do agrupamento.   

 

                                                 
11 No final do ano letivo, indicar as unidades didáticas/ metas curriculares não trabalhadas em cada área curricular/disciplina, ano e turma, e 
respetivos motivos. Refletir sobre eventuais discrepâncias entre o previsto e o cumprido. 
12 No final do ano letivo, descrever sumariamente as ações realizadas, as reflexões produzidas pelos intervenientes e, quando for o caso, as 
conclusões a que se chegou. Incluir resultado de inquérito aos membros do departamento sobre a satisfação (muito satisfeito; satisfeito; 
insatisfeito; muito insatisfeito) com o nível de colaboração entre os colegas. Incluir número de aulas/atividades observadas e refletidas pelos 
participantes. 



 

 

11. Organização e funcionamento
13

 

Aspetos mais positivos: 

- O trabalho colaborativo realizado em secção de ano; 

- A rápida adaptação de cada docente à transição para o E@D, por motivo de suspensão das atividades letivas 

presenciais e de isolamento profilático de alunos e turmas, com a necessária flexibilização de métodos, recursos e 

estratégias de ensino; 

- a persistência e resiliência para manter os planos de contingência em vigor, fazendo das escolas locais seguros, 

onde não houve propagação do vírus.  

Aspetos a melhorar: 

É necessário diminuir os procedimentos administrativos. Há um número muito elevado de documentos, relatórios, 

questionários que cada professor titular de turma tem de preencher, sobretudo no final de cada período letivo, 

com a agravante de que algumas avaliações estão a ser repetidas em ata, relatórios e questionários on-line.    

 

12. Reuniões de autoavaliação do departamento 

1.ª Avaliação intercalar Data: 22de dezembro 2020 A Coordenadora,  

2.ª Avaliação intercalar Data:  24 de abril 2021 A Coordenadora,  

Avaliação final Data: 15 de julho de 2021 A Coordenadora,  

 

                                                 
13 No final do ano letivo, refletir sobre aspetos positivos e sobre aspetos a melhorar que impliquem com o trabalho docente. 


