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1. Avaliação global – Níveis de Ensino 

 

     1.1   Pré-escolar 

 

As novas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escola(OCEPE) 

reforçam a ideia de que a avaliação neste nível de ensino está direcionada 

para a ação. Assim, a informação recolhida no processo de reflexão sobre 

os elementos recolhidos, deverá ser utilizada na fundamentação das 

decisões que vierem a ser tomadas. Destes pressupostos se conclui que não 

há lugar a um juízo de valor sobre a maneira de ser da criança, assumindo, 

fundamentalmente, um carácter formativo.  

O documento elaborado apresenta a síntese da avaliação das crianças que 

frequentam o Jardim de Infância deste Agrupamento, de acordo com o 

anteriormente referido, perspetivando-os como uma possibilidade de 

reorientar a ação educativa a desenvolver com os diferentes grupos.    

Após a realização da reunião de avaliação, realizada no dia dezoito de 

dezembro, as educadoras titulares procederam ao preenchimento da 

grelha referente à recolha de dados, que serviu de base para a análise dos 

mesmos.  

Foram avaliados 59 alunos, distribuídos de acordo com o seguinte gráfico: 

Os resultados obtidos pelos alunos 

que frequentam o Pré-Escolar foram 

positivos nas 3 Áreas de conteúdo.  

 

 

 

Relativamente à área de Formação Pessoal e Social, as 3 turmas obtiveram 

aproximadamente 70% de 

resultados positivos. É na turma 1 (3 

anos) que se verifica maior 

percentagem de Não satisfaz. O 

quadro ao lado resume os 

resultados obtidos. 
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Na Área das Expressões, que envolve os domínios da Educação Física, da 

Educação Artística, da Linguagem 

Oral e Abordagem à Escrita e da 

Matemática, os resultados foram 

similares, tendo as 3 turmas obtido 

igualmente, cerca de 70% de 

resultados positivos, tal como 

demonstra o quadro. 

 

Relativamente à Área do Conhecimento do mundo os resultados obtidos 

são claramente positivos, embora 

com uma maior diferença entre as 

3 turmas: são melhores na turma 1 

(85,7% de satisfaz), seguidos da 

turma 3 (73,9%) e a turma 2 com 

63,6%. 

 

O comportamento geral foi considerado Suficiente nas turmas 1 e 2 e Bom 

na turma 3. 

No que respeita ao Aproveitamento Geral foi considerado Bom nas turmas 3 

e 2 e Suficiente na turma 1. 

 

    Comportamento Geral 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 

Suficiente Suficiente Bom 

 

Pelo anteriormente referido, conclui-se que as crianças avaliadas se 

encontram em níveis positivos de aquisição de competências. De realçar 

que o grupo de 3 anos, que frequenta pela 1.º vez o jardim de infância, tem 

Aproveitamento Geral 
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resultados muito positivos em todas as áreas curriculares, embora o seu 

comportamento seja condicionado pelas características de egocentrismo 

próprias desta faixa etária, e, consequentemente, pela dificuldade no 

cumprimento de regras, cooperação, partilha.   

Os resultados menos positivos de alguns alunos, foram devidamente 

analisados pelas docentes e mereceram uma reflexão conjunta com os 

respetivos encarregados de educação aquando das reuniões para esse 

efeito.  

Nessas reuniões foram incentivados a adotar um acompanhamento 

interventivo do percurso escolar dos seus educandos, de forma a incentivá-

los para a vida escolar. Os encarregados de educação, cujos educandos 

apresentavam dificuldades, foram sensibilizados para um possível 

encaminhamento dos mesmos para uma consulta no SPO, como meio de 

intervir precocemente na superação das dificuldades. 

Em contexto de sala de aula, as docentes irão: 

- motivar os alunos para um melhor desempenho nas atividades propostas; 

- proporcionar um apoio mais individualizado aos alunos que revelam mais 

dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; 

- criar um clima educativo favorável ao aprender a aprender;  

- insistir no cumprimento de regras;  

- motivar os alunos para a importância da vida escolar;  

- respeitar o ritmo de cada aluno. 

 

1.2   1º Ciclo 

No primeiro ano, turma A, em português, dois alunos obtiveram nível 

negativo, correspondendo a catorze vírgula vinte e oito por cento, e em 

matemática um aluno obteve nível negativo correspondendo a sete vírgula 

catorze por cento.  

No primeiro ano da turma B, um aluno obteve nível negativo a português e a 

matemática, correspondendo a sete vírgula catorze por cento em cada 

disciplina.  

No segundo ano da turma A, um aluno obteve nível negativo a português e 

a matemática sendo a percentagem de seis vírgula sessenta e seis por cento 

a cada disciplina.  
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No segundo ano da turma B, um aluno obteve nível negativo a português, 

matemática e estudo do meio sendo a percentagem de seis vírgula vinte e 

cinco por cento a cada disciplina.  

No terceiro ano da turma A, dois alunos obtiveram níveis negativos a inglês o 

que corresponde a treze vírgula trinta e três por cento a cada disciplina.  

No terceiro ano da turma B, dois alunos obtiveram níveis negativos a inglês, 

sendo a percentagem de quinze vírgula trinta e oito por cento e um aluno 

obteve nível negativo a matemática o que corresponde a sete vírgula 

sessenta e nove por cento.  

No quarto ano da turma A, três alunos obtiveram níveis negativos a 

matemática o que corresponde a dezasseis vírgula sessenta e seis por cento. 

No quarto ano da turma B, três alunos obtiveram níveis negativos a 

matemática o que corresponde a dezoito vírgula setenta e cinco por cento. 

Nas áreas de expressões artísticas e físico-motoras, apoio ao estudo e 

educação para a cidadania não se registaram níveis negativos em qualquer 

das turmas. 

As medidas delineadas nos PEI surtiram algum efeito pelo que os resultados 

obtidos foram todos positivos. De igual modo, as medidas traçadas nos PAPI 

também produziram algum sucesso embora nem todos os alunos tenham 

ainda ultrapassado todas as dificuldades. No geral, o comportamento dos 

alunos foi considerado bom em todas as turmas. Contudo, os alunos Martim 

Filipe Pinto do segundo ano da turma B e Leandro Filipe Monteiro do terceiro 

ano da turma B continuam a ter comportamentos desajustados na sala de 

aula, embora tenham revelado algumas melhorias nas atitudes e valores. 

Foi elaborada e preenchida uma grelha com as medidas de promoção do 

sucesso educativo implementadas nas diferentes turmas e a mesma fica em 

anexo a esta ata. Face às dificuldades registadas por alguns alunos, os 

docentes delinearam as seguintes estratégias para a promoção do sucesso 

educativo: incentivar e valorizar métodos e hábitos de estudo e de leitura, 

reforço positivo, aumentar a frequência das interações, valorizar a 

participação nas aulas, verificar regularmente o caderno diário, 

responsabilizar mais os encarregados de educação e prestar um ensino mais 

individualizado. 
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     1.3   2º Ciclo 

As disciplinas com maior insucesso no segundo ciclo do ensino básico são 

Matemática com 25,00%, Inglês nível um com 18,92%, Inglês nível dois com 

18,52% e Português com 17,19%. 

Regista-se também algum insucesso em História e Geografia de Portugal 

com 14,06%, Ciências Naturais com 10,61% e Educação Tecnológica com 

5,88%. 

Os 25,00% dos alunos com insucesso em Matemática no segundo ciclo do 

ensino básico, correspondem a 27,03% dos alunos do quinto ano e 22,22% 

dos alunos do sexto ano. 

As turmas de maior insucesso em Matemática são o 5ºB com 37,50%, e o 6ºA 

com  28,57%. 

As turmas do 6ºB e 5ºA obtiveram algum sucesso em Matemática, 

registando, respetivamente, 15,38% e 19,05%. 

O insucesso em Inglês nível um com 18,92%, corresponde a 31,25% no quinto 

B e 9,52% no quinto A. A turma de maior insucesso foi o 5º B. 

O insucesso em Inglês nível dois com 18,52%, corresponde a 21,43% no sexto 

A e 15,38% no sexto B. A turma de maior insucesso foi o 6º A. 

Os 17,19% dos alunos com insucesso em Português no segundo ciclo do 

ensino básico, correspondem a 24,32% dos alunos do quinto ano e 7,41% dos 

alunos do sexto ano. 

As turmas de maior insucesso em Português são o 5ºB com 43,75%, e o 6ºA 

com  14,92%. A turma do 6ºB não registou nenhum nível inferior a três. 

 

   1.4   3º Ciclo 

As disciplinas com maior insucesso no terceiro ciclo do ensino básico são 

Matemática com 36,08%, Físico-Química com 27,84%, História com 26,8%, 

Francês nível três com 26,67%, Inglês nível quatro com 23,68%, Ciências 

Naturais com 23,01% e Inglês nível três com 20,69%. 

Regista-se também algum insucesso em Português com 18,56%, Formação 

Musical com 14,29%, Inglês nível cinco com 13,3%,  Educação Física com 

10,62%, Francês nível dois com 10,53%, Geografia com 10,31%, Francês nível 

um com 6,9%, Instrumento com 4,76% e Educação para a Cidadania com 

4,42%. 
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Os 36,08% dos alunos com insucesso em Matemática no terceiro ciclo do 

ensino básico, correspondem a 55,17% dos alunos do sétimo ano,  28,95% dos 

alunos do oitavo ano e 26,67% dos alunos do nono ano. 

As turmas de maior insucesso em Matemática são o 7ºB com 75%, o 7ºA com  

41,18% e o 9ºB com 35,71%. 

As turmas onde também se regista algum sucesso em Matemática são: 8ºB 

com 30,77%, 8ºC com 28,57%, 8ºA com 27,27%, 9ºA com 18,75%. 

O insucesso em Físico-Química 27,84%, corresponde a 23,3% no nono ano,  

21,05% no oitavo e 41,38% no sétimo. As turmas de maior insucesso em Físico-

Química são 7ºB com 58,33%, 7ºA com 29, 41%,  9ºB com 28,57% e 8ºA com 

27,27% dos alunos. 

As turmas onde também se regista algum insucesso em Físico-Química são 

8ºC  com 21,43%, 9ºA com 18,75% e 8ºB com 15,38%. 

Em Francês nível três, são o 9ºA com 25% e o 9ºB com 28,57%, as turmas onde 

se regista o maior insucesso. 

Em Inglês nível cinco, é o 9ºB que registar o maior insucesso, 28,57%.  

Em Inglês nível quatro, com 23,68% de insucesso, é nas turmas do 8ºC com 

28,57%, 8ºB com 23,08%, e 8ºA com 18,18%, onde se regista o maior insucesso. 

Em Inglês nível três, é no 7ºA com 17,65% e no 7ºB com 25% que se regista o 

maior insucesso. 

Na disciplina de História com 20 6,8% de insucesso, as turmas onde se regista 

o maior insucesso são o 8ºA com 54,55%, o 7ºB com 33,33%, o 8ºB com 

30,77%, o 8ºC com 28,57%, o 9ºB com 28,57%, o 7ºA com 17,65% e o 9ºA com 

6,25%. 

Na disciplina de Ciências Naturais com 23,01% de insucesso,  as turmas onde 

se regista o maior insucesso são: 7ºA com 47,06%, 8ºB com 46,15%, 7ºB  com 

30,77%, 9ºA com 25%, 8ºA com 15,38% e 8ºC  com 14,29%. 

A disciplina de Português  regista 41,67% de insucesso no 7ºB e 28,57% no 8ºC 

e 9ºB. 
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2.   Avaliação global – Departamentos Curriculares 

     2.1   Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

As disciplinas do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

com maior insucesso são Matemática do 3º CEB com 36,08%, Físico-Química 

com 27,84%, Matemática do 2º CEB com 25,00 %, Ciências Naturais do 3º 

CEB com 23,01% e Ciências Naturais do 2º CEB com 10,61 % . 

O insucesso em Matemática corresponde a 55,17% dos alunos do sétimo 

ano,  28,95% dos alunos do oitavo ano, 27,03 % dos alunos do quinto ano, 

26,67% dos alunos do nono ano e 22,22 % dos alunos do 6º ano . 

As turmas de maior insucesso em Matemática são o 7ºB com 75%, o 7ºA com  

41,18%, 5ºB com 37,50 % e o 9ºB com 35,71%  

As turmas onde também se regista algum insucesso em Matemática são: 8ºB 

com 30,77%, 8ºC com 28,57%, 6ºA com 28,57 %,, 8ºA com 27,27%, 5ºA com 

19,05 %, 9ºA com 18,75% e 6º B com 15,38 % 

O insucesso em Físico-Química 27,84%, corresponde a 23,3% no nono ano,  

21,05% no oitavo e 41,38% no sétimo. As turmas de maior insucesso em Físico-

Química são 7ºB com 58,33%, 7ºA com 29, 41%,  9ºB com 28,57% e 8ºA com 

27,27% dos alunos. 

As turmas onde também se regista algum insucesso em Físico-Química são 

8ºC  com 21,43%, 9ºA com 18,75% e 8ºB com 15,38%. 

Na disciplina de Ciências Naturais,  as turmas onde se regista o maior 

insucesso são: 7ºA com 47,06%, 8ºB com 46,15%, 7ºB  com 30,77%, 9ºA com 

25%,  

As turmas onde também se regista algum insucesso em Ciências Naturais são  

8ºA com 15,38% e 8ºC e 6ºA com 14,29% e 6ºB com 6,67 % 

As razões do insucesso estão identificadas e registadas nas atas dos 

Conselhos de Turma de avaliação. 

Os docentes do Departamento propõem como estratégias para a 

superação deste insucesso, para além das previstas no Plano de Ação, 

reforçar o controlo dos trabalhos da aula e de casa. Propõem ainda o 

reforço do acompanhamento por parte dos Encarregados de Educação, 

essencialmente para a melhoria dos resultados escolares dos seus 

educandos. 

 



 10/30 

      2.2    Departamento de Línguas 

 

Português 

Começando a análise pelo quinto ano de escolaridade, referimos que se 

registaram na turma A, dois níveis inferiores a três, num total de vinte e um 

alunos.  

A docente referiu que de um modo geral, os alunos revelaram algumas 

dificuldades em situações escritas e na expressão correta e adequada; 

revelaram, ainda, má articulação de algum vocabulário, assim como 

incorreta interpretação e utilização da terminologia científica/técnica 

adequada às disciplinas. Apresentaram, também, algumas dificuldades na 

interpretação de enunciados, na aplicação de regras gramaticais, redigindo 

textos de forma desorganizada e com erros ortográficos. 

Já na turma B, constituída por dezassete alunos, sete obtiveram nível inferior 

a três. 

 A docente referiu que estes alunos apresentam muitas dificuldades, 

sobretudo, no domínio da gramática e da escrita. Não realizam os trabalhos 

de casa e nem sempre trazem o material necessário à aula. Três desses 

alunos para além de apresentarem dificuldades nos vários domínios do 

Português, têm falta de atenção/concentração, não se esforçam na 

resolução de tarefas e muitas vezes revelam uma atitude de 

“aborrecimento” quando lhes é pedido algum esforço. O caderno diário 

não se encontra devidamente organizado pois muitas vezes não executam 

as tarefas que lhes vão sendo propostas e raramente aparecem com os 

trabalhos de casa realizados. Não têm métodos de trabalho nem de estudo, 

comprovado pela resposta de um dos alunos que “nunca” estudava para 

Português. Três destes alunos, apesar de indicados para frequentarem as 

aulas de apoio a Português, nunca compareceram a nenhuma, ao longo do 

período. 

Nas duas turmas do sexto ano os resultados foram bastante positivos. Na 

turma A houve apenas dois níveis inferiores a três e na turma B não se 

registou nenhum nível inferior a três. Ambas as turmas registam bom 

aproveitamento, comportamento e assiduidade. 
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A docente que leciona as duas turmas do sétimo ano ao fazer a sua análise 

disse que na turma A registou dezoito por cento de insucesso que equivale a 

três alunos com nível inferior a três. 

Por seu lado, a turma B obteve quarenta e dois por cento de insucesso, que 

equivale a cinco alunos com nível inferior a três. 

Em ambas as turmas, os alunos são pouco empenhados nas atividades 

letivas, revelando grande falta de atenção/concentração na sala de aula, 

manifestando, também, muitas dificuldades nos domínios específicos da 

disciplina, sobretudo na gramática, leitura/educação literária e escrita. 

É fundamental que estes alunos adotem uma postura de maior empenho, 

concentração e estudo, na sala de aula, pois, por vezes, na sua maioria, são 

distraídos, conversadores e com uma grave falta de métodos e hábitos de 

trabalho. 

No oitavo ano, nas turmas A, B e C, seis alunos, num universo de trinta e oito, 

obtiveram nível inferior a três, dois no oitavo B e quatro no oitavo C. Os 

alunos que registaram insucesso são alunos pouco empenhados nas 

atividades letivas, revelando grande falta de atenção/concentração na 

sala de aula, apresentam um ritmo de trabalho bastante lento, 

manifestando, também, muitas dificuldades nos domínios específicos da 

disciplina, sobretudo na gramática, leitura/educação literária e escrita.  

É fundamental que estes alunos adotem uma postura de maior empenho, 

concentração e estudo, na sala de aula, pois, por vezes, revelam-se, na sua 

maioria, distraídos, conversadores e com uma grave falta de métodos e 

hábitos de trabalho. Os mesmos necessitam de encarar o processo de 

ensino-aprendizagem com maior respeito e responsabilidade, empenhando-

se seriamente na compreensão e resolução das tarefas propostas. A 

docente insistirá, na necessidade de adoção de comportamentos e atitudes 

proporcionadores de uma aprendizagem mais sustentada, conducente à 

aquisição de saberes e ao sucesso escolar.  

Por último, no nono ano de escolaridade, a docente referiu que a turma A 

apresentou cem por cento de sucesso nas suas aprendizagens. 

Na turma B, houve quatro alunos que obtiveram nível inferior a três, o que 

equivale a vinte e cinco por cento de insucesso. 
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Afirmou a docente desta turma que os alunos apresentam muitas 

dificuldades, sobretudo, no domínio da gramática e da escrita, não têm 

métodos nem hábitos de trabalho, são conversadores, distraídos e torna-se 

obrigatório que encarem o processo de ensino-aprendizagem com maior 

respeito e responsabilidade, empenhando-se seriamente na compreensão e 

resolução das tarefas propostas. 

A turma PIEF obteve cem por cento de sucesso em todas as disciplinas, 

embora ainda se registem alguns problemas a nível do comportamento de 

alguns alunos, fora da sala de aula. 

Inglês 

Quanto à disciplina de Inglês no primeiro ciclo e no que respeita às turmas 

do terceiro ano, os alunos de um modo geral acompanham a lecionação 

dos conteúdos. Contudo, é de salientar que na turma B a generalidade dos 

alunos não adquire nem aplica conhecimentos com facilidade, tendo 

atingido os objetivos delineados para a disciplina com alguma dificuldade. À 

exceção de muito poucos alunos, a turma revela dificuldades em todos os 

domínios da língua, mas mais particularmente ao nível da leitura e da 

expressão oral, não sendo capazes de ler e/ou exprimir com fluência os 

enunciados próprios para esta fase da sua aprendizagem. Feita uma análise 

do aproveitamento, verifica-se que na turma A, num total de quinze, não 

obtiveram sucesso dois alunos, enquanto na turma B não obtiveram sucesso 

dois alunos num total de treze. O aproveitamento destes não foi satisfatório 

porque revelaram dificuldade em vários dos domínios avaliados, 

nomeadamente, em identificar o vocabulário específico das unidades 

lecionadas; em responder a questões sobre a sua identificação pessoal; em 

reconhecer/repetir as letras do alfabeto em inglês; em legendar imagens; 

em preencher espaços lacunares em frases simples com palavras dadas e 

em ler pequenas frases com vocabulário conhecido. Nos casos de dois 

alunos, um na turma A e outro na B, o aproveitamento é fortemente 

condicionado pela sua postura na sala de aula. Revelam grande dificuldade 

em acompanhar o ritmo de aprendizagem dos restantes colegas, 

demonstrando pouca capacidade de concentração e distraindo-se a eles e 

aos colegas com facilidade. São extremamente imaturos e muito pouco 

perseverantes, não fazendo qualquer esforço para superar os obstáculos 
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com que se deparam. Para poder recuperar estes casos de insucesso, a 

professora propõe providenciar, dentro do possível, um acompanhamento 

mais individualizado; reforçar a verificação do cumprimento de tarefas; 

valorizar a participação; recorrer com frequência ao reforço positivo e 

solicitar aos alunos com mais facilidade de aprendizagem que lhes prestem 

algum apoio na realização das atividades. 

No que concerne ao quarto ano, não se registaram casos de insucesso. 

Verifica-se que de um modo geral os alunos de ambas as turmas manifestam 

entusiasmo e curiosidade relativamente à aprendizagem dos conteúdos, 

acompanham a lecionação das matérias e participam de forma ativa e 

positiva nas tarefas propostas. 

O aproveitamento obtido pelos alunos no segundo ciclo foi o seguinte:  

5.º A - 2 níveis inferiores a 3 (21 alunos); 5.º B - 5 níveis inferiores a 3 (16 alunos); 

6.º A - 3 níveis inferiores a 3 (14 alunos); 6º B - 2 níveis inferiores a 3 (13 alunos). 

Alguns alunos revelaram algumas dificuldades na leitura e pronúncia e 

descodificação de mensagens orais. A participação nas atividades 

principalmente ao nível da expressão oral foi fraca e apresentaram também 

dificuldades nos testes de compreensão do oral (listening/ comprehension). 

No âmbito da escrita, alguns alunos tiveram dificuldades de produção de 

textos e aplicação de novos conteúdos. 

Para colmatar estas dificuldades, a docente irá reforçar os conteúdos 

abordados, treinar a leitura e pronúncia e aumentar a frequência da 

produção de pequenos textos.  

Nas turmas do 7.º A, 7.º B, 8.º B e 8.º C, a percentagem de sucesso 

corresponde a 82, 35%, no 7.ºA; 76, 92%, no 7.ºB; 78,57% no 8.ºB e a 71,42% no 

8.ºC.  

A docente considera os resultados obtidos satisfatórios, pois há alguns alunos 

com nível três, mas que obtiveram uma percentagem inferior a 60% na 

média de final de período. Considera que as estratégias para promoção de 

sucesso em que os alunos beneficiam de um tempo semanal de Oficina de 

Oralidade, onde a presença de outra professora é de elevada importância 

na resolução das atividades propostas e o tempo de Apoio Pedagógico 

Acrescido, onde os alunos podem colocar as suas dúvidas ou resolver 
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exercícios sobre os conteúdos abordados nas aulas permitiram que o 

aproveitamento fosse bastante significativo.  

Na turma PIEF verificou-se 100% de sucesso. 

Ainda na disciplina de Inglês, a turma A do oitavo ano registou cerca de 

oitenta e dois por cento de sucesso e as turmas A e B do nono ano cem por 

cento e setenta e um por cento de sucesso, respetivamente. Assim sendo, 

facilmente se conclui que o aproveitamento destas turmas é bastante 

satisfatório. Porém, importa salientar que o êxito obtido por grande parte 

destes alunos deve-se essencialmente ao recurso sistemático por parte da 

docente à diversificação de estratégias e à adaptação da lecionação dos 

conteúdos ao seu ritmo de aprendizagem. A percentagem atribuída ao 

domínio das atitudes e valores, nomeadamente vinte por cento da 

classificação final, assume também um peso bastante relevante no sucesso 

global. Alguns alunos obtiveram um nível três embora não tenham sido 

capazes de atingir plenamente os objetivos delineados para a disciplina no 

que diz respeito aos conteúdos programáticos. Contudo, a avaliação neste 

nível de escolaridade reveste-se de um carácter positivo, sublinhando os 

aspetos a melhorar e valorizando o que o aluno sabe e é capaz de fazer. O 

facto de se mostrarem cumpridores das regras estipuladas; de realizarem 

com empenho as tarefas propostas na aula e para casa; de manifestarem 

atenção e concentração e de participarem nas atividades de forma 

oportuna e positiva, permite a atribuição da quase totalidade da 

percentagem prevista para o domínio sócio afetivo, conduzindo assim ao 

sucesso registado. 

Francês 

Na disciplina de Francês, os resultados foram bastante satisfatórios em todas 

as turmas. No 7.ºA registou-se 100% de sucesso, embora dois alunos tenham 

obtido nível três, como incentivo. No 7.ºB registou-se 83,3% de sucesso, tendo 

havido dois níveis inferiores a três. No 8.ºA registou-se 90,9% de sucesso, 

apenas 1 aluno obteve nível inferior a 3. No 8.ºB registou-se 76,9% de sucesso, 

3 alunos obtiveram nível inferior a 3. No 8.ºC registou-se 100% de sucesso, 4 

alunos obtiveram 3-. 

No 9.ºA registou-se 75% de sucesso e no 9.ºB registou-se 71,4% de sucesso. 
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Os alunos que obtiveram nível inferior a três revelam falta de hábitos e 

métodos de trabalho e de estudo, não realizam os trabalhos de casa e 

apenas participam em sala de aula, quando solicitados. São alunos pouco 

empenhados nas atividades letivas, revelando grande falta de 

atenção/concentração na sala de aula, apresentam um ritmo de trabalho 

bastante lento, manifestando, também, muitas dificuldades nos domínios 

específicos da disciplina, quer a nível da gramática, da leitura, da escrita e 

da oralidade. 

Estes alunos foram propostos para aulas de apoio a Francês e em sala de 

aula a professora está a prestar um apoio mais individualizado, sempre que 

possível, aos mesmos.  

Estratégias a implementar para a melhoria dos resultados escolares 

Perante os resultados obtidos pelos alunos, as docentes do Departamento 

Curricular de Línguas propõem as seguintes estratégias para uma melhoria 

nos resultados dos discentes: 

- Fomentar a participação nas atividades da sala de aula; 

- Aumentar a frequência de interações verbais; 

- Realização de atividades diversificadas do domínio da leitura e da 

gramática; 

- Realização de Oficinas de Escrita em sala de aula; 

- Motivar os alunos para a leitura autónoma e com a família; 

-Direcionar as coadjuvações e a oficina da oralidade/trabalho para 

tarefas/atividades relacionadas com os domínios onde os alunos 

apresentaram mais insucesso; 

- 45’ de Apoio ao Estudo para desenvolver apenas atividades no âmbito da 

disciplina de Português [nomeadamente na turma B do quinto ano]; 

-Separar as turmas A e B do 5.º ano, nas aulas de Apoio Pedagógico 

Acrescido [já teve início a 11/01]; 

-Valorizar as pequenas vitórias individuais para reforço da autoestima e 

autonomia;  

-Maior articulação entre as diversas disciplinas e áreas curriculares; 

-Alertar para a organização individual na sala de aula e em casa, solicitando 

um maior envolvimento dos encarregados de educação nas atividades 

escolares dos seus educandos; 
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- Promover e incentivar as regras do saber ser/estar na sala de aula; 

- Reforço de alguns dos conteúdos essenciais à progressão e daqueles que 

os alunos menos dominam; 

- Aumentar a frequência de interações verbais entre aluno-professor e vice-

versa; 

- Realizar trabalhos de grupo/pares/individuais; 

- Promover a troca de opiniões e o debate de ideias; 

- Apoiar o aluno na descoberta das diversas formas de organização da sua 

aprendizagem; 

- Promover atividades, na sala de aula, dirigidas ao esclarecimento de 

dúvidas; 

- Organizar o ensino com base em conteúdos e recursos diversificados, 

promovendo a pesquisa, seleção e tratamento de informação; 

- Cumprir as medidas de promoção constantes no PAPI; 

- Valorização da participação; 

- Incentivo da realização dos trabalhos de casa; 

- Reforço do cumprimento das regras da sala de aula/código de conduta; 

- Incentivar a participação dos alunos nos Concursos de poesia, gramática, 

ortografia, leitura a desenvolver pelo Departamento em parceria com a 

Biblioteca Escolar e/ou Concursos a nível nacional; 

- Construção de um “banco” de atividades de Português que englobem os 

diferentes domínios trabalhados (oralidade, leitura, gramática, escrita e 

educação literária) a utilizar/desenvolver na Sala Lúdica ou em casos de 

substituições de docentes. 

 

  

      2.3   Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

História e Geografia de Portugal 

 5.º A 5.º B 5.º Ano 6.º A 6.º B 6.º Ano 2.º Ciclo PIEF 

Insucesso 14,3% 31,3% 21,7%  7,7% 3,7% 14%  

Sucesso 85,7% 68,7% 78,3% 100% 92,3% 96,3% 86% 100% 

As turmas do sexto ano alcançaram resultados bastante satisfatórios. A turma 

A do quinto ano também alcançou bons resultados. Na turma B do quinto 

ano, por sua vez, os resultados não foram satisfatórios. Trata-se de uma turma 
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muito problemática ao nível da aquisição e compreensão de 

conhecimentos, bem assim como no que respeita à responsabilização dos 

alunos perante a vida escolar. Não realizam trabalhos de casa e muitas 

vezes não se fazem acompanhar do material necessário para a aula. Estes 

problemas são transversais e foram objeto de análise quando da realização 

do conselho de turma de final de período.  

História 

 7A 7B 8A 8B 8C 9A 9B 

sucesso 82,4 66,7 45,5 69,3 71,5 93,7 71,5 

insucesso 17,6 33,3 54,5 30,7 28,5 6,3 28,5 

Em geral os resultados foram satisfatórios ou bons, exceto na turma A do 8º 

ano, onde a taxa de insucesso foi de 54,5%. Os fatores que contribuíram para 

estes resultados foram sobretudo a falta de atenção/concentração dos 

alunos nas aulas e a falta de empenho e estudo. No ano letivo transato estes 

alunos tiveram resultados satisfatórios na disciplina, mas este ano o seu 

comportamento e participação nas aulas sofreu grandes alterações facto 

que acabou por se refletir no aproveitamento. 

Na turma B do 7º ano, a taxa de insucesso não foi tão elevada, mas é a 

turma onde os alunos revelam mais dificuldades a nível da aquisição de 

conhecimentos, da compreensão de conceitos básicos, da localização no 

espaço e tempo e interpretação de documentos. Essas dificuldades são 

agravadas pela falta de interesse dos alunos e pelas dificuldades a nível da 

atenção/concentração. 

As estratégias implementadas no 1º período irão manter-se, nomeadamente, 

a realização de pequenos trabalhos de pesquisa sobre os assuntos 

lecionados, a produção de sínteses, visualização de documentários e 

excertos de filmes, entre outras. 

Geografia 

 7.º A 7.º B 8.º A 8.º B 8.º C 9.º A 9.º B 

Insucesso 12% 42%   7,7% 3,7% 20% 

Sucesso 88% 58% 100% 100% 100% 100% 80% 
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Os resultados foram satisfatórios, à exceção da turma do 7.º B. Os alunos 

revelam dificuldades a nível da aquisição de conhecimentos e da 

compreensão de conceitos. 

Educação Moral e Religiosa Católica  

O sucesso foi de 100%.  

 

      2.4   Departamento de Expressões 

 

2ºCEB: 

Na disciplina de Educação Tecnológica no quinto A o sucesso foi de cem 

por cento. Verificou-se que quarenta e um vírgula sete dos alunos 

alcançaram nível três, quarenta e um vírgula sete dos alunos obtiveram o 

nível quatro e dezasseis vírgula sete obtiveram o nível cinco. 

Na disciplina de Educação Tecnológica no quinto B o sucesso foi de noventa 

e três vírgula oito por cento. Verificou-se que doze vírgula cinco dos alunos 

alcançaram nível dois, oitenta e um vírgula três  dos alunos obtiveram o nível 

três e seis vírgula três obtiveram o nível quatro. 

Na disciplina de Educação Visual no quinto A O sucesso foi de noventa e 

cinco vírgula dois por cento. Verificou-se que quatro vírgula oito dos alunos 

alcançaram nível dois, trinta e oito e um vírgula um  dos alunos obtiveram o 

nível três, quarenta e dois vírgula nove obtiveram o nível quatro e catorze 

vírgula três obtiveram nível cinco. 

Na disciplina de Educação Visual no quinto B o sucesso foi de cem cento. 

Verificou-se que oitenta e sete vírgula cinco dos alunos alcançaram nível 

três, doze vírgula cinco obtiveram o nível quatro. 

Conclui-se que o aproveitamento, no quinto A e B, à disciplina de Educação 

Visual e à disciplina de Educação Tecnológica do segundo ciclo é global é 

bastante satisfatório.   

Os alunos do 2.º ciclo foram avaliados no final do 1.º período de acordo com 

os critérios de avaliação definidos e em conformidade com as percentagens 

definidas pelo conselho pedagógico para cada domínio. Analisados os 

resultados disciplina de Educação Tecnológica nas turmas do 6.º ano 

concluiu-se que, o sucesso foi de 91,3%, sendo no 6.ºA de 77,5% e no 6.ºB de 

93,4%. Verificou-se que 8,7% dos alunos alcançaram nível “dois”, 43,5% “três” 
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e 47,8% nível “quatro”. As elevadas percentagens de sucesso são o reflexo 

do interesse e empenho demonstrados pela generalidade dos alunos em 

relação aos conteúdos lecionados e em relação à disciplina de educação 

tecnológica.  

Todos os conteúdos programados para o 1.º período foram lecionados de 

acordo com as planificações elaboradas. 

A implementação do Plano de Ação Estratégica no domínio atitudinal 

quanto à melhoria da disciplina e da atenção/concentração em contexto 

de sala de aula e, consequentemente, das aprendizagens, contribuiu para o 

sucesso dos alunos refletido nos bons resultados registados na avaliação do 

final do 1.º período. 

Quanto à disciplina de Educação Visual concluiu-se que nas turmas do 6º.A 

e 6º.B, o sucesso foi de 100%. Verificou-se que 31% dos alunos alcançaram 

nível “três” e 69% nível “quatro”. As elevadas percentagens de sucesso são o 

reflexo do interesse e empenho demonstrados pela generalidade dos alunos 

em relação aos conteúdos lecionados e em relação à disciplina.  

Todos os conteúdos programados para o 1.º período foram lecionados de 

acordo com as planificações elaboradas. 

A implementação do Plano de Ação Estratégica no domínio atitudinal 

quanto à melhoria da disciplina e da atenção/concentração em contexto 

de sala de aula e, consequentemente, das aprendizagens, contribuiu para o 

sucesso dos alunos refletido nos bons resultados registados na avaliação do 

final do 1.º período. 

No que respeita à Educação Física do segundo ciclo, considera-se que o 

aproveitamento à disciplina é muito bom, uma vez que a percentagem de 

positivas das turmas foi de cem por cento. 

Num universo de setenta e seis alunos foram atribuídos vinte e três níveis três 

(trinta vírgula vinte e seis por centro), trinta e oito níveis quatro (cinquenta por 

cento), cinco níveis cinco (seis vírgula cinquenta e sete por cento) e nenhum 

nível inferior a três (0%). 

Educação Musical 

No que diz respeito às turmas do quinto ano, num total de vinte e oito alunos, 

a percentagem de positivas nestas turmas  é de 100%, ou seja, todos os 

alunos obtiveram notas superiores a três. Os alunos foram avaliados de 
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acordo com os critérios de avaliação definidos para a disciplina, os 

conteúdos não foram todos lecionados devido á colocação tardia do 

professor. Os resultados alcançados pelas duas turmas apesar de não haver 

níveis inferiores a três, poderiam ser mais satisfatórios se os alunos 

demonstrassem mais empenho nas atividades propostas. 

Nos sextos anos num total de vinte e três alunos os resultados são muito 

satisfatórios, não há níveis inferiores a três, os alunos demonstram grande 

interesse pelas atividades propostas. Na turma do sexto A não frequentam 

alguns alunos da turma, visto que os restantes frequentam o ensino 

articulado. Os conteúdos não foram todos lecionados devida á colocação 

tardia do professor. Os alunos demonstram bastante interesse e empenho 

nas atividades propostas. 

3ºCEB 

Após uma análise cuidada da avaliação do 1º período da disciplina de 

Educação Visual, pode concluir-se que o aproveitamento à disciplina de 

educação visual é muito bom, uma vez que a percentagem de positivas das 

turmas do 3º ciclo foi de 100%. Este balanço foi feito tendo em conta 

também a avaliação dos alunos CEI. 

Destaca-se a percentagem de níveis 4 e 5 atribuídos: na turma 7º A, 47,06% 

dos alunos obteve nível 4 e 5,88% nível 5; na turma do 7º B, 42,86 % dos alunos 

obteve nível 4 e não houve nenhum aluno com avaliação com nível 5; na 

turma do 8º A, 53,85% dos alunos obteve nível 4 ( um dos quais atribuído a 

um aluno com CEI)e não houve nenhum aluno com avaliação com nível 5; 

na turma do 8º B, 15,38% dos alunos obteve nível 4 e 15,38 % nível 5;  na 

turma do 8º C, 42,86% dos alunos obteve nível 4 e não houve nenhum aluno 

com avaliação com nível 5; na turma do 9º A, 81,25% dos alunos obteve nível 

4 e não houve nenhum aluno com avaliação com nível 5 e na turma do 9º B, 

62,5 % dos alunos obteve nível 4 ( um dos quais atribuído a um aluno com 

CEI) e não houve nenhum aluno com avaliação com nível 5. Salienta-se que 

todos os alunos com PEI usufruíram de adequações no processo de 

avaliação.  

A professora irá continuar, sempre que possível, a dar apoio individualizado 

na sala de aula e proporcionar um maior reforço positivo, no entanto, os 
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alunos devem consciencializarem-se que o seu sucesso escolar depende em 

primeiro lugar do seu esforço e empenho. 

No que concerne à disciplina de Educação Tecnológica, os alunos do 3º 

ciclo – 7ºB, 8ºB e 8ºC, foram avaliados no final do 1º período de acordo com 

os critérios de avaliação definidos no início do ano letivo e em conformidade 

com as percentagens definidas pelo conselho pedagógico para cada 

domínio. 

No referente às turmas – 7º B e 8º B e 8º C, os alunos à disciplina de 

Educação Tecnológica obtiveram resultados de 100% de níveis três ou 

superior a três, onde se pode concluir que os resultados foram bastante 

satisfatórios. 

As elevadas percentagens de sucesso nas turmas do 7º B e 8º B e 8º C são o 

reflexo do interesse e empenho demonstrados pela generalidade dos alunos 

em relação aos conteúdos lecionados e em relação à disciplina de 

educação tecnológica. 

Por tudo que foi referido pode concluir-se que os resultados da avaliação do 

final do 1º período foram bastante satisfatórios. 

No que respeita à disciplina de Educação Física, foram avaliados os alunos 

do 3º ciclo(7º A,B; 8º A, B, C; 9º A, B). Estes alunos foram objeto de avaliação 

segundo os critérios  definidos no início do ano letivo e em conformidade 

com as percentagens definidas pelo conselho pedagógico para cada 

domínio. 

No que se refere às turmas do 7º A e 9º A, os alunos à disciplina de Educação 

Física, obtiveram 100% de resultados de nível três ou superior. Podemos 

concluir que os resultados são o reflexo do empenho, interesse e evolução 

que os discentes apresentaram perante os conteúdos apresentados ao 

longo do último período. 

Na turma do 7ºB, houve uma percentagem de níveis inferior a três de 23%. 

No 8ºA, a percentagem de nível inferior a três fixou-se nos 7%; no 8ºB, 30% de 

níveis inferiores a três; no 8º C, a percentagem de níveis inferiores a três foi de 

7% e finalmente no 9ºB, essa percentagem fixou-se nos 18%. Relativamente 

aos resultados indicados, podemos concluir que o percurso percorrido por 

estes alunos ao longo do processo de ensino e aprendizagem no primeiro 

período, não foi de encontro ao esperado, uma vez que, não houve 
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melhoria dos resultados obtidos nas avaliações iniciais. Alunos pouco 

empenhados, com uma qualidade na execução à quem do esperado para 

o nível escolar em que se enquadram, bem como, um fraco 

comprometimento com as suas obrigações de aluno, que se traduziram em 

sucessivas faltas de material, são algumas das razões que podemos 

encontrar para o menor sucesso nas turmas mencionadas. 

Música 

A  turma do sétimo A com apenas três alunos visto que os restantes 

frequentam o ensino articulado  os conteúdos foram todos lecionados, a 

percentagem de níveis superiores a três é de 100%. Os alunos demonstraram 

interesse e empenho nas atividades propostas. Os alunos foram avaliados de 

acordo com os critérios de avaliação definidos para a disciplina. 

No que diz respeito ás turmas do oitavo ano uma com 14 alunos e outra com 

apenas 4 visto que os restantes frequentam o ensino articulado, o 

aproveitamento foi bastante satisfatório. Os conteúdos foram todos 

lecionados. Os alunos foram avaliados de acordo com os critérios de 

avaliação definidos para a disciplina. 

Por tudo que foi referido pode concluir-se que os resultados da avaliação do 

final do 1º período foram bastante satisfatórios. 

 

3.   Educação Especial - Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro 

Após análise dos resultados da avaliação sumativa dos 37 alunos com NEE, 

nos diferentes ciclos, podemos referir que: 

- Na educação pré-escolar, 1 aluno é acompanhado pela equipa de 

Intervenção Precoce, em terapia ocupacional uma vez por semana, mas 

atendendo às limitações da criança, às dificuldades de concentração, à 

sua hiperatividade e perturbação do normal funcionamento das atividades 

beneficiará também uma manhã por semana do apoio da docente de 

educação especial. 

Relativamente aos alunos com adequações curriculares/apoio pedagógico 

personalizado/adequações no processo de avaliação, verificou-se que: 

- no primeiro ciclo do ensino básico registou-se um aproveitamento 

satisfatório da parte de cada um dos 9 alunos (1-1ºB; 1-2ºA; 1-2ºB; 1-3ºA; 1-

3ºB; 2 - 4ºA; 2 - 4ºB); 
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- no  segundo ciclo são também 11 alunos avaliados por estas medidas 

educativas (2 - 5ºA; 3 - 5ºB; 2 - 6ºA; 4 – 6ºB) 2 registaram um aproveitamento 

menos satisfatório, com mais de três níveis inferiores a três, para os quais foi 

proposta, em Conselho de turma, uma reavaliação psicológica atendendo 

às dificuldades acentuadas dos alunos e à transição e ciclo; 

- no terceiro ciclo dos 17 alunos com adequações curriculares (1 - 7ºA; 2 – 

7ºB; 3 – 8ºA; 2- 8ºC; 6 – 9ºB) 3 deles obtiveram mais de três níveis inferiores a 

três. Os docentes dos Conselhos de Turma referem que a falta de 

assiduidade às aulas de apoio; o comportamento; a postura perante o 

estudo e em sala de aula; a falta de empenho; a não realização das tarefas 

propostas e a falta de atenção concentração como fatores principais do 

insucesso destes alunos, apelam à responsabilidade dos discentes bem 

como dos encarregados de educação; os professores irão reforçar as 

medidas educativas, nomeadamente as adequações curriculares e/ou 

adequações no processo de avaliação. 

Na turma PIEF os 3 alunos não registaram níveis inferiores a três. 

Relativamente aos alunos com currículo específico individual/apoio 

pedagógico personalizado/adequações no processo de avaliação: 

- são 9 os discentes  a beneficiar destas medidas educativas (1- 4ºA; 2- 6ºB; 1- 

7ºB; 2- 8ºA; 2 - 9ºB e 1 na turma PIEF) todos registaram níveis positivos às 

diferentes disciplinas que acompanham com os colegas da turma. Estes 

alunos para além de frequentarem as disciplinas das áreas das Expressões(ET, 

EV, EF, EM), EMRC, CN e EC, assistem também a outras disciplinas.  

As medidas educativas foram favoráveis à individualização do ensino e uma 

parte dos resultados foram atingidos de forma razoável, permitiram que se 

respeitasse o ritmo e forma dos alunos. A aplicação da medida Currículo 

Específico Individual revelou-se satisfatória pois facilitou a promoção de 

aprendizagens de cariz funcional. 

Os ambientes de aprendizagem estiveram organizados de acordo com as 

especificidades de cada um deles e conduziram a uma maior integração no 

grupo e na escola. 

No que concerne à implementação do Plano Individual de Transição (PIT), 

das alunas do 9ºB, está a decorrer de acordo com o estipulado na sua matriz 

curricular. As discentes são prestáveis e respeitadoras, desenvolvendo com 
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empenho e dedicação as tarefas que lhes foram atribuídas, apesar de uma 

delas revelar menos destreza e autonomia na realização das mesmas. 

 

4.   Avaliação global – Conselho de Diretores de Turma 

O aproveitamento final foi considerado insatisfatório nas turmas 7ºB e 8ºB, 

pouco satisfatório apenas nas turmas 5ºB e 8ºA, sendo satisfatório, nas turmas 

8ºC e 9ºB e bom nas turmas 5ºA, 6ºA e 6ºB, 7ºA e 9ºA. 

Os alunos com mais níveis inferiores a três foram: 

5ºA – Leandro Loureiro (3); Pedro Amado (3); Raúl Marques (6) 

5ºB – Calisto Santos (5); Dara Santos (5); Érica Carvalho (5); Rodrigo 

Nascimento (4); Tiago Morais (3);   

6ºA – Roberto Amante (4); Rúben Santos (3); 

6ºB – Lucas Silva (3); Tomás Rosária (3);  

7ºA – Débora Sobral (3); Fabienne (4); Gonçalo Fernandes (3); Luís Sobral (7); 

Rui Santos (7) 

7ºB – Ana Nunes (7); Diogo Santos (4); Iara (5); José Soutelo (7); Pedro Lemos 

(9)  

8ºA – Ana Sofia (4); Leonor Cardoso (3); Mariana Paixão (4); Tânia Loureiro (3) 

8ºB – David Sobral (5); Diana Pereira (4); Diogo Martins (6); Gabriel (5); Marta 

(4) 

8ºC – Emanuel (3); Gustavo Santiago (3); Iulian Gadia (3); Micael Leitão (8); 

Renato Marques (5) 

9ºA – Dário Silva (4); Daniela Santos (4) 

9ºB – Daniel Almeida (8); Diogo Carvalho (8); Leandro Santos (6); Jéssica 

Sequeira (3); Paulo Berenguer (3). 

No 2º ciclo, 17,9% dos alunos têm 3 ou mais níveis inferiores a três e, no 3º 

ciclo, 31,9%. 

É de salientar que vários dos alunos atrás mencionados têm já retenções no 

seu percurso escolar. 

Para melhorar os resultados obtidos, foram propostas, pelos conselhos de 

turma, diversas estratégias, nomeadamente: 

- reforço da autoestima e autonomia; maior articulação entre as diversas 

disciplinas e áreas curriculares; solicitação à organização individual na sala 

de aula e em casa; maior envolvimento dos encarregados de educação 
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nas atividades escolares dos seus educandos; reforçar a importância de os 

alunos adotarem uma postura de maior empenho, concentração e estudo, 

na sala de aula; aplicar estratégias diversificadas na sala de aula; adaptar o 

programa em disciplinas em que o aluno tenha revelado especiais 

dificuldades; aumentar o número de atividades e momentos de avaliação 

formativa/sumativa (fichas complementares, trabalhos escritos, resumos de 

conteúdos, questões de aula, questões orais, fichas de avaliação mais curtas 

e aplicadas por períodos de tempo mais reduzidos, para consolidação de 

conhecimento);  

- continuação da implementação das medidas de promoção do sucesso; 

implementação das medidas indicadas nos PAPI; aulas de apoio 

pedagógico e apoio individual. 

O comportamento foi considerado pouco satisfatório no 7ºB, bom no 5ºB, 

6ºA e 6ºB e satisfatório nas restantes turmas. Alguns alunos continuaram a ser 

destacados pela negativa por terem comportamentos/atitudes incorretas 

na sala de aula, por revelarem desinteresse e falta de empenho, 

nomeadamente na turma 9ºB. 

Vários alunos tiveram participações de ocorrência ou disciplinares no 1º 

período: 

6ºB (Lucas Silva); 8ºC (Micael Leitão); 9ºB (Daniel Almeida, Diogo Carvalho e 

Leandro Santos). 

Na área de Educação para a Cidadania foram atribuídos níveis inferiores a 

três a alguns desses alunos, uma vez que não cumpriram as regras 

estabelecidas no Regimento Interno do Agrupamento, além de outros 

requisitos avaliados nessa área. 

A assiduidade é considerada, de um modo geral, satisfatória, mas alguns 

alunos continuam a ser destacados por registarem um elevado número de 

faltas (embora justificadas) ou por terem faltas injustificadas (por não 

apresentarem a devida justificação ou por terem faltas disciplinares ou 

intercalares): Catarina Nascimento (5ºA), Calisto, Dara e Tiago Morais (5ºB), 

Micael Leitão, Renato Marques, Gustavo Santiago (8ºC), Daniel Almeida, 

Diogo Carvalho e Leandro Santos (9ºB) 
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Relativamente aos PAPI (Plano de Acompanhamento Pedagógico 

Individual), deve salientar-se que foram elaborados 40 Planos, sendo 13 do 2º 

ciclo e 27 do 3º ciclo. A turma com menos Planos é o 6ºB (foi elaborado 

apenas 1 Plano). 

Sobre a implementação das medidas de promoção do sucesso, foi feito um 

balanço pelos docentes das disciplinas de português, matemática, inglês e 

francês, registado nas atas dos conselhos de turma. Desse balanço pode 

salientar-se que as medidas (coadjuvação, oralidade/oficina de trabalho) 

estão a ser positivas pois permitem trabalhar de forma mais personalizada 

com o grupo de alunos, estimular a colocação/esclarecimento de dúvidas e 

a participação oral, realizar mais exercícios práticos, contribuindo para uma 

melhoria das aprendizagens dos alunos. 

Relativamente ao PIEF, que é igualmente uma medida de promoção do 

sucesso, pode referir-se que a nível do aproveitamento o sucesso é pleno. 

Quanto ao comportamento registam-se alguns problemas fora da sala de 

aula. 

Os docentes responsáveis pelos Apoios Pedagógicos apresentaram os 

respetivos relatórios e propuseram mais alguns alunos para frequentar esses 

apoios, a partir do 2º período. Foram ainda excluídos alguns alunos que os 

docentes consideram não ter já necessidade de frequentar os mesmos. É 

ainda de salientar que alguns dos alunos propostos para as aulas de apoio 

não os estão a frequentar por não ter sido dada autorização pelos respetivos 

encarregados de educação. 

No 2º ciclo frequentam o Apoio Pedagógico a matemática 38,8% dos 

alunos, a português 29,8% e a inglês 32,8%. 

No 3º ciclo, a matemática, frequentam o Apoio Pedagógico 49,5% dos 

alunos, a português 45,3% dos alunos, a inglês 36,8% dos alunos e a francês, 

16,4% dos alunos. 

Muitos desses alunos têm Apoios a mais que uma disciplina pelo que a sua 

carga horária acaba por ser maior. Será necessário fazer um 

acompanhamento da evolução desses alunos e perceber se isso irá surtir os 

efeitos desejados. 
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5.   Avaliação do Plano Estratégico 

   5.1   Medidas AE1|AE5 – Promoção das aprendizagens dos alunos |  Apoios                              

      5.1.1   Apoio em grupo 

 

A maioria dos alunos com apoios em grupo encontram-se no segundo e 

terceiro ciclos. No 2º ciclo frequentam o Apoio em grupo 38,8% dos alunos a 

matemática, 29,8% a português e 32,8% a inglês. 

No 3º ciclo, frequentam o Apoio em grupo 49,5% dos alunos a matemática, 

45,3% a português, e 36,8% a inglês. 

As turmas do segundo ano não beneficiaram dos apoios em grupo. O 1ºB 

apenas teve apoio à disciplina de Português. 

 

      5.1.2   Apoio individual 

 

A maioria dos apoios individuais acontecem no primeiro ciclo do ensino 

básico nas disciplinas de Português e de Matemática, à exceção do 1º A 

onde não há alunos em apoio individual. 

Têm acesso ao apoio individual de Matemática, a totalidade dos alunos das 

turmas 5ºA e 5º B. 
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No terceiro ciclo, apenas o 9ºB tem dois alunos em apoio individual a 

matemática. 

 

      5.1.3   Coadjuvância 

 

A  coadjuvação em sala de aula nas disciplinas de Português e de 

Matemática, verifica-se para todas as turmas do 2º e do 3º ciclos. A 

coadjuvação em Inglês verifica-se apenas em 5 turmas: 5ºA, 5ºB, 7ºB, 9ºA e 

9ºB. 

 

      5.1.4   Sucesso nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês – 1º Ciclo 

 

A meta prevista de melhoria de 10% dos resultados das disciplinas de 

português, de matemática e de inglês, relativamente ao penúltimo ano 

letivo, ainda não foi atingida. 
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5.1.5   Sucesso nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês – 2º Ciclo 

 

À exceção de Matemática, a meta prevista de melhoria de 10% dos 

resultados relativamente ao penúltimo ano letivo, ainda não foi atingida. 

 

       5.1.6   Sucesso nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês – 3º Ciclo 

 

A meta prevista de melhoria de 10% dos resultados das disciplinas de 

português, de matemática e de inglês, relativamente ao penúltimo ano 

letivo, ainda não foi atingida, encontrando-se ainda muito distante na 

disciplina de Inglês. 
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6.   Medida AE2 – Promoção da disciplina / Cumprimento de regras 

 

 

Apenas nas turmas do 8ºC e do 9ºB foram registadas ocorrências 

disciplinares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


