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Introdução 

 

O presente relatório faz uma reflexão sobre as atividades letivas e não letivas desenvolvidas ao longo 

do 1.º período do ano letivo 2019/2020 no Agrupamento de Escolas Santos Simões e, ainda, uma 

análise do cumprimento do Plano Anual de Atividades neste período.  

Nesta reflexão faz-se um balanço/análise nas diversas estruturas intermédias do Agrupamento: 

Departamentos Curriculares, Serviço de Psicologia e Orientação, Gabinete de Apoio ao Aluno, 

Coordenação de Diretores de Turma, Projetos, Apoios Educativos, Educação Especial e Ação Social. 

 

O Projeto Educativo do Agrupamento para o triénio de dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um está 

no seu segundo ano de vigência e tem como temática “Uma Escola Virada para o Futuro”. 

Este documento apresenta as linhas orientadoras de toda a atividade escolar e, a partir dos seus 

princípios e valores orientadores, concretiza em prioridades de ordem prática a sua ação. Nesse 

sentido, tem elencado os seguintes objetivos centrais: 

(1) Reduzir o abandono escolar precoce no ensino secundário; 

(2) Melhorar o comportamento dos alunos no ensino básico; 

(3) Aumentar o sucesso escolar na avaliação externa dos alunos no 3.º Ciclo e no Ensino Secundário; 

(4) Promover uma educação para todos e para cada um dos alunos; 

(5) Melhorar os procedimentos de autoavaliação do Agrupamento; 

(6) Valorizar as funções dos docentes e não docentes; 

(7) Reforçar a identidade do Agrupamento. 

 

Este ano letivo encontra-se em execução o quarto ano do Plano de Ação Estratégica do Plano 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Este plano é constituído por quatro medidas que envolvem 

e comprometem a ação educativa com vista à melhoria das aprendizagens:  

(1) Melhor ensino, melhor aprendizagem;  

(2) Transitar com sucesso escolar;  

(3) Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno; 

(4) +Ciências (Com) Ciência. 

 

No decorrer do primeiro período, foi ratificado o Plano Anual de Atividades para o ano letivo de 

2019/2020, como documento central da atividade escolar ao longo do ano letivo, tendo sido 

planeado, elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão da escola, que definiu, em 

função do Projeto Educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das 

atividades e a identificação dos recursos envolvidos. 

A sua elaboração teve em conta a articulação entre as atividades curriculares e extracurriculares, a 

distribuição homogénea das mesmas, ao longo do ano letivo, assim como, a apresentação dos 

trabalhos realizados pelos alunos à comunidade educativa, durante a concretização do projeto 

Escola em Movimento, que este ano terá as suas diferentes atividades calendarizadas, 

essencialmente, na última semana do 2.º período letivo. 
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O Plano Estratégico de Educação para a Cidadania do Agrupamento, aprovado pelo Conselho 

Pedagógico em novembro de 2018, está em execução e está a ser aplicado de forma mais alargada, 

passando este ano letivo a ser desenvolvido nos 1.º, 2.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 10.º e 11.º anos de escolaridade. 

A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania alicerça-se na proposta apresentada pelo 

Governo, em janeiro de dois mil e dezassete, pelo Grupo de Trabalho de Educação para a Cidadania 

(GTEC). A componente de Cidadania e Desenvolvimento constitui-se como uma componente do 

currículo, desenvolvida transversalmente, de articulação disciplinar, com o contributo de todas as 

disciplinas e componentes de formação. 

 

O Plano de Formação do Agrupamento para 2018/2021 está a ser desenvolvido em estreita 

colaboração com o Centro de Formação Francisco de Holanda e continua a ambicionar dar resposta 

às necessidades sentidas pelo Agrupamento enquanto organização, pelos seus docentes e pelos seus 

não docentes, visando a melhoria da qualidade do ensino, dos resultados escolares dos alunos e o 

combate ao abandono escolar.  

Este Plano de Formação pretende também dar resposta aos objetivos principais inscritos no Projeto 

Educativo do Agrupamento e promover o desenvolvimento profissional do corpo docente e não 

docente, na perspetiva do contínuo aperfeiçoamento do seu desempenho e da sua realização 

pessoal e profissional, a fim de prestar um melhor serviço educativo à comunidade escolar. 

 

Na preparação do ano escolar procedeu-se à distribuição de serviço, dando-se cumprimento ao 

Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho.  

O Conselho Pedagógico definiu critérios rigorosos que servem de base à gestão da componente 

pedagógica nos seus diferentes aspetos: 

- Distribuição do serviço letivo e não letivo; 

- Constituição de turmas; 

- Construção de horários; 

- Definição da estrutura dos Planos de turma/grupo; 

- Atividades de complemento e enriquecimento curricular; 

- Atividades de animação e de apoio à família no âmbito da educação pré-escolar; 

- Atividades de enriquecimento curricular do 1.º Ciclo. 

 

Para além destes critérios gerais, o Conselho Pedagógico elencou alguns critérios específicos que 

foram tidos em conta na elaboração dos horários, na defesa da qualidade de ensino e interesse dos 

alunos, nomeadamente, a manutenção do grupo d e alunos na constituição de turmas sempre que 

possível, tendo em conta as indicações resultantes dos conselhos de turma e dos professores titulares 

de turma, tentando o equilíbrio das mesmas a nível etário e de género; foi decidido, também, atribuir 

a docentes do quadro as disciplinas que impliquem a avaliação externa (nono, décimo primeiro e 

décimo segundo), distribuição, tanto quanto possível, do máximo de três níveis por professor, 

distribuição equilibrada das turmas pelos dois turnos, manhã e tarde. 

Como consequência destas indicações, e na distribuição de serviço, o órgão de gestão teve a 

preocupação de garantir a continuidade do grupo/turma não só na transição interciclos (1.º para o 
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2.º ciclo), mas também, entre os diversos anos de escolaridade do ensino básico e secundário, 

condicionada apenas pelas opções curriculares dos alunos. 

 

Em anexo a este relatório, apresentam-se tabelas resumo das atividades realizadas durante o 1.º 

período letivo. 
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Caracterização do Agrupamento de Escolas Santos Simões 

 

O Agrupamento de Escolas Santos Simões no ano letivo 2019/2020 tem em funcionamento 6 Escolas: 

- Escola Básica e Secundária Santos Simões; 

- Escola Básica do Monte Largo; 

- Escola Básica da Cruz de Argola; 

- Escola Básica de São Romão; 

- Escola Básica de Infantas; 

- Escola Básica de Serzedo. 

Existem 71 grupos/turmas, num total de 1481  alunos, distribuídos da seguinte forma:  

- Educação Pré-escolar: 4 grupos com 94 crianças; 

- 1.º Ciclo do Ensino Básico: 22 turmas com 458 alunos; 

- 2.º Ciclo do Ensino Básico: 10 turmas com 233 alunos; 

- 3.º Ciclo do Ensino Básico: 14 turmas com 333 alunos; 

- Ensino Secundário: 21 turmas com 363 alunos. 

 

Relativamente ao ano letivo 2018/2019 houve o aumento de uma turma ao número total e o número 

global de alunos é praticamente o mesmo, tendo havido o aumento de uma turma nos: 1.º CEB,  2.º 

CEB e Ensino Secundário, a manutenção do número de grupos na educação pré-escolar e a 

diminuição de duas turmas no 3.º CEB.  

A proveniência socioeconómica dos alunos da escola é heterogénea, ressalvando o facto de cerca 

de 34% dos alunos do Agrupamento terem escalão A ou B. A atribuição de auxílios económicos aos 

alunos rege-se pelos critérios da atribuição do abono de família e inclui manuais e material escolar e 

comparticipação no custo das refeições. 

 

Na tabela seguinte, apresenta-se a evolução do número de alunos subsidiados no Agrupamento, nos 

escalões A e B, desde o ano letivo 2012/2013 até ao presente ano letivo. 

 

Tabela I 

Evolução do número de alunos subsidiados no Agrupamento, nos escalões A e B 

 

 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Escalão A 347 21,5 340 21,8 316 20,6 334 21,7 311 20,7 282 18,3 230 15,4 220 14,9 

Escalão B 421 26,1 364 23,3 333 21,7 337 21,9 291 19,3 329 21,4 296 19,8 286 19,3 

Total alunos 

Agrupamento 
1647 100 1562 100 1533 100 1541 100 1505 100 1535 100 1497 100 1481 100 

Total alunos 

subsidiados 
768 46,6 704 45,1 649 42,3 671 43,6 602 40 611 39,7 526 35,2 506 34,2 
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A nível de recursos humanos, este ano letivo, exercem funções no Agrupamento 148 docentes, sendo 

94 do Quadro de Escola/Agrupamento, 34 do Quadro de Zona Pedagógica e 20 Contratados. 

Relativamente aos não docentes existem 8 assistentes técnicos (serviços administrativos), 2 técnicos 

superiores (Psicóloga e Técnica de Ação Social), 26 assistentes operacionais e 11 assistentes 

operacionais nos Jardins de Infância. 

 

Em anexo a este relatório, apresentam-se duas tabelas (Tabela V e Tabela VI) que evidenciam o 

número de alunos e turmas no Agrupamento desde o seu início, ano letivo 2007/2008, até ao presente. 

Através da análise das mesmas, podemos percecionar a evolução do número de alunos e turmas nos 

diferentes ciclos e a verificação da lógica de verticalização desde o Pré-escolar até ao 12.º ano. 
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Balanço/Análise das atividades letivas e não letivas realizadas no 1.º período 

 

Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar 

 

 Grau de cumprimento das planificações: 

As atividades foram cumpridas de acordo com as planificações elaboradas em departamento e 

seguindo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, indo ao encontro dos Projetos 

Curriculares de Grupo elaborados em cada Jardim-de-Infância. 

 Cumprimento do Plano Anual de Atividades: 

Relativamente às atividades do Plano Anual estas foram todas realizadas de uma forma positiva nos 

diferentes estabelecimentos de ensino. As atividades decorreram num ambiente de grande 

motivação e empenho, promovendo novas aprendizagens e proporcionando momentos de 

articulação com outros níveis de ensino e a envolvência da comunidade educativa em geral. 

Neste 1.º período, as atividades que tiveram maior destaque e que constam do PAA, foram:  

- Receção aos alunos e respetivo apadrinhamento, num ambiente lúdico e facilitador de uma boa 

integração; 

- Desfolhada na Comunidade: atividade promovida pela Junta de Freguesia e em conjunto com a 

comunidade sénior. (JI de Infantas); 

- Dia Mundial da Música: atividade de sala: exploração de vários instrumentos musicais, jogos musicais 

(identificação de sons, reprodução de batimento de ritmos…); criação de uma banda musical com 

todos os instrumentos existentes na sala; atividade de escola para todas as turmas: atividades variadas 

dinamizadas pela CAR, Guimarães. (JI Cruz de Argola); 

- Dia Mundial do Animal: Pesquisa, exploração e comparação de vários animais: habitat, alimentação 

e locomoção. Visita de uma “Caturra” à sala, levada por encarregado de educação de uma criança 

da sala, a convite da educadora. (JI Cruz de Argola); diálogo sobre a importância e o respeito que os 

animais nos merecem; sobre os animais preferidos; conhecer o habitat e alimentação de várias 

espécies de animais e identificação dos animais preferidos. (JI de Infantas);  

- Dia Mundial da Alimentação: alimentos saudáveis e não saudáveis; realização de conjuntos de 

alimentos a comer diariamente, de vez em quando e que não se devem comer; confeção de batidos 

e salada de fruta (oferecida pelas famílias) para o lanche saudável da parte da manhã; confeção de 

“manteiga de amendoim” na sala, pelos pais de uma criança, para o lanche saudável da parte da 

tarde (JI Cruz de Argola); “Feira da terra” ou “Feira de outono” valorizando o consumo dos legumes, 

incentivando as crianças a consumi-los. Na sala realizaram-se recortes e colagens de imagens de 

alimentos saudáveis, histórias, poesias e canções (JI São Romão); visualização de PowerPoint sobre a 

roda dos alimentos e práticas de uma alimentação saudável, higiene alimentar e conservação de 

alimentos, entoação de canções, realização de trabalhos de expressão plástica (pintura da roda dos 

alimentos e de vários frutos), entre outras atividades, com o objetivo de levar as crianças a 

reconhecerem a importância de adotarem uma alimentação equilibrada, variada e saudável e 

melhorarem os conhecimentos e comportamentos sobre a alimentação. (JI de Infantas); as crianças 

levaram mel para confecionar um lanche saudável (iogurte natural com cereais, fruta e mel) 
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promovido pela Danone “Curte iogurte” e realizou-se um lanche convívio no refeitório (atividade em 

conjunto com o primeiro ciclo). (JI de Infantas); 

- Encontro com a oleira: de acordo com a temática do projeto educativo “Uma escola virada para o 

futuro” e com o tema do Projeto Curricular de Grupo “Artistas de palmo e meio”, foi convidada uma 

oleira da localidade que deu a conhecer às crianças a arte da sua profissão. As crianças puderam 

contactar com o barro e trabalhar de acordo com a sua criatividade e um modelo apresentado pela 

oleira. (JI de Infantas); 

- Halloween: Pesquisa sobre “o que é o Halloween?”; trabalhos de expressão plástica e pinturas; desfile 

das crianças com trajes alusivos ao dia; teatro de fantoches; 

- Outubro rosa: dinamização de atividades diversas, em cada JI, culminando com o desfile rosa, no dia 

30 de outubro; 

- Dia de S. Martinho: Lenda de S. Martinho, história “A Castanha Lili”, magusto, confeção de cartuchos 

para as castanhas; 

- Em dezembro foi trabalhada a época natalícia, que por si é uma época de grande entusiasmo para 

as crianças, fazendo-as viver momentos de fantasia, emoção e alegria. Desta forma, foi escrita a 

Carta ao Pai Natal, decoraram-se os espaços do Jardim de Infância, exploraram-se histórias, 

entoaram-se canções, realizaram-se ensaios nos JI onde se realizaram festas de Natal. As crianças 

elaboraram trabalhos de expressão plástica (um saco do Pai Natal para presentear os pais/família, 

presépios, postais,…); 

- Dia Nacional do Pijama: Importância da família; história “Todos de Pijama”; dança-canção do Dia do 

Pijama; As crianças levaram para o Jardim de Infância, as casinhas com donativos, oferecidos pelos 

seus familiares, destinados a esta causa (todos os JI); diversas atividades, na sala e com as famílias, 

alusivas ao dia (decoração de pijamas, vestir pijamas a 25 “crianças”, criar 25 pássaros azuis, segundo 

a imaginação de cada criança… ). (JI de Cruz de Argola); realização de trabalhos no âmbito da 

história “O Menino Que Não Sabia Brincar”, foram desenhados e pintados pijamas (traba lhos 

individuais). (JI Serzedo); 

- Nicolinas: Desfile do Pinheiro “Nicolinas e Nicolinos”, pelas ruas circundantes das escolas, com todos 

vestidos com rigor nicolino, a tocar caixas e tambores, envolvendo a comunidade educativa; 

- Ida ao circo, no Coliseu do Porto (JI de Cruz de Argola, Infantas); 

- Espetáculo “Peter Pan” no gelo” (JI de São Romão e Serzedo); 

Foram realizadas outras atividades, como: conversas informais/reflexão sobre os comportamentos a 

adotar no Jardim de Infância; introdução de algumas rotinas, como a canção do almoço/lanche; as 

palavras mágicas; exploração de histórias e lengalengas; realização de registos gráficos (atividades 

individuais) (JI de Serzedo). 

No que concerne às Atividades de Animação e Apoio à Família, efetuou-se em todos os JI a 

supervisão das mesmas.  

As atividades promovidas pela Câmara Municipal para o 1.º Período foram: Atividade Física e 

Desportiva (AFD), Artes Performativas e Clube (modalidades a desenvolver: atletismo, judo e karaté). 

No período de interrupção letiva, a câmara proporcionou às crianças uma ida ao teatro para 

assistirem à peça “Estranhões e Bizarrocos”. Este espetáculo não é adequado à faixa etária das 

crianças da educação pré-escolar. No futuro, a planificação das atividades deveria ter em atenção a 
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idade do público-alvo. Estava prevista outra visita de estudo, promovida pela câmara, mas não foi 

possível participar por motivo de falta de recursos humanos em número suficiente. (JI de Infantas) 

É de salientar as horas excessivas que as crianças passam no estabelecimento de ensino, notando-se 

um cansaço crescente e um comportamento mais irrequieto ao longo do dia. 

Durante o almoço verifica-se a necessidade de apoiar as crianças, uma vez que, estas evidenciam 

dificuldades em utilizar os talheres corretamente e a comer sozinhas, pois, na maioria dos grupos 

existem muitas crianças de três anos.  

De uma forma geral, os objetivos das atividades do plano anual, dos planos de grupo e dos restantes 

projetos, foram atingidos, uma vez que apenas houve alguns constrangimentos na realização de 

algumas atividades conforme foi referido anteriormente. 

Neste período, a educadora do JI de São Romão considerou que as AAAF não foram motivadoras e, 

por essa razão, não despertaram grande interesse nas crianças. Todas as atividades foram realizadas 

na sala pois não há outra possibilidade. 

 Análise e Reflexão dos Resultados de Aprendizagem: 

Todos os grupos da educação pré-escolar são constituídos por 25 crianças, excetuando no JI de 

Infantas que é constituído por 19. As idades das crianças, em todos os JI, estão compreendidas entre 

os 3 e os 6 anos. Tratam-se de grupos de crianças assíduas, faltando apenas por doença ou consulta 

médica. No JI de Serzedo, no mês de novembro, o grupo era assíduo, mas não era pontual, 

comportamento que se foi alterando ao longo do período. O grupo de crianças adaptou-se com 

facilidade às novas educadoras (Ed. Aurora no mês de novembro e Ed. Otília no mês de dezembro). 

No decorrer do período, o grupo foi adquirindo conceitos sobre os comportamentos a ter dentro e fora 

da sala de atividades. 

Destaca-se apenas uma criança que só frequenta o jardim-de-infância da parte da manhã, no JI de 

Cruz de Argola e no JI de Serzedo. 

O balanço deste período é positivo, quer a nível de aproveitamento, quer de comportamento. São 

grupos muito ativos, curiosos, participativos e motivados. Aderem a todas as atividades propostas com 

entusiasmo e, com frequência, eles próprios sugerem atividades, o que leva à alteração das 

planificações iniciais. 

As Orientações Curriculares para Educação Pré-Escolar são uma referência comum para todos os 

Educadores de Infância. Após reflexão das avaliações das crianças concluiu-se que na área da 

Formação Pessoal e Social os grupos estão a evoluir de acordo com a sua faixa etária. 

No que respeita à área de Expressão e Comunicação nos domínios de educação física, música e 

teatro, os grupos estão a progredir e cada vez estão mais participativos. 

No que respeita à área do Conhecimento do Mundo as crianças demonstraram grande curiosidade e 

vontade de aprender. 

No domínio da Matemática as crianças estão num processo de aprendizagem demonstrando um 

grande interesse. 

No domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita denota-se uma avaliação positiva, embora 

seja a área onde se verifique uma evolução mais lenta.  

A maior dificuldade, comum a várias crianças, independentemente da idade, situa-se na linguagem 

oral, na articulação das palavras, com troca e omissão de fonemas frequentes (algumas destas 
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crianças, frequentam terapia da fala por iniciativa dos pais) e na representação através do desenho 

de elementos diversos, nomeadamente a figura humana com pormenores, objetos observados ou 

imaginados, e situações/experiências da sua vida quotidiana. 

Os quatro grupos são muito heterógenos, não só nas idades como nas competências já adquiridas e 

nível de desenvolvimento em que se encontram. Na sua generalidade, todas as crianças atingiram os 

objetivos traçados nas diferentes áreas de conteúdo. Com ritmos diferentes, com mais ou menos 

dificuldades, mas todos evoluíram e desenvolveram competências essenciais.  

De uma forma geral, todas as crianças participaram com motivação no trabalho, aderindo às 

propostas que foram apresentadas. 

Na educação Pré-Escolar não há crianças sinalizadas na Educação Inclusiva. Refere-se, no entanto, 

que duas crianças do JI de Serzedo são acompanhadas pelo Sistema Nacional de Intervenção 

Precoce na Infância (ELI Guimarães – Vizela). Uma delas, com três anos, por apresentar atraso no 

desenvolvimento da linguagem e alterações no comportamento. Outra, com quatro anos, por 

evidenciar dificuldades ao nível da linguagem oral e dificuldades em adotar uma postura adequada, 

nomeadamente quando está em grande grupo. 

No JI de Cruz de Argola, algumas crianças frequentam terapia da fala por iniciativa dos 

Pais/Encarregados de Educação;  

Em São Romão há uma criança de 4 anos que apresenta apraxia da fala, é uma criança que 

perturba o ambiente da sala e requer uma observação mais atenta e um apoio mais individualizado. 

Esta criança vai ser acompanhada pelo Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (ELI 

Guimarães – Vizela).  

No JI de Infantas 4 crianças frequentam a terapia da fala. Estas crianças foram sinalizadas e 

encaminhadas para o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (ELI Guimarães – Vizela). 

 Estratégias de Melhoria: 

As estratégias e as metodologias adotadas foram consideradas as mais adequadas à diversidade de 

cada grupo, valorizando o trabalho de grande grupo e o trabalho entre pares, promovendo desta 

forma o sucesso dos grupos e a individualidade da criança. 

No entanto, será sempre importante continuar a incutir regras, criação de hábitos de trabalho, 

estimular a atenção/concentração através de atividades mais lúdicas e diversificadas, a criatividade, 

incutir o gosto pelos livros e hábitos de leitura e dar um apoio mais individualizado a crianças que dele 

necessitem. 

Com as ofertas digitais, que as crianças nestas idades já têm acesso de forma frequente, verifica-se 

que cada vez têm menos vontade para as atividades de expressão plástica/desenho, devendo, por 

isso, ser estimuladas e apelando ao envolvimento familiar para que juntos se trabalhe nesse sentido. 

Departamento Curricular do Primeiro Ciclo 

 

 Grau de cumprimento das planificações: 

Ao longo do 1.º período foram trabalhados todos os conteúdos curriculares de todas as disciplinas, 

previamente planificadas em grupos de ano. 

Todas as planificações foram cumpridas, de acordo com o definido nos conselhos de ano.  
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Foram também analisadas as metas curriculares relativas a todos os anos de escolaridade tendo sido 

selecionadas as que se pretendiam atingir no 1.º período, em articulação com as planificações 

curriculares. Para o 1.º e 2.º ano as planificações elaboram-se contemplando as Aprendizagens 

Essenciais, que em conjunto com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, constituem-

se como referencial de base para o planeamento e a realização do ensino e da aprendizagem. 

 Cumprimento do Plano Anual de Atividades: 

As atividades foram realizadas dando seguimento ao Plano Anual, com exceção de: Atividade 2.2 - 

Apadrinhamento dos alunos do 1.º ano, Atividade 2.6 - Visita ao gatil Simãozinho em Monte Largo; 

Atividade 2.18- Confecionar o pão na Escola, em Infantas; Atividade 2.21- Elaboração de cabazes, em 

S. Romão. Foram também realizadas atividades não previstas no Plano Anual, tais como: em todos os 

estabelecimentos de ensino, no âmbito do Projeto (Re) Conhecer Guimarães os alunos do 1.º ano 

visitaram o Castelo de Guimarães, os do 2.º ano efetuaram a visita ao Paço dos Duques e os alunos do 

4.º ano visitaram o Museu Alberto Sampaio e o Centro Histórico; Atividades propostas pela CMG, no 

âmbito das Artes Performativas, Programa MAIS TRÊS; Festa do Ambiente, “Teatro Óink”, para o 4.º ano, 

e ainda a Atividade “Terra treme treme”. Em EB Cruz de Argola, visita à Citânia de Briteiros, pelo 4.º 

Ano, aula de Filosofia para crianças do 3.ºano e visita ao centro da Ciência Viva, pelos alunos do 2.º A 

e B e 3.º ano B. Em EB São Romão, os alunos do 4.º ano usufruíram de uma sessão de primeiros socorros. 

Em EB de Monte Largo, iniciou-se  o Projeto “Pergunta ao Tempo”, para o 4.º ano, houve uma Aula de 

Filosofia para crianças do 3.º ano, uma Sessão sobre primeiros socorros e outra sobre Higiene Oral, os 

alunos do 4.º ano fizeram uma Visita de estudo à Citânia de Briteiros, e iniciaram o Projeto Cantânia.  

De todas elas há a salientar as atividades promovidas pela Câmara Municipal no âmbito do projeto 

(Re) Conhecer Guimarães, onde os alunos, agrupados por níveis de escolaridade, fazem visitas ao 

Centro de Ciência Viva, ao Centro Histórico, aos Palácios e Museus da cidade e assistem a 

espetáculos no Centro Cultural ou na Plataforma das Artes. No que se refere às Atividades de 

Enriquecimento Curricular, todos os alunos inscritos tiveram Atividade Física e Desportiva. Os alunos do 

1.º e do 2.º ano tiveram, também, Artes Performativas. Como Oferta Complementar usufruíram da 

disciplina “Learning English - linguagem na educação integral”. Relativamente ao Plano Nacional de 

Leitura e Educação Literária todas as turmas trabalharam as obras com tarefas planificadas em grupos 

de ano para este período. Durante este período também se trabalhou em articulação com o projeto 

PEGADAS, sendo feita uma sensibilização constante para a Educação Ambiental e para a 

importância que a Natureza tem nas nossas vidas, não só a serem aplicadas na escola, mas também 

em contexto familiar. A escola de Cruz de Argola e a escola de Serzedo, novamente inscritas no 

programa Eco Escolas, levaram a cabo atividades de promoção de hábitos e práticas de respeito 

pelo ambiente, cumprindo o plano de ação a que se propõem. 

 Análise e Reflexão dos Resultados Escolares: 

Conforme deliberação do Conselho pedagógico, relativamente ao 1.º ano de escolaridade, a 

informação resultante da avaliação sumativa será expressa, apenas, de forma descritiva. Por este 

motivo os dados apresentados serão relativos à avaliação do 2.º, 3.º e 4.º ano de escolaridade. 

Dos 358 alunos avaliados observamos que os níveis positivos são de 98,9% a Português, 97,2% a 

Matemática e de 100% a todas as outras disciplinas. Podemos verificar que em todas as disciplinas o 

maior número de alunos obteve a classificação de Bom com exceção de Inglês e Estudo do Meio em 
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que o maior número de alunos obteve Muito Bom. Mais de 71% dos alunos obtiveram os níveis de Muito 

Bom e Bom. Como níveis negativos temos 1,1% a Português que corresponde a 4 alunos; 2,8% a 

Matemática que corresponde a 10 alunos. Os níveis negativos a Português estão nos alunos dos 2.º e 

4.º anos; a Matemática estão, na sua maioria, nos alunos do 3.º ano.  No que respeita à assiduidade 

esta foi Regular, o comportamento varia entre o Suficiente e o Bom e o aproveitamento foi Bom. A 

comparência dos encarregados de educação nas reuniões de avaliação foi de 100%. 

 Estratégias de Melhoria: 

Para os alunos que revelaram dificuldades e obtiveram níveis negativos a algumas disciplinas, com 

dificuldades acentuadas na aquisição de conhecimentos e consolidação dos conteúdos propostos 

para o seu ano de escolaridade, foram elaborados Planos de Acompanhamento Pedagógico (para 

alunos dos 3.º e 4.º anos), como orientação para o próximo período e dar-se-á continuidade à 

implementação de algumas Medidas Universais de suporte à aprendizagem (DL 54/2018) (para alunos 

dos 1.º e 2.º anos).Para além das elencadas no relatório, salientamos que os docentes consideram 

pertinente, no trabalho diário e sempre que oportuno, a adaptação e adequação de estratégias 

didáticas ao aluno, a utilização de objetos reais e apelativos que permitam criar associações aos 

dados dos problemas, assim como, criar atividades competitivas e desafiantes que permitam 

promover o ensino pela descoberta, seja através de concursos, projetos ou exercícios com perguntas 

“mistério”. Para as turmas dos 3.º e 4.º anos em que é aplicado o Projeto Litteratus, para além das 

estratégias referidas anteriormente, devem continuar a utilizar o manual “Aprender a compreender 

torna mais fácil o saber” que contém um conjunto de tarefas que visam colmatar os problemas 

detetados, bem como o projeto Hypatimat para o desenvolvimento do cálculo mental, nas turmas do 

2.º ano. 

Deverão continuar a ser trabalhadas as medidas propostas no PNPSE “Melhor ensino, melhor 

aprendizagem”, medida 1, com o objetivo de melhorar as práticas educativas e as aprendizagens dos 

alunos, nomeadamente, na disciplina de Matemática o recurso ao Método do Modelo de Singapura, 

como estratégia para a resolução de problemas e na disciplina de Português “A leitura e a escrita 

como projeto - Escrever mais, ler Melhor”, será necessária uma organização de atividades para 

dinamização dos ateliês de leitura e escrita e, sempre que possível, em articulação com as áreas de 

expressão e educação artística. Relativamente à medida 4 +Ciências (Com) Ciência, durante este 

período não houve professor dinamizador desta medida, sendo as experiências desenvolvidas pelos 

professores titulares de turma. Durante este 1.º período, houve alguns constrangimentos relacionados 

com substituições de docentes que dificultaram o apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem 

e que impediram que a medida de Português não fosse realizada com a calendarização pretendida. 

A avaliação da aplicação da medida 1 foi alvo de relatório específico para cada disciplina, 

elaborado pelos coordenadores da referida medida. 

 

Departamento Curricular de Línguas 

 

 Grau de cumprimento das planificações: 

As planificações das diversas disciplinas foram cumpridas na íntegra pela maioria dos docentes do 

departamento conforme o previsto para o primeiro período. 
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 Cumprimento do Plano Anual de Atividades: 

As atividades previstas no plano anual de atividades foram realizadas com sucesso e com uma 

avaliação muito positiva, no sentido em que todos os alunos que nelas participaram demonstraram 

interesse e empenho e foram fundamentais para o seu processo de ensino-aprendizagem. 

 Análise e Reflexão dos Resultados Escolares: 

Em conformidade com a leitura dos gráficos que abaixo são apresentados, podemos extrair as 

seguintes conclusões: 

O segundo ciclo apresenta bons resultados na disciplina que integra o departamento (Inglês), dado 

que se registaram 94,7% de positivas, no 5.º ano e 85,3% no 6.º ano. No 5.º ano as classificações situam-

se em torno dos níveis 3 e 4. Todas as turmas do 5.º registaram níveis acima dos 90% de positivas. No 6.º 

ano as classificações situaram-se entre 70% e 95,8%, respetivamente 6.ºD e 6.ºB. 

Nas turmas de Espanhol dos 7.º, 8.º e 9.º anos o panorama é bastante bom. As turmas 7.ºA, 8.ºA, 8.ºB, 

8.ºE, 9.ºB e 9.ºD atingiram os 100% de positivas e com níveis superiores a 90% todas as outras turmas: 

7.ºD, 8.ºD, 9.ºA e 9.ºE. As médias globais foram de: 93,9%, 98,4% e 96,3%, respetivamente nos 7.º, 8.º e 9.º 

anos. 

Na disciplina de Francês as classificações de positivas variam entre os 45,8% na turma 9.ºC, e os 100% 

na turma 7.ºB. Verifica-se no 7.º ano uma média de 85,9% de positivas, no 8.º ano de 84,9% e no 9.º ano 

de 63,2%. As turmas 7.ºC e 8.ºC atingiram os 72,7% de classificações positivas, enquanto as restantes 

atingiram níveis superiores a 80%. Relativamente à turma do 9.ºC que atingiu uma média de positivas 

apenas de 45,8%, tem a sua justificação mais à frente no relatório. É de salientar que esta foi a única 

turma do Departamento de Línguas com uma percentagem de classificações positivas inferiores a 

50%.  

Relativamente à disciplina de Inglês o cenário é bastante positivo. No 7.º ano a percentagem de 

positivas varia entre 73,9% na turma 7.ºD e 93,1% no 7.ºA. A média de positivas é de 83,51%. No 8.º ano 

as médias são um pouco inferiores: 8.ºC apenas com 68,2% de positivas e 8.ºA com 92,9%. 

Globalmente o 8.º ano registou 84,2% de positivas. O 9.º ano teve resultados bastante diferentes: 9.ºA 

com 93,1%. As turmas 9.ºC, 9.ºE e 9.ºB com 62,5%, 63% e 68,4%, respetivamente. A média global foi de 

75% de positivas. 

Relativamente à disciplina de Português o cenário foi também bastante diversificado. No 7.º ano a 

percentagem de positivas foi entre os 73,9% no 7.ºB e 93,1% no 7.ºA. A média de positivas é de 83,5%. 

No 8.º ano as médias variam bastante: 8.ºE com 90% de positivas, enquanto a turma 8.ºD atingiu 

apenas 65% de positivas. As restantes entre 68,2%, 8.ºC e 89,3%, 8.ºA. Globalmente o 8.º ano registou 

80,7% de positivas. O 9.º ano teve resultados mais baixos: 9..ºD com 76,2% enquanto o 9.ºE apenas com 

55,6% de positivas. As outras turmas variaram entre 57,9%, no 9.ºB e 75,9% no 9.ºA. A média global foi de 

65% de positivas. 

No ensino secundário, a percentagem de positivas na disciplina de Português foi bastante positiva, 

varia entre os 80% no 10.ºC e 12.ºC e os 100% no 10.ºD, 12.ºA e 12.ºB. No 11.º ano, o 11.ºA com 92,9% e o 

11.ºB com 92% de positivas.  
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Nas turmas do secundário na disciplina de Inglês os resultados foram muito positivos: 100% no 10.ºA, 

11.ºA, 12.ºA, 12.ºB e 12.ºC. Apenas a turma 10.ºC registou uma média de classificações positivas mais 

baixa, 64%.  

Em suma, os resultados apresentados pelas diversas disciplinas e grupos que integram o Departamento 

de Línguas, no primeiro período, são bastante positivos, registando-se algum insucesso devido, 

essencialmente, à falta de hábitos e métodos de trabalho; dificuldades na compreensão e expressão 

oral e escrita; dificuldades no domínio e aplicação de conhecimentos temáticos e gramaticais em 

novas situações; dificuldades na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos; falta de 

vocabulário fundamental; falta de criatividade e falta de autonomia e de empenho. Alguns alunos 

apresentam interesses divergentes dos escolares e um comportamento desadequado à sala de aula. 

São alunos muito pouco empenhados nas atividades letivas, desatentos e conversadores. Torna-se 

fundamental que adotem uma postura de maior responsabilidade, empenho e trabalho, que realizem 

um estudo diário, no sentido de colmatarem as dificuldades diagnosticadas. A elevada percentagem 

de negativas na disciplina de Francês na turma do 9.ºC deveu-se ainda aos seguintes fatores: 

conversas paralelas, descontextualizadas; a recusa em acompanhar as tarefas solicitadas; a 

assiduidade irregular em alguns alunos, enfim, ao desinteresse pela disciplina. 

 Estratégias de Melhoria: 

Os alunos deverão adotar uma postura de maior empenho, concentração e estudo, na sala de aula, 

pois, por vezes, revelam-se na sua maioria conversadores, distraídos, com uma grave falta de métodos 

e hábitos de trabalho. Os alunos precisam encarar o processo de Ensino-Aprendizagem com maior 

respeito e responsabilidade, empenhando-se seriamente na resolução das tarefas propostas. Os 

docentes continuarão a tentar motivá-los para o estudo diário, utilizando estratégias diversificadas, 

criando situações de ensino mais individualizado sempre que possível, mas torna-se fundamental um 

maior acompanhamento por parte dos Encarregados de Educação, no sentido de promoverem um 

maior controle das aprendizagens dos seus Educandos. 

 

Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

  

 Grau de cumprimento das planificações: 

No que concerne ao cumprimento das planificações, no primeiro período, estas foram globalmente 

cumpridas, no entanto, registando-se em algumas disciplinas pequenos atrasos, essencialmente, 

devido ao facto de existirem alunos com ritmos de trabalho e de aprendizagem muito distintos, tendo-

se, por isso, destinado mais aulas à resolução de exercícios, à consolidação de conteúdos e ao 

esclarecimento de dúvidas. Os docentes consideram que estes atrasos serão recuperáveis no decorrer 

do segundo período.  

 Cumprimento do Plano Anual de Atividades: 

Todas as atividades propostas no Plano Anual de Atividades, para este período, pelos docentes do 

departamento foram concretizadas com êxito. 

 Análise e Reflexão dos Resultados Escolares: 

Relativamente à avaliação realizada, no segundo ciclo, em termos globais, verifica-se que os 

resultados da avaliação sumativa são bons, conforme se pode constatar pela média percentual de 
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classificações positivas, pois estas situam-se, no quinto ano, nos oitenta e cinco por cento, na disciplina 

de Matemática, e noventa e um por cento na disciplina de Ciências Naturais; no sexto ano, a mesma 

situa-se nos setenta e nove por cento, na disciplina de Matemática, e noventa e seis por cento na 

disciplina de Ciências Naturais.  

No terceiro ciclo, o resultado da avaliação sumativa é bom, na disciplina de Matemática, em que a 

percentagem de positivas é, no sétimo ano, de setenta e dois por cento, no oitavo ano, de setenta e 

seis por cento e, no nono ano, de sessenta e dois por cento. 

É de destacar, no entanto, o desempenho negativo na disciplina de Matemática das turmas C, D e E 

do nono ano que apresentam uma percentagem de classificações negativas de cinquenta e oito, 

quarenta e três e quarenta e oito cento, respetivamente.  

No terceiro ciclo, o resultado da avaliação sumativa é bom na disciplina de Ciências Naturais em que 

a percentagem de positivas é, no sétimo ano, de oitenta por cento, no oitavo ano, de noventa e um 

por cento e, no nono ano, de oitenta por cento. 

Na disciplina de Físico-Química, no terceiro ciclo, o resultado da avaliação sumativa é bom, uma vez 

que a percentagem de positivas é, no sétimo ano, de setenta e nove por cento, no oitavo ano, de 

oitenta e seis por cento e, no nono ano, de setenta e cinco por cento.  

Na disciplina de Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação, consideram-se os 

resultados escolares bons, tendo os discentes obtido uma elevada percentagem de positivas.  

No ensino secundário, os resultados patenteados pela avaliação sumativa das diferentes disciplinas 

que fazem parte do departamento configuram um quadro muito satisfatório, pois todas as disciplinas 

apresentam elevadas percentagens de classificações positivas. 

Os docentes do departamento registaram algumas atitudes, cujas repercussões foram negativas no 

aproveitamento e contribuem para o insucesso verificado, salientando-se as seguintes: 

- dificuldades ao nível da interpretação de enunciados escritos, falta de concentração, persistência e 

autonomia na realização das tarefas propostas, falta de empenho e responsabilidade e ritmo de 

trabalho, e ausência de hábitos de trabalho e estudo; 

- dificuldades ao nível do domínio dos conhecimentos e capacidades, nomeadamente, no que se 

refere à aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos, bem como, ao nível do raciocínio 

lógico/abstrato e da análise e interpretação de documentos, tais como, enunciados, tabelas, 

esquemas e gráficos;  

- dificuldades em relacionar/articular e aplicar saberes anteriormente aprendidos com os novos; 

- alguns alunos apresentam falhas no que se refere ao domínio das atitudes e valores, revelando uma 

postura incorreta face à aprendizagem e ao estudo, demonstrando falta de empenho e de 

perseverança na superação das suas dificuldades, bem como, falta de responsabilidade, já que, 

muitas vezes, não realizaram os trabalhos propostos para estudo individual, não se fazendo 

acompanhar de todo o material necessário, nem demonstrando ter hábitos nem métodos de 

trabalho/ estudo. Estes alunos apresentaram, ainda, dificuldades ao nível da atenção e concentração 

e manifestaram dificuldades em expressar-se, oralmente e por escrito, revelando fraca participação 

oral, mesmo quando questionados diretamente. 
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 Estratégias de Melhoria: 

Com vista a combater o insucesso escolar, os docentes propõem-se, no próximo período, continuar a 

tentar incentivar os alunos a criar/desenvolver métodos e hábitos de trabalho, a solicitar uma maior 

atenção, concentração e empenho nas aulas e um estudo, em casa, contínuo e organizado, assim 

como, continuar a aplicar medidas universais de suporte à aprendizagem e inclusão, a saber, 

diferenciação pedagógica e acomodações curriculares, motivacionais e na avaliação (técnicas de 

avaliação variadas e a realização de revisões com questões semelhantes às dos testes). 

 

Departamento Curricular de Expressões 

 

 Grau de cumprimento das planificações: 

As planificações foram cumpridas em todos os grupos disciplinares. 

 Cumprimento do Plano Anual de Atividades: 

As atividades previstas no Plano Anual de Atividades para o 1.º período foram cumpridas. 

 Análise e Reflexão dos Resultados Escolares: 

Os resultados obtidos são de considerar excelentes, dado variarem entre os 88% e os 100% de níveis 

positivos; as situações de níveis negativos são pontuais e individualizadas 

 Estratégias de Melhoria: 

Quanto às questões de estratégias de melhoria ressalva-se a empatia e o reforço positivo para elevar 

as espectativas dos alunos e melhorara a sua auto estima, o reforço no apoio individualizado na 

resolução de problemas e a valorização e estimulação da utilização dos materiais das várias 

disciplinas; acrescente-se a preocupação da solidificação de habilidades e conhecimentos e o 

desenvolvimento do espirito crítico foram utilizadas medidas universais de apoio á aprendizagem e 

inclusão (DL n.º 54/2018) para promover as medidas de participação ativa no êxito pessoal e do 

grupo. 

 

Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

 

 Grau de cumprimento das planificações: 

No que concerne ao cumprimento das planificações no primeiro período, estas foram globalmente 

cumpridas. A haver atrasos no cumprimento das planificações, tal situação deve-se ao facto de haver 

alunos com diferentes ritmos de aprendizagem, pelo que os docentes têm, muitas vezes, de recorrer a 

um apoio individualizado na sala de aula, com a finalidade de colmatar as dificuldades apresentadas 

pelos mesmos, no âmbito das disciplinas e, desta forma, promover o seu sucesso educativo. 

 Cumprimento do Plano Anual de Atividades: 

Todas as atividades propostas no Plano Anual de Atividades para este período pelos docentes do 

departamento foram concretizadas com êxito. 

 Análise e Reflexão dos Resultados Escolares: 

Relativamente à avaliação realizada neste período no segundo ciclo, em termos globais, verifica-se 

que os resultados da avaliação sumativa são bons, conforme se pode constatar pela média 

percentual de classificações positivas, pois estas situam-se, no quinto ano, nos noventa e dois por 
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cento, em Português,  noventa e cinco por cento em História e Geografia de Portugal, e de cem por 

cento em Educação Moral Religiosa Católica;  no sexto ano, a mesma situa-se nos noventa por cento, 

em Português, e setenta e cinco cento em História e Geografia de Portugal, e de  cem por cento em 

Educação Moral Religiosa Católica. Nas turmas C e D do sexto ano, na disciplina de História e 

Geografia de Portugal os resultados foram menos satisfatórios, com resultados de cinquenta e setenta 

por cento de resultados positivos nas respetivas turmas. No terceiro ciclo, o resultado da avaliação 

sumativa é bom nas diferentes disciplinas. Na disciplina de História a percentagem de positivas é, no 

sétimo ano, de oitenta e nove por cento, no oitavo ano, de oitenta e dois por cento e, no nono ano, 

de noventa por cento.  Na disciplina de Geografia, no terceiro ciclo, o resultado da avaliação 

sumativa é bom, uma vez que a percentagem de positivas é, no sétimo ano, de noventa e três por 

cento, no oitavo ano, de oitenta e nove por cento e, no nono ano, de oitenta e um por cento. 

Destaca-se, pela elevada percentagem de negativas, a turma D do oitavo ano, na disciplina de 

História,  e a turma B, do  nono ano, com trinta e um por cento de negativas na disciplina de 

Geografia. Na disciplina de Educação Moral Religiosa Católica , os resultados escolares foram 

excelentes, tendo os discentes obtido uma elevada percentagem de positivas.  

No ensino secundário, os resultados patenteados pela avaliação sumativa das diferentes disciplinas 

que fazem parte do departamento configuram um quadro muito satisfatório, pois todas as disciplinas 

apresentam elevadas percentagens de classificações positivas. 

 Estratégias de Melhoria: 

Aplicação das medidas universais, tais como: 

- A diferenciação pedagógica: assegurar que as orientações são compreendidas, monitorizar os níveis 

de atenção dos alunos, monitorizar, de forma sistemática e regular, a realização das tarefas, de forma 

a garantir a sua execução e conclusão, adequar as atividades ao ritmo de aprendizagem, permitir o 

trabalho de pares e em grupo cooperativo e utilizar o reforço positivo; 

- As acomodações curriculares: usar métodos de avaliação diferenciados, utilizar testes mais curtos, 

usar itens de escolha múltipla/ preenchimento de lacunas / exercícios de correspondência, permitir a 

realização do teste em outro local ou num outro horário e usar testes/ atividades de recuperação face 

ao insucesso. 

Aplicação das medidas seletivas, tais como: 

- Adaptações curriculares não significativas; 

- Antecipação e o reforço das aprendizagens. 

As estratégias a desenvolver no ensino profissional, prendem-se com continuar a implementar a 

diferenciação pedagógica e acomodações curriculares, designadamente, verbalizar os pontos-

chave dos conteúdos, dar “feedback” contínuo, conceder mais tempo para a concretização das 

tarefas, permitir a consulta de apontamentos, usar estratégias cooperativas (trabalho de pares e 

trabalhos de grupo), aumentar a frequência de interações orais professor/aluno e alunos/colegas, 

utilizar diferentes métodos e instrumentos de avaliação, dar uma maior valorização à participação do 

aluno na sala de aula, reforçar o controlo sobre os registos no caderno diário, reforçar o controlo sobre 

a assiduidade e pontualidade, utilização do reforço positivo, solicitar um maior envolvimento dos 

Encarregados de Educação na vida escolar do aluno e estimular a autonomia do aluno. 
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Equipa Multidisciplinar de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão (EMAEI) 

 

No âmbito das suas  competências os elementos permanentes da EMAEI reuniram, ao longo do 

primeiro período, de forma ordinária, todas as quartas-feiras à tarde. Extraordináriamente, a EMAEI 

reuniu com professores, assistentes operacionais, diretores de turma, pais/encarregados de educação 

e alunos. Colaborou também, em reuniões marcadas para o efeito, com o Centro de Recursos para a 

Inclusão da CERCIGUI para o desenvolvimento dos apoios especializados da terapia da fala e da 

terapia ocupacional e para a implementação dos planos individuais de transição, com a Equipa de 

Intervenção Local (ELI) de Vizela para a identificação e posterior acompanhamento, por esta 

entidade, de crianças a frequentar os jardins de infância do Agrupamento, com a Associação de 

Parelisia Cerebral de Guimarães que presta apoios especializados aos nossos alunos, com a Equipa 

Multidisciplinar de Combate ao Abandono e Insucesso Escolar (EMCAIE) do Município de Guimarães. 

A EMAEI foi ainda responsável pela proposta de um conjunto de medidas de apoio à aprendizagem e 

à inclusão, nomeadamente pela elaboração dos respetivos relatórios técnico pedagógicos para 

alunos com medidas seletivas e/ou adicionais, assim como o respetivo Programa Educativo Individual 

e Plano Individual de Transição, quando necessárioA  EMAEI fez ainda o acompanhamento e a 

monitorização destas medidas de apoio. 

 

Serviço de Psicologia e Orientação 

 

As atividades a desenvolver anualmente pelo SPO são definidas em articulação com a direção da 

escola, e enquadram as áreas de intervenção prioritárias, selecionadas em consonância com o 

Projeto Educativo da Escola. Tendo em conta os documentos orientadores e legislação em vigor o SPO 

foca a sua intervenção em três domínios principais: assegurar o apoio psicológico e psicopedagógico 

dos alunos e professores; a orientação vocacional e o apoio às atividades educativas e ao sistema de 

relações da comunidade escolar. 

Em relação ao primeiro domínio, o apoio psicológico e psicopedagógico constitui um dos domínios de 

intervenção do SPO e consiste num conjunto diversificado de atividades que visam contribuir para o 

desenvolvimento integral harmonioso do aluno, garantindo as condições para realizarem 

aprendizagens significativas. Embora a intervenção neste domínio se faça através da dinamização de 

atividades de tipologias distintas a metodologia de intervenção mais requerida é a consulta 

psicológica individual.  

Na tabela 1 é descrito o número de alunos acompanhados individualmente em consulta psicológica. 

Ao longo do 1.º período foram acompanhados individualmente 50 alunos do 1.º ciclo ao ensino 

secundário, sendo que a maioria dos alunos é sinalizado nos 2.º e 3.º ciclos. O 5.º ano continua, à 

imagem de anos letivos anteriores, a constituir o ano com maior número de novas sinalizações, uma 

tendência aparentemente normal, tendo em conta a fase de transição de ciclo, com mudanças mais 

exigentes para os alunos. Verificou-se, também, um elevado número de alunos acompanhados nos 6.º 

e 7.º anos, cujas problemáticas se relacionam sobretudo com dificuldades de aprendizagem, 

alterações de comportamento e perturbações de cariz emocional, que derivam de circunstâncias 
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ambientais de risco (divórcio, luto, negligência parental…). Embora não constitua um domínio de 

intervenção prioritária, sobretudo pela falta de setting clínico para intervenção terapêutica, têm 

surgido vários pedidos para acompanhamento de alunos com alterações emocionais, sobretudo 

perpetua. 

Tabela II 

Distribuição de alunos acompanhados pelo SPO por ano e ciclo 

Ciclo 
de 

ensino 

 
Ano 

Nº de alunos 
acompanhados 

Continuidade 
2018/2019 

Novas 
sinalizações 

Nº Casos 
concluídos 

 
Problemáticas

1
 

Pré-
escolar 

Pré-
escolar 

0 0 0 - 
 

1.º 
Ciclo 

(n=11) 

1º 1 0 1 1 Dificuldades de aprendizagem; 
Problemas Emocionais e de Comportamento; 
Défice de atenção; 
Apoio Psicopedagógico Direto (DL 54/2018). 

2º 6 3 3 3 

3º 2 1 1 1 

4º 2 1 1 1 

2.º 
Ciclo 

(n=16) 

5º 7 2 5 1 
Dificuldades de aprendizagem; 
Problemas de Comportamento/Indisciplina; 
Métodos de estudo; 
Problemas emocionais; 
Apoio Psicopedagógico Direto (DL 54/2018) 6º 9 5 4 2 

3.º 
Ciclo 

(n=18) 

7º 8 4 4 5 
Dificuldades de aprendizagem; 
Problemas de Comportamento/Indisciplina; 
Hiperatividade e défice de atenção; 
Desmotivação e desinvestimento; 
Problemas emocionais; 
Métodos de estudo; 
Comportamentos de risco (sexualidade e 
consumo de substâncias); 
Apoio Psicopedagógico Direto (DL 54/2018) 

8º 5 5 0 1 

9º 5 5 0 3 

Ens. 
Sec. 

(n=5) 

10º 1 0 1 0 Orientação Vocacional 
Emocional 
Apoio Psicopedagógico Direto (DL 54/2018) 11º 2 1 1 1 

12º 2 0 2 0 

Total 50 27 23 19  

 

No domínio de intervenção na Orientação Vocacional os SPO desenvolvem diferentes atividades e 

metodologias, tais como: i) orientação em consulta individual, sempre que solicitada por alunos, 

pais/EE ou professores, sendo sobretudo despoletadas em necessidade de avaliação e/ou 

reformulação do percurso escolar/vocacional. Durante o primeiro período foram realizados vários 

atendimentos individuais no SPO, a maioria solicitados pelos alunos do ensino secundário para 

obtenção de informações e apoio na construção do plano vocacional; ii) são também desenvolvidas 

atividades de sensibilização em grupo turma, sobre temas específicos que complementam atividades 

de exploração vocacional, nomeadamente algumas visitas de estudo a feiras vocacionais. Estas 

atividades estão planificadas para realização no segundo período; iii) No final do 3.º ciclo propõe-se, 

também o desenvolvimento de um programa de Orientação Vocacional a todos os alunos do 9.º ano, 

a ter início no segundo período. 

Em relação ao domínio do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade 

educativa foram desenvolvidas um conjunto de atividades de articulação e colaboração com 

organismos diferentes que visaram mobilizar os diversos agentes educativos, entidades e serviços da 

comunidade com vista ao desenvolvimento e melhoria das respostas educativas. Neste domínio 

                                                 
1
 São assinaladas a negrito as problemáticas mais frequentes em cada ciclo de ensino. 



21/62 
 

destaca-se o trabalho desenvolvido na Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI). 

Enquanto elemento permanente da EMAEI é função da psicóloga escolar contribuir para o 

diagnóstico, avaliação e intervenção de crianças e jovens identificados com dificuldades de 

aprendizagem e insucesso escolar e estabelecer articulações com outros serviços de apoio 

socioeducativo necessários ao desenvolvimento e implementação de medidas de promoção do 

sucesso escolar. Durante o primeiro período participou em todas as reuniões semanais, nas quais eram 

analisados os fatores de insucesso escolar dos alunos ou risco de abandono e posteriormente 

estabelecidas as estratégias de apoio e suporte à aprendizagem.  

Para além das competências previstas para a EMAEI os Serviços de Psicologia e Orientação são 

frequentemente mobilizados para a implementação da medida seletiva Apoio Psicopedagógico 

(alínea c) do artigo 9.º), quer através do apoio direto, quer através do apoio indireto, 

operacionalizado sobretudo através das ações de consultadoria com os agentes educativos. Durante 

o 1.º período 9 alunos do 2.º ciclo ao secundário beneficiaram de apoio direto no SPO. 

No desempenho das suas funções os Serviços de Psicologia e Orientação, como parte integrante da 

equipa do Projeto de Educação para a Saúde, colaboraram na dinamização de várias atividades 

previstas no PAA, nomeadamente na dinamização da Onda Rosa e “November Moustache”, bem 

como na organização e dinamização de atividades de promoção da alimentação saudável.  

No sentido de promover uma intervenção mais sistémica e colaborativa a articulação com o GIA tem-

se revelado de extrema importância para a análise de casos e definição de estratégias mais 

adequadas às problemáticas sinalizadas. O GIA colabora, também, com o SPO na dinamização de 

ações comunitárias destinadas a eliminar e prevenir as retenções e o abandono escolar, a promover a 

saúde e o bem-estar. Durante o 1.º período ambos os serviços articularam a implementação do 

PREVINT - Programa de intervenção no âmbito da violência nas relações interpessoais (Projeto 

Violentómetro), administrado pelo Aggression Lab da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD), sob orientação do Prof. Doutor Ricardo Barroso. O Projeto PREVINT procura focar-se na 

prevenção da violência interpessoal e tem como objetivo a consciencialização e sensibilização de 

adolescentes relativamente à violência nas relações interpessoais e às suas dinâmicas de 

funcionamento.  

Tendo em conta a relevância científica demonstrada em estudos publicados ao nível nacional, foi 

proposto à direção do agrupamento o estabelecimento de um protocolo de colaboração entre o 

agrupamento e a coordenação do projeto. No seguimento do protocolo, procedeu-se à fase de 

consultadoria e recolha de dados, em que foi aplicado o instrumento de recolha de informação aos 

alunos dos 7.º e 12.º anos, no sentido de proceder a um diagnóstico acerca das especificidades dos 

comportamentos de agressão no Agrupamento de Escolas de Santos Simões. Embora os resultados 

tenham demonstrado uma normalização das perceções e comportamentos de violência, concluíram-

se algumas fragilidades em determinados comportamentos de violência interpessoal, pelo que foi 

definido a implementação de sessões de intervenção direta com todas as turmas do 9ºano de 

escolaridade. Deste modo, as sessões semanais tiveram início no dia 12 de novembro e decorreram 

nas aulas de Formação Cívica, com a colaboração da Dra. Patrícia Figueiredo, psicóloga 

investigadora do PREVINT. A implementação do programa deverá terminar no mês de janeiro, com a 

recolha de dados do pós-teste para avaliação do impacto e eficácia do mesmo. 
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Os SPO propõem anualmente a colaboração em ações de formação e participação na realização 

de experiências pedagógicas. As Jornadas Pedagógicas do Agrupamento realizadas no final do ano 

letivo transato esclareceram, porém, a importância de se realizarem estes encontros de formação ao 

longo do ano, pelo que foi proposto no PAA a dinamização de três ações de curta duração para o 

ano letivo de 2019/2020. Assim, foi realizada o primeiro encontro pedagógico no dia 27 de novembro, 

com o tema “Como criar empatia com os alunos, gerando um melhor ambiente em sala de aula”. A 

ação foi dinamizada pelo orador convidado Professor Luís Fernando que ao longo de três horas 

apresentou ferramentas e estratégias, relacionadas com a abordagem da PNL, que sendo postas em 

prática, podem ajudar a prevenir comportamentos de indisciplina, bem como potenciar o bem-estar 

geral do aluno e do professor. De acordo com os resultados dos inquéritos de avaliação da ACD, a 

ação foi recebida com elevado grau de satisfação dos participantes que a classificaram como 

revelante para a sua formação profissional.   

Ao longo do primeiro período foram desenvolvidas algumas atividades no âmbito do perfil funcional 

do psicólogo escolar, que embora não estejam previstas no PAA constituem ações de intervenção de 

relevância. Destaca-se a participação no procedimento concursal comum de recrutamento para o 

preenchimento de dois postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas 

para a carreira e categoria de assistente operacional, nomeadamente no processo de seleção 

Avaliação Psicológica e Entrevista de Avaliação de Competências. No final do período foi também 

realizada uma intervenção em grupo, na turma do 8ºD, no sentido de concretizar uma mediação de 

conflitos com os alunos, perante uma situação de crise. 

Considerando todo o trabalho desenvolvido ao longo do primeiro período e a taxa de resposta às 

solicitações efetuadas, conclui-se que os Serviços de Psicologia e Orientação constituíram um espaço 

de promoção de competências, onde a oportunidade de crescimento integral foi proporcionada em 

todas as atividades desenvolvidas. No entanto, reconhece-se que o rácio psicólogo/nº de alunos 

sinalizados se constitui desequilibrado para uma intervenção sistémica eficaz, uma vez que pelas 

caraterísticas do agrupamento, o número de sinalizações para apoio psicológico e psicopedagógico 

é muito elevado, pelo que a resposta e prontidão nem sempre é a desejada. Por sua vez, limita o 

desenvolvimento de programas de intervenção estruturados para grupos, pela indisponibilidade de 

horário e sobreposição de atividades e funções da psicóloga escolar.   

Outro aspeto menos positivo relaciona-se com a falta de instrumentos de avaliação psicológica no 

SPO, que permita de forma aferida proceder à avaliação mais célere e objetiva do funcionamento 

neuropsicológico dos alunos.  

Não obstante os constrangimentos enunciados considera-se que no geral a intervenção dos SPO tem 

sido muito positiva na promoção de competências da comunidade educativa e na consecução das 

metas propostas no projeto educativo. No segundo período dar-se-á continuidade à intervenção e ao 

desenvolvimento das atividades planificadas no PAA. 

 

Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 

 

Ao longo do primeiro período do Ano Letivo 2019/2020, o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno, 

desenvolveu a sua intervenção focando-se nos seguintes objetivos: promover o desenvolvimento 
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integral dos alunos, contribuindo para o seu crescimento harmonioso e global; estimular o 

desenvolvimento de competências pessoais, relacionais e sociais; prevenir situações de risco junto dos 

alunos e família; fomentar uma relação de interação entre os diversos agentes educativos, 

nomeadamente família-escola-entidades locais. 

Deste modo foi necessária uma articulação direta com os diferentes agentes educativos, assim como, 

uma intervenção multidisciplinar com as diferentes entidades locais. 

Privilegiou-se o atendimento direto aos alunos, tendo este serviço acompanhado 37 casos, sendo que, 

12 são novas sinalizações e 25 são casos sinalizados no ano letivo anterior, mas por se verificar 

necessidade de intervenção, deu-se continuidade ao acompanhamento. De referir que 2 alunos 

foram transferidos de escola e 1 aluno, o processo foi arquivado, por não subsistir a problemática 

inicial.  

Foram encaminhados pelo GIA, 5 novos alunos para a Equipa de Saúde Escolar, com problemáticas 

diferenciadas (distúrbios alimentares, necessidade de encaminhamento para planeamento familiar, 

pediculose…). Deu-se continuidade ao acompanhamento dos alunos referenciados no ano letivo 

anterior. 

De forma a conseguirmos uma intervenção/avaliação mais próxima e estabelecer uma relação mais 

coesa realizaram-se 3 visitas domiciliárias. 

Deu-se ainda continuidade ao acompanhamento dos alunos sinalizados na Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ), com medida aplicada no âmbito da Promoção e Proteção de Crianças e 

Jovens, tendo havido 1 nova sinalização por abandono escolar. 

Em colaboração com a Equipa de Educação para a Saúde, o GIA desenvolveu de 15 a 31 de outubro 

ações de prevenção do Cancro da Mama, estava previsto um Flashmoob para o dia 31 de outubro, 

mas devido às más condições climatéricas não foi possível a sua concretização. 

No dia 16 de outubro comemorou-se o dia Mundial da Alimentação, sinalizou-se com a distribuição de 

uma peça de fruta de forma a promover hábitos alimentares saudáveis, e com a distribuição de um 

marcador com o Código Europeu Contra o Cancro. Dinamizou-se ainda os Desafios Literários “Avental 

Vs. Balança”. 

No dia 27 de novembro realizou-se o “November Moustache”, com um concurso de melhor moustche 

da escola, como forma de prevenção do Cancro da Próstata. 

No dia 4 de dezembro realizou-se a atividade Almoço Saudável, com a venda de produtos 

alimentares saudáveis. Contamos com a colaboração da comunidade educativa para a angariação 

destes produtos. Cada refeição foi vendida a um preço simbólico, e o valor total foi revertido a favor 

do Gatil Simãozinho. 

O SPO consiste num parceiro privilegiado onde para além da colaboração e trabalho permanente no 

dia-a-dia, no primeiro período desenvolveu-se a atividade “Projeto PreVINT” procura focar-se na 

prevenção da violência interpessoal e tem como objetivo a consciencialização e sensibilização de 

adolescentes relativamente à violência nas relações interpessoais e às suas dinâmicas de 

funcionamento. Trata-se de um projeto financiado pelo Fundação Gulbenkian, que tem vindo a ser a 

ser implementado pelo terceiro ano consecutivo em mais de 110 escolas do país (continente e 

Açores), com jovens entre os 12 e os 18 anos, e tem demonstrado resultados muito promissores.  
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Embora os resultados tenham demonstrado uma normalização das perceções e comportamentos de 

violência, concluíram-se algumas fragilidades em determinados comportamentos de violência 

interpessoal, pelo que foi definido a implementação de sessões de intervenção direta com todas as 

turmas do 9.º ano de escolaridade. Deste modo, as sessões semanais tiveram início no dia 12 de 

novembro e decorreram nas aulas de Formação Cívica, com a colaboração da Dra. Patrícia 

Figueiredo, psicóloga investigadora do PREVINT. 

As sessões de intervenção têm como objetivo promover o desenvolvimento de competências de 

deteção de comportamentos considerados naturais no quotidiano e na sociedade, mas que são, na 

verdade, agressões pessoais com impacto e, muitas vezes, o início de um processo de escalada para 

agressões mais graves e obter conhecimentos sobre soluções práticas de resposta (adaptativa) 

quando essas agressões ocorrem. A implementação do programa deverá terminar no mês de janeiro, 

com a recolha de dados do pós-teste para avaliação do impacto e eficácia do mesmo. 

De forma a apoiar as famílias mais carenciadas do agrupamento, desenvolveu-se a entrega de 

vestuário, apoiando este gabinete 21 famílias. Promoveu igualmente uma campanha de recolha de 

produtos de higiene em colaboração com a turma de 10.º ano de Artes que dinamizou um concerto 

de Natal no dia 17 de dezembro para todos os alunos do 10.º ano, foi possível angariar produtos de 

higiene para distribuir pelas famílias mais carenciadas do nosso Agrupamento, neste sentido, apoiou-se 

a este nível 10 famílias. 

O GIA incorporou o Programa de Revitalização da Rede Social, desenvolvido no concelho de 

Guimarães, nas diferentes Comissões Sociais Interfreguesia, pelo que, o nosso agrupamento integra a 

Comissão Social Interfreguesia Sudoeste Montanha da Penha, à qual trabalha as freguesias de 

Infantas e Serzedo. 

Neste programa a equipa técnica reúne de quinze em quinze dias nas instalações da escola EB 2,3 de 

Abação onde são discutidos casos de forma a encontrarmos em conjunto as melhores estratégias de 

resolução de cada problemática apresentada.  

Neste período apresentamos o caso da família do aluno Diogo Tiago Barroso Costa da turma E do 6.º 

ano. Para este caso foram já definidas formas de atuação em articulação com a ADCL (Associação 

para o Desenvolvimento das Comunidades Locais) e Projeto Consigo, sedeado em Serzedo. Estas 

entidades acompanharão a família no que respeita à habitação, despesas de água, luz e gás, apoio 

na gestão económica e doméstica, assim como acompanhamento na educação parental. 

É inquestionável que a sobrevivência de uma criança depende dos pais, ou de seus substitutos. Não 

existe nada tão essencial para o sucesso na vida de uma criança como a presença dos seus pais. 

Neste sentido propusemo-nos a desenvolver sessões de Educação Parental individuais, para 

encarregados de educação. Individuais pela incompatibilidade de horários em se constituir um grupo 

de pais, uns porque trabalham, outros porque têm outras tarefas a fazer, assim, optou-se pelas sessões 

individuais, onde se trabalha 4 famílias. 

No dia 26 de novembro de 2019 realizou-se no Centro de Apoio à Aprendizagem uma sessão de 

higiene onde se abordou a importância da higiene corporal, a higiene oral e a higiene dos alimentos. 

Com esta atividade pretendeu-se promover junto dos 16 alunos presentes a importância de uma 

prática diária de higiene, onde os alunos reforçaram os seus conhecimentos sobre cuidados a ter na 

sua higiene e a importância que a mesma representa na sua saúde em geral. 
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Pode-se constatar que o primeiro período correu de acordo com o delineado. Todas as atividades 

propostas foram desenvolvidas com dedicação e obteve-se o resultado pretendido. 

Deu-se início ao acompanhamento de novos processos e continuidade aos que se considerou 

necessário continuar a acompanhar. 

Em suma, o GIA continuou a privilegiar uma intervenção centrada no desenvolvimento saudável de 

cada aluno e na relação construtiva da escola-família. 

O GIA consistiu num espaço de escuta e diálogo com alunos, professores, pais e funcionários, em que 

se promoveu o vínculo escola- família, onde todos participaram nas medidas e intervenções a serem 

realizadas. 

 

Coordenação dos Diretores de Turma 

 

A conexão comportamento – assiduidade, associada à estrutura familiar, repercute-se no sucesso do 

processo ensino/aprendizagem. A análise dos resultados indica que o registo de participações 

disciplinares nas turmas do 2.º ciclo foi pouco expressivo neste período, assinalando-se 2 participações 

disciplinares na turma A do 5.º ano de escolaridade e 1 participação nas turmas A e D do 6.º ano, 

perfazendo um total de 4 participações, aproximadamente 2% dos alunos deste ciclo de ensino. Assim, 

a síntese de evidências mostra que o comportamento nas turmas do 2.º ciclo foi, globalmente, 

Satisfatório, registando-se, apenas, a apreciação de Bom nas turmas D, do 5.º cno, e A, do 6.º cno. No 

que diz respeito às turmas do 3.º ciclo, a análise dos resultados indica que houve comportamentos 

desadequados neste período, registando-se 7 participações disciplinares nas turmas do 7.º ano, 8 nas 

turmas do 8.º ano, e 11 nas turmas do 9.º ano, perfazendo um total de 26 participações disciplinares, 

correspondentes a, aproximadamente, 8% dos alunos deste Ciclo. Assim, a apreciação do 

comportamento, realizada nos Conselhos de Turma de avaliação, variou entre o Insatisfatório e o Bom, 

sobressaindo a apreciação de Satisfatório nas turmas do 7.º ano, o Pouco Satisfatório e o Satisfatório, 

nas turmas do 8.º ano, e uma apreciação variante, entre o Insatisfatório e o Bom, nas turmas do 9.º 

ano. A síntese de resultados mostra, assim, que o comportamento nas turmas do 3.º ciclo foi bastante 

variável. Relativamente ao ensino secundário, e no que diz respeito ao número de participações 

disciplinares, foram registadas 3 participações na turma 11.ºD, 1 na turma 12.ºD e 10 na turma 12.ºE, 

perfazendo um total de 14 participações disciplinares. Quanto ao comportamento registou-se a 

apreciação de Muito Bom em 1 turma (10.ºD), Bom em cinco turmas (10.ºA, 10.ºB, 12.ºA, 12.ºB, 12.ºC), 

Satisfatório em 8 turmas (10.ºE, 10.ºF, 11.ºA, 11.ºB, 11.ºC, 11.ºD,12.ºD, 12.ºE), e Pouco Satisfatório em 1 

turma (10.ºC). No geral, registou-se a regularidade de comportamentos, quer no ensino básico quer no 

ensino secundário, sendo, por vezes, necessária a intervenção da Equipa de Acompanhamento 

Permanente ao Aluno, com vista à plena integração dos discentes na comunidade educativa. 

No que diz respeito ao aproveitamento, nas turmas do 2.º ciclo registou-se a apreciação de Bom na 

globalidade das turmas do 5.º ano e o satisfatório nas turmas do 6.º ano. Nas turmas do 3.º ciclo 

assinalou-se a apreciação de Satisfatório em todas as turmas do 7.º ano e no global das turmas do 8.º 

ano e a apreciação de Pouco Satisfatório na generalidade das turmas do 9.º ano. Nas turmas do 

ensino secundário, o aproveitamento foi considerado Satisfatório em 5 turmas (10.ºC, 10.ºE, 11.ºB, 12.ºD, 

12.ºE), Bom em 9 turmas (10.ºA, 10.ºB, 10.ºD, 10.ºF, 11.ºA, 11.ºD, 12.ºA, 12.ºB. 12.ºC) e Muito Bom em 1 
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turma (11.ºC). 

Quanto à assiduidade, registou-se a apreciação regular em todas as turmas do ensino básico, à 

exceção da turma C do 9.º ano, que foi irregular. De destacar, ao mesmo tempo, a aplicação de 9 

(nove)Planos de Recuperação e Integração (PRI) no 3.º Ciclo, equivalente a 3 % do número de alunos 

deste ciclo de ensino, por se ter verificado a ultrapassagem do limite de faltas injustificadas. No ensino 

secundário, a assiduidade foi considerada regular em todas as turmas, com a exceção das turmas 

12.ºC, 12.ºD e 12.º E. 

Relativamente às medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, de acordo com o nível de 

intervenção, foram mobilizadas medidas universais, seletivas e adicionais. No que respeita às medidas 

universais, foram registados 40 alunos (17%) nas turmas do 2.º ciclo, a quem foram identificadas 

medidas universais, sendo de particularizar 10 alunos (9%) no 5.º ano e 30 alunos (26%) no 6.º ano. Nas 

turmas do 3.º ciclo foram registados 106 alunos (32%) a quem foram identificadas medidas universais, 

sendo de especificar 30 alunos (31%) no 7.º ano, 31 alunos (27%) no 8.º ano e 45 alunos (37%) no 9.º 

ano. No ensino secundário foram identificados 24 alunos (7%) a quem foram assinaladas medidas 

universais, nomeadamente, 19 alunos (13%) no 10.º ano e 5 alunos (5%) no 11.º ano.  

Em relação às medidas seletivas, registam-se 16 alunos a usufruir destas condições nas turmas do 2.º 

Ciclo, designadamente, 13 nas turmas do 5.º ano e 3 nas turmas do 6.º ano. Relativamente ao 3.º 

Ciclo, registam-se 13 alunos a beneficiar destas medidas, em particular 5 alunos no 7.º ano, 2 no 8.º 

ano e 6 no 9.ºano. No ensino secundário foi indicado um aluno no 10.º ano, 2 no 11.º ano e 1, também, 

no 12.º ano. 

No que diz respeito às medidas adicionais, nos 2.º e 3.º ciclos regista-se 1 aluno neste contexto e no 

ensino secundário assinalam-se 5 alunos.  

De registar, ainda, a existência de dois alunos a beneficiar, cumulativamente, de medidas seletivas e 

adicionais, um numa turma do 8.º ano e o outro numa turma do 9.º ano. 

No que concerne à reunião realizada com os Encarregados de Educação no final do mês de 

setembro, no 2.º ciclo registou-se uma presença excelente (90,1%), sendo de destacar que nas turmas 

do 5.º ano a classificação global atingiu o excelente (92,2%) e nas turmas do 6.º ano registou-se a 

proximidade ao excelente (88%). No 3.º ciclo e ensino secundário a presença de Encarregados de 

Educação foi, globalmente, bastante satisfatória (83,5% e 71,6%, respetivamente). Em relação ao 

atendimento semanal disponibilizado pelo Diretores de Turma, os Pais e Encarregados de Educação 

deslocaram-se com alguma regularidade à escola para tratar de assuntos relacionados com os seus 

educandos, tendo-se registado uma participação satisfatória na generalidade das turmas. Algumas 

vezes, quer no ensino básico quer no ensino secundário, a comparência na escola deu-se por 

solicitação do Diretor de Turma, sendo de salientar a sua disponibilização para atender os 

Encarregados de Educação em horários praticáveis, para além do horário estabelecido no início do 

ano letivo. 

No que diz respeito à Formação Cívica, Oferta Complementar no 9.º ano, sendo um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento da Educação para a Cidadania, as normas/regras de 

comportamento, previstas no Regulamento Interno do Agrupamento, tiveram destaque na 

globalidade das turmas, no início do primeiro período. No decorrer das atividades letivas, a realização 

de assembleias de turma foi, também, uma estratégia de reflexão e resolução de situações do 
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quotidiano dos alunos, abrindo, ainda, espaço a algumas temáticas inerentes ao Projeto Educação 

para a Saúde (PES), como a Saúde Mental e o Bullying. De referir, também, que nas aulas de 

Formação Cívica teve lugar a implementação do Programa de Intervenção no âmbito da Violência 

nas Relações Interpessoais, dinamizado pelos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) e Gabinete de 

Informação e Apoio ao aluno (GIA). 

Quanto à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, os Diretores de Turma, tal como na área da 

Formação Cívica, abordaram normas/regras de comportamento, previstas no Regulamento Interno, 

sendo, também, algumas vezes, o espaço oportuno para a reflexão sobre o quotidiano dos alunos. 

Nas turmas do 5.º ano foi, ainda, assinalada a concretização de projetos de trabalho relacionados 

com Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental, Empreendedorismo e Cidadania. No 6.ºano 

os trabalhos desenvolvidos assentaram, sobretudo, na temática Direitos Humanos, mas registaram-se 

outros tópicos, designadamente, a Inclusão, prevenção da violência, solidariedade, segurança na 

internet e o Bullying. Nas turmas do 7.º ano a temática Direitos Humanos foi destacada por todas as 

turmas. Em relação às turmas do 8.º ano teve destaque o tema Desenvolvimento Sustentável. No que 

diz respeito às turmas do 10.º ano, foram abordadas temáticas relacionadas, também, com o 

Desenvolvimento Sustentável, onde os alunos elaboraram jogos e produtos executados com a 

utilização de materiais reciclados, apresentações em PowerPoint, elaboração de cartazes com 

materiais reciclados. Foi ainda dinamizado um “conc/serto de Natal” com o objetivo de consolidar o 

espírito de solidariedade. Nas turmas do 11.º ano foram abordadas temáticas relacionadas com os 

Direitos do Homem, onde os alunos selecionaram diferentes subtemas para explorar, nomeadamente, 

exploração e trabalho infantil, direito à habitação e educação, escravatura e desigualdade, 

migrações e alterações climáticas. 

Por último, e em relação ao Projeto de Educação para a Saúde (PES), as atividades foram 

concretizadas de acordo com a planificação de cada turma. Neste período, o processo de trabalho 

apoiou-se, maioritariamente, nas temáticas da “Saúde Mental e Prevenção e Violência” e “Educação 

Alimentar”, havendo referência, também, aos “Afetos e Educação para a Sexualidade. No âmbito da 

saúde mental e prevenção da violência, algumas turmas elaboraram, em Padlet, um mural sobre o 

Bullying. De um modo geral, os Conselhos de Turma fizeram uma avaliação positiva das atividades 

desenvolvidas por terem contribuído para o desenvolvimento das competências previstas. 

 

Bibliotecas Escolares 

 

Esta análise reporta-se às atividades das Bibliotecas do Agrupamento de Escolas Santos Simões: da EBS 

Santos Simões, da EB de Cruz de Argola, da EB de Serzedo e da EB de Infantas, realizadas durante o 1.º 

período de 2019/2020, de acordo com o Projeto Educativo e com o Plano Anual de Atividades (PAA).  

Iniciou-se o trabalho em setembro com a reunião de apresentação da equipa das Bibliotecas do 

Agrupamento e com a elaboração do documento com as propostas de atividades para o PAA do 

Agrupamento.  

Com o início das atividades letivas, fez-se a apresentação da biblioteca aos novos alunos e novos 

professores. Algumas sessões destinaram-se à formação de utilizadores com a definição dos espaços e 

apresentação dos serviços. 
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Organizaram-se os documentos iniciais de arranque das bibliotecas: fichas e capas de requisição de 

material livro e não livro por turma, novos marcadores de leitura e guia do utilizador aos novos alunos.  

Ao longo do primeiro período foi elaborado o plano de melhoria da biblioteca escolar, a implementar 

neste e no próximo ano letivo.  

Relativamente ao Plano Anual de Atividades da Biblioteca Escolar referente ao 1.º período foram 

realizadas todas as atividades propostas.  

Em relação às atividades a realizar ao longo do ano foram já realizadas as seguintes: Apresentação 

da BE aos novos alunos; Preparação e distribuição dos livros da Educação Literária; “Começo o dia a 

ler”; Apresentação da obra “Poupar é ganhar”; Implementação do projeto “10 minutos a ler” nos 2.º e 

3.º ciclos; Reinício do projeto SOBE; Início do projeto Miúdos a votos; Pesquisa e divulgação de sites 

fidedignos para consulta de informação pelos alunos; Na Rúbrica “Aprender com a BE” foi realizada a 

atividade de escrita, proposta pela equipa PES “Encontros improváveis Avental/Balança”; a atividade 

de Leitura partilhada com a disciplina de inglês “O monstro das cores - The color Monster”; 

Participação no projeto “Lições iluminadas” colaborando na primeira sessão, com o 3.º ano B da EB de 

Cruz de Argola; Realização de atividades do Roteiro para uso da BE; Biblioteca Itinerante para EB de 

Monte Largo e EB de São Romão onde se desloca quinzenalmente a Carrinha /Biblioteca; Preparação 

dos lotes de livros para iniciação à Educação Literária e entregue um exemplar por turma de cada 

obra a trabalhar nesta rubrica; Baús da BRB para EB de Monte Largo e EB de São Romão, entregues 

nas respetivas escolas mensalmente; Preparação dos lotes de livros a trabalhar no PNL, em leitura 

autónoma e entregues por solicitação dos docentes; Feira do livro. Iniciamos a organização dos 

cantinhos de leitura para que os alunos possam “Ler em qualquer lugar” da escola.  

Criou-se a hora do conto, foi feita a audição de contos, a leitura de livros digitais, o visionamento de 

filmes e a leitura autónoma. Disponibilizaram-se os espaços, tendo os grupos/turmas à sua disposição 

todo o espaço das BE para sessões destinadas à leitura livre, à visualização de filmes com a 

distribuição de um horário de ocupação do espaço BE por todos as turmas das três escolas.  

Foram enviados, por via eletrónica, documentos organizados (na sua maioria em power point) 

segundo as matérias em estudo, com filmes ou histórias para os vários anos de escolaridade, 

adequadas às datas e temas a tratar.  

Foram realizadas atividades propostas pelas várias estruturas do Agrupamento (Direção, PES, 

Educação Inclusiva, etc.). Em relação aos concursos foram inscritas três escolas no “Miúdos a votos” e 

a EB de Cruz de Argola e a escola sede nos 2.º e 3.º ciclos no CNL. 

Relativamente ao Plano Nacional de Leitura todos os grupos/turma trabalharam as obras que 

planificaram em grupos de ano para este período, mais as obras da Introdução à Educação Literária 

(1.º e 2.º anos) e Educação Literária (3.º e 4.º anos), com as obras disponibilizadas pela BE. 

No 1.º ciclo foram trabalhadas as seguintes obras: 1.º ano – ”Mais Lengalengas” e “Destrava Línguas” 

de Luísa Ducla Soares (exploração de 10 rimas) e “A Flor vai ver o Mar” de Alves Redol; “Dez dedos dez 

segredos”, de Maria Alberta Menéres; “Corre, corre cabacinha” de Alice Vieira; 2.º ano –   Os alunos 

do segundo ano trabalharam as obras: “Ou isto ou aquilo” de Cecília Meireles e três contos in “Contos 

Populares” de Adolfo Coelho; 3.º ano – Foram analisados seis poemas da obra “As Fadas Verdes” de 

Matilde Rosa Araújo, em outubro, foram analisados “Os Contos de Perrault” de Maria Alberta Meneres, 

em novembro, foram analisados oito poemas da obra “Poemas da Mentira e da Verdade” de Luísa 
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Ducla Soares e em novembro/dezembro, foi analisada a obra “O Senhor do seu nariz e outras histórias” 

de Álvaro Magalhães; 4.º ano - “A maior flor do mundo” de José Saramago, “O príncipe feliz e O 

gigante egoísta” de Oscar Wilde e “A princesa e a ervilha” de Hans Christian Andersen. Após a 

apresentação dos autores, as obras foram exploradas selecionando-se algumas obras para serem 

dramatizadas. Estas atividades foram ainda complementadas com leituras autónomas de obras 

requisitadas na Biblioteca Itinerante Raul Brandão e do Baú de Histórias. 

Na escola sede os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário trabalharam as obras “A viúva e o 

papagaio” de Virgínia Woolf, “O Príncipe Nabo” de Ilse Losa, “Pedro Alecrim” de António Mota e “Frei 

Luís de Sousa” de Almeida Garrett”. 

Os alunos puderam usufruir das requisições semanais dos livros da BE, quinzenais da Biblioteca 

Itinerante, nas EB de São Romão e EB de Monte Largo, que eram lidos na sala de aula, em momentos 

de leitura e em casa. Relativamente às requisições domiciliárias, foram requisitados pelos alunos 

durante o 1.º período, em média 5 livros por aluno. Na biblioteca da escola sede foram requisitados 

243 livros distribuídos pelos diferentes anos escolares. 

Organizaram-se os expositores da BE com histórias cujos autores estavam a ser estudados pelas turmas, 

e ainda, (durante o mês de Dezembro), com vários contos de Natal. Foi feita a gestão da BE com a 

atualização da Base de Dados e a apresentação do Plano de Melhoria.  

No final do período, realizou-se a feira do livro em todas as bibliotecas do Agrupamento. 

 

 

 

Coordenação de Projetos 

 

No mês de outubro de 2019 foi ratificado o Plano Anual de Atividades para o ano letivo de 2019/2020, 

como documento central da atividade escolar ao longo do ano letivo, tendo sido planeado, 

elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão da escola, que definiu, em função do 

Projeto Educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e a 

identificação dos recursos envolvidos. 

A sua elaboração teve em conta a articulação entre as atividades curriculares e extracurriculares, a 

distribuição homogénea das mesmas, ao longo do ano letivo, assim como, a apresentação dos 

trabalhos realizados pelos alunos à comunidade educativa. 

 

No final do 1.º período letivo de 2019/2020 foi realizado um balanço do desenvolvimento das 

atividades e projetos realizados no Agrupamento de Escolas Santos Simões durante o primeiro período 

do presente ano letivo, com base nos relatórios dos docentes que materializaram essas mesmas 

atividades. 

Obedecendo ao Plano Anual de Atividades, a estrutura deste Relatório está subdividida em Projetos 

Transversais do Agrupamento, Departamentos e Estruturas Transversais. 

1. Projetos Transversais do Agrupamento  

As grandes atividades do Agrupamento foram propostas pela Direção do Agrupamento e cumpridas 

com sucesso. 
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A maioria dessas atividades desenvolveram-se em articulação com o Gabinete de Apoio a Projetos 

Europeus, no âmbito dos Projetos Erasmus+ KA01 e KA02.  

Relativamente ao Projeto Erasmus+ KA01 - "Repensar a Sala de Aula - Novas Abordagens Pedagógicas 

Com Vista ao Sucesso", houve quatro cursos onde participaram docentes do nosso agrupamento, 

sendo eles:  

- “Structured Study Visit to Schools/Institutes & Training Seminar” em Estocolmo – Suécia, com a 

participação de 3 professores; 

- "Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning" em Florença - Itália, com a 

participação de 3 professores; 

-  “Team Work as a Means for Enhancing Productivity” em Praga – República Checa, com a 

participação de 3 professores; 

- “Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, 

cooperation and evaluation strategies” em Berlim – Alemanha, com a participação de 3 professores. 

No que concerne aos Projetos KA02, realizou-se um “Transnational Project Meeting” em Turim - Itália do 

Projeto “ECOgeeks in Action”, com a participão de 3 docentes e 5 alunos entre 20 a 27 de outubro. 

O Jantar de Natal realizou-se este ano no refeitório da escola sede do Agrupamento e teve uma 

elevada participação de docentes e não docentes. A realização desta atividade serviu para 

promover o convívio, assim como, acolher os novos docentes e não docentes do Agrupamento de 

forma a compreenderem e assimilarem os princípios inerentes a esta comunidade escolar. 

2. Departamentos da Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Todas as atividades decorreram de acordo com o planificado, tendo-se atingido os objetivos 

delineados para cada uma delas, como comprovam os relatórios apresentados e que constam dos 

registos das escolas. As atividades foram acolhidas com bastante entusiasmo e contribuíram para um 

maior enriquecimento das aprendizagens dos alunos, estimulando a sua participação e promovendo 

um trabalho de parceria com os pais e toda a comunidade educativa. De todas as atividades 

destacam-se as seguintes, pelo caráter envolvente de toda a comunidade:  

- Dia da Inclusão, onde houve uma partilha de trabalhos entre todos os alunos nas suas escolas, que 

contou com a colaboração dos pais e encarregados de educação na elaboração de estrelas com 

frases alusivas ao tema; 

- Cortejo do Pinheiro, atividade cada vez mais enraizada nas escolas, onde um grande número de 

encarregados de educação acompanhou os seus filhos tocando e desfilando pelas ruas envolventes 

das escolas. Objetiva-se, também, que os alunos conheçam as tradições de Guimarães, sendo que as 

Nicolinas pretendem ser reconhecidas como Património Imaterial da Unesco. Esta atividade, assume 

um papel importante no cumprimento de regras de comportamento, para além de promover um 

convívio entre todos; 

- Dia Mundial da Música: atividade de sala: exploração de vários instrumentos musicais, jogos musicais 

(identificação de sons, reprodução de batimento de ritmos…); criação de uma banda musical com 

todos os instrumentos existentes na sala; atividade de escola para todas as turmas: atividades variadas 

dinamizadas pela CAR, Guimarães. (JI Cruz de Argola); 

- Dia Mundial do Animal: Pesquisa, exploração e comparação de vários animais: habitat, alimentação 

e locomoção. Visita de uma “Caturra” à sala, levada por encarregado de educação de uma criança 
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da sala, a convite da educadora. (JI Cruz de Argola); diálogo sobre a importância e o respeito que os 

animais nos merecem;sobre os animais preferidos; conhecer o habitat e alimentação de várias 

espécies de animais e identificação dos animais preferidos. (JI de Infantas); 

- Dia Nacional do Pijama: Importância da família; história “Todos de Pijama”; dança-canção do Dia do 

Pijama; As crianças levaram para o Jardim de Infância, as casinhas com donativos, oferecidos pelos 

seus familiares, destinados a esta causa(todos os JI);diversas atividades, na sala e com as famílias, 

alusivas ao dia (decoração de pijamas, vestir pijamas a 25 “crianças”, criar 25 pássaros azuis, segundo 

a imaginação de cada criança… ). (JI de Cruz de Argola); realização de trabalhos no âmbito da 

história “O Menino Que Não Sabia Brincar”, foram desenhados e pintados pijamas (trabalhos 

individuais). (JI Serzedo); 

- Feira da terra, uma atividade em se trabalharam os conceitos de alimentação saudável, com os 

encarregados de educação a levarem para as escolas os produtos da terra e mostrando a toda a 

comunidade os benefícios do seu consumo, efetuando as trocas de feira. Com esta atividade foram 

trabalhados os conceitos de culturas biológicas, os benefícios para a saúde, bem como para a 

sustentabilidade do ambiente, indo ao encontro dos ODS 2030. 

- Ida ao circo, no Coliseu do Porto (JI de Cruz de Argola, Infantas); 

As atividades que não se cumpriram, previstas no Plano Anual, foram as seguintes: na EB Infantas a 

atividade 2.18 - Confecionar o pão na Escola, que foi adiada pelos elementos intervenientes, Grupo 

Sénior de Infantas. Na EB São Romão a atividade 2.21 - Elaboração de cabazes, atividade que será 

realizada no 2.º período. Na EB de Monte Largo a atividade 2.2 - Apadrinhamento dos alunos do 1.º 

ano – Por questões de monitorização do comportamento dos alunos do 4.º ano, esta atividade foi 

suspensa e a atividade 2.6 - Visita ao gatil Simãozinho – Na data prevista as condições meteorológicas 

não permitiram a deslocação a pé dos alunos do 1.º ano. 

No entanto, outras atividades foram realizadas que não estavam previstas no Plano Anual, tais como, 

em todos os estabelecimentos de ensino no âmbito do Projeto (Re) Conhecer Guimarães: os alunos do 

1.º ano visitaram o Castelo de Guimarães, os do 2.º ano efetuaram a visita ao Paço dos Duques e os 

alunos do 4.º ano visitaram o Museu Alberto Sampaio e o Centro Histórico; atividades propostas pela 

CMG, no âmbito das Artes Performativas, Programa MAIS TRÊS; Festa do Ambiente e ainda a atividade 

a “Terra treme treme”, como forma de simular o que fazer em caso de sismo. Na EB Cruz de Argola: 

visita à Citânia de Briteiros – 4.º ano; aula de Filosofia para crianças e visita ao centro da Ciência Viva -

2.º A e B e 3.º ano B. Na EB São Romão os alunos do 4.º ano usufruíram de uma sessão de primeiros 

socorros realizada pela Dr.ª Helena. Na EB de Monte Largo: projeto “Pergunta ao Tempo”, 4.º ano; aula 

de Filosofia para crianças; sessão sobre primeiros socorros; sessão sobre Higiene Oral; visita de estudo à 

Citânia de Briteiros, 4.º ano; Projeto Cantânia – 4.º ano. 

Todas as escolas participaram ainda em todas as atividades previstas no Plano Anual promovidas pela 

Biblioteca Escolar, pela Direção, pela equipa de EEe pela equipa do PES. 

De todas as atividades realizadas (previstas e não previstas) foram elaborados os respetivos relatórios 

que foram enviados à coordenadora de departamento e que constam do arquivo da escola. 

3. Departamento Curricular de Línguas 
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A única atividade prevista no plano anual de atividades foi realizada com sucesso e com uma 

avaliação muito positiva, no sentido em que todos os alunos que nela participaram demonstraram 

interesse e empenho e foi importante para o seu processo de ensino-aprendizagem. 

4. Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

As atividades propostas no Plano Anual de Atividades para este período pelos docentes do 

departamento foram concretizadas com êxito.  

A destacar a visita de estudo “Do Mosteiro Românico à Pop Art”, em Valença e Vila Nova de Cerveira 

e a Exposição - A Idade Moderna / Dos Descobrimentos ao Renascimento. 

O grupo disciplinar de Geografia também promoveu uma atividade de Orientação no espaço escolar 

que contou com uma elevada participação. 

5. Departamento Curricular de Matemática e Ciência Expemimentais 

No grupo disciplinar de Matemática e Ciências da Natureza do 2.º ciclo, foram realizadas todas as 

atividades previstas para o 1.º período: Dia Mundial da Alimentação (Ciências da Natureza) e 

Problemas do Mês (Matemática). 

No grupo disciplinar de Matemática do 3.º ciclo/Ensino Secundário, a única atividade prevista e 

realizada no 1.º período foi a participação dos alunos do 3.º ciclo no Problema do Mês. 

No grupo disciplinar de Física e Química, as atividades previstas no Plano Anual de Atividades foram 

realizadas: comemoração do dia Mundial da Ciência (realizada em novembro através de uma 

exposição de trabalhos elaborados pelos alunos de Química das turmas do 12.º ano de escolaridade); 

dinamização de um espaço no placard junto ao bar, com conteúdos sobre Física e Química 

(realizada ao longo do ano letivo) – esta atividade é desenvolvida com base nos trabalhos elaborados 

pelos alunos e dinamização do Clube de Ciências. 

No grupo disciplinar de Biologia e Geologia, os docentes participaram em todas as atividades do 

Plano Anual de Atividades para as quais foi solicitada a sua colaboração.  

6. Departamento Curricular de Expressões 

O previsto no Plano Anual de Atividades foi cumprido com excepção do Corta Mato que por questões 

climatéricas foi adiada para o segundo período.  

A destacar o “Dia da Escola Inclusiva” que sensibilizou toda a comunidade educativa para esta 

realidade. 

O Departamento tem contribuído sistematicamente para a decoração da escola, como se pode 

confirmar pelas seguintes atividades: 

- Atividade n.º 6.4.2 do PAA – “Exposições Temáticas (dentro e fora da sala de aula) com trabalhos 

realizados na sala de aula, nomeadamente a “Exposição de elementos decorativos de Natal” – Esta 

exposição envolveu todas as turmas do 2.º ciclo. No que diz respeito às turmas C, D e E do 5.º ano e, 

ainda, à turma A, do 6.º ano, onde leciono a disciplina de Educação tecnológica, as atividades 

decorreram conforme as planificações, atendendo aos conteúdos programáticos, às temáticas das 

unidades de trabalho, aos recursos materiais e às particularidades das turmas. O produto final de cada 

ano de escolaridade esteve associado à concretização de guirlandas/grinaldas natalícias, que 

envolveu diversificadas técnicas de transformação: medir, traçar, dobrar, vincar, moldar, recortar, 

colar. Na turma A do 6.º ano, é de realçar a reutilização de vários papéis e, ainda, o uso da lã para a 
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conceção de tecidos em formato circular. A tecelagem foi a técnica utilizada para a criação do 

tecido e o tear artesanal, feito de cartão, foi a base para o cruzamento da teia e da trama. 

- Atividade n.º 6.4.4 do PAA – “Exposições Temáticas (dentro e fora da sala de aula) com trabalhos 

realizados na sala de aula” – No âmbito da disciplina de Educação Tecnológica e do Complemento à 

Educação Artística (turma E do 5.º ano), desenvolveu-se um vasto conjunto de técnicas de expressão 

plástica, que se traduziram na concretização de três exposições, em particular, relacionadas com as 

temáticas “Dia Mundial da Alimentação”, “Objeto técnico: Vassouras de Halloween” e “Medição – 

Criação de elementos decorativos de Natal”. 

Na atividade 6.1.1, “Cortejo das Maçazinhas”, foi de sublinhar a seriedade e determinação que os 

alunos empregaram no projeto de trabalho. De salientar, também, o espírito de coletividade e civismo 

demonstrado. 

7. Estruturas intermédias e Clubes 

- Bibliotecas Escolares do Agrupamento: 

Relativamente ao Plano Anual de Atividades da Biblioteca Escolar referente ao 1.º período foram 

realizadas todas as atividades propostas.  

Em relação às atividades a realizar ao longo do ano foram já realizadas as seguintes: Apresentação 

da BE aos novos alunos; Preparação e distribuição dos livros da Educação Literária; “Começo o dia a 

ler”; Apresentação da obra “Poupar é ganhar”; Implementação do projeto “10 minutos a ler” nos 2.º e 

3.º ciclos; Reinício do projeto SOBE; Início do projeto Miúdos a votos; Pesquisa e divulgação de sites 

fidedignos para consulta de informação pelos alunos; Na Rúbrica “Aprender com a BE” foi realizada a 

atividade de escrita, proposta pela equipa PES “Encontros improváveis Avental/Balança”; a atividade 

de Leitura partilhada com a disciplina de inglês “O monstro das cores - The color Monster”; 

Participação no projeto “Lições iluminadas” colaborando na primeira sessão, com o 3.º ano B da EB 

Cruz de Argola; Realização de atividades do Roteiro para uso da BE; Biblioteca Itinerante para EB 

Monte Largo e EB São Romão onde se desloca quinzenalmente a Carrinha /Biblioteca; Preparação 

dos lotes de livros para iniciação à Educação Literária e entregue um exemplar por turma de cada 

obra a trabalhar nesta rubrica; Baús da BRB para EB de Monte Largo e EB de São Romão, entregues 

nas respetivas escolas mensalmente; Preparação dos lotes de livros a trabalhar no PNL, em leitura 

autónoma e entregues por solicitação dos docentes; Feira do livro. Iniciamos a organização dos 

cantinhos de leitura para que os alunos possam “Ler em qualquer lugar” da escola. 

- Projeto Educação para a Saúde: 

Ao nível do Plano Anual de Atividades propuseram-se várias iniciativas, tendo sido concretizadas, as 

previstas para o primeiro período, a saber: “Onda Rosa”; Dia Mundial da Alimentação; Dia Mundial de 

Combate ao Bullying; “November Moustache”; Dia Munidial de Luta Contra a Sida; Almoço Saudável.  

Para a concretização destas atividades verificou-se a articulação com entidades externas 

nomeadamente a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), ACES e Fundação Portuguesa “A 

Comunidade Contra a SIDA”.  

Celebrou-se o “Dia da Alimentação”, entre 16 e 31 de outubro. No dia 16 de outubro distribuiu-se uma 

peça de fruta, de modo a incentivar o seu consumo, bem como um marcador de páginas, com o 

Código Europeu Contra o Cancro. A equipa do PES pretendia dar a conhecer a toda a comunidade 

este código, bem como a importância de uma alimentação saudável na prevenção do cancro. 
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Nesse dia e durante a última quinzena do mês os alunos participaram num DESafio Literário, proposto 

pela Liga Portuguesa Contra o Cancro - “Avental vs. Balança”. Os trabalhos foram elaborados na 

disciplina de Ciências Naturais, em articulação com a disciplina de Português, em duas modalidades: 

prosa e verso. Resultaram trabalhos de muita qualidade, que foram enviados para concurso, bem 

como estiveram expostos na Biblioteca Escolar. As docentes de Português responsáveis pelo Jornal 

Escolar, selecionaram os melhores, para integrarem a primeira edição deste ano letivo. Nesse dia, no 

bar, foram abolidos os bolos e açucarados.  

Na segunda quinzena de outubro deu-se ênfase à campanha de prevenção do cancro da mama, 

intitulada “Onda Rosa”, com a venda da T-shirt alusiva a esta causa, em todas as escolas do 

Agrupamento, com o objetivo de angariar fundos a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Para 

encerrar a quinzena estava proposto um Flashmob “Onda Rosa”. A coreografia foi pensada pela 

docente Cláudia Freitas e pelos seus alunos de Desporto que, prontamente, abraçaram a iniciativa. O 

professor Francisco Pinto, bem como os alunos de Audiovisuais tinham já preparado o drone para a 

captação de imagens. Contudo, esta atividade não se realizou, devido às condições atmosféricas 

adversas e à falta de um espaço escolar alternativo que permitisse a realização da mesma. O 

cancelamento desta atividade deixou os envolvidos na sua preparação bastante desapontados, pois 

dedicaram, além de tempo, entusiasmo. 

No dia 22 de outubro assinalou-se Dia Mundial de Combate ao Bullying, com a construção de um 

mural, no Padlet, que foi partilhado nas Redes Sociais. Esta iniciativa foi desenvolvida pelas turmas A, B 

e C do nono ano de escolaridade, bem como a turma D do oitavo ano. Os alunos da turma A, do 

nono ano, em Formação Cívica, elaboraram um mural físico e convidaram as restantes turmas a 

escreverem uma mensagem no mesmo. Elaboraram, ainda, um vídeo e um PowerPoint, que foi 

apresentado em Cidadania e Desenvolvimento, às turmas de sexto ano de escolaridade. Pretendeu-

se, com as diversas atividades, proporcionar um espaço de reflexão sobre as suas inquietações na 

promoção de comportamentos positivos e adquirir competências para lidar com esta situação, tão na 

ordem do dia. Os trabalhos desenvolvidos neste âmbito foram, a pedido da DGES, enviados para a 

referida entidade, que pretende conhecer o que se está a fazer nas escolas, com vista ao 

desenvolvimento de competências que contribuirão para prevenir e reduzir as situações de Bullying. 

No mês de novembro assinalou-se o “November Moustache”, com o objetivo de sensibilizar, sobretudo 

a população masculina, para a prevenção do cancro da próstata. Além da decoração da escola 

sede, de azul, e da afixação de cartazes apelativos. O término foi a 27 de novembro, com a 

realização um lanche saudável na sala de professores, cujas receitas reverteram a favor do Gatil 

Simãozinho, bem como a sensibilização para a prevenção, através do concurso para o “Melhor 

Bigode”, com a atribuição de prémios aos três primeiros classificados. Como ponto forte desta 

iniciativa deverá destacar-se o recurso ao lúdico e à criatividade para abordar um tema de alguma 

complexidade, sem descurar a principal mensagem.  

No dia 4 de dezembro assinalou-se o Dia Munidial de Luta Contra a Sida, com uma  palestra, 

destinada aos alunos do décimo segundo ano, dinamizada por um elemento da Fundação 

Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA”, cujos objetivos principais foram chamar a atenção da 

realidade da pandemia em termos mundiais e da epidemiologia e seus indicadores a nível nacional, 
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bem como alertar para a necessidade de um esforço, no sentido do investimento na literacia, o mais 

eficaz meio de melhorar significativamente os nossos índices epidemiológicos. 

O Almoço Saudável proposto para o dia 04 de dezembro, que além de alertar a comunidade escolar 

para a importância de uma alimentação saudável na prevenção de doenças, visa a angariação de 

fundos para o Gatil Simãozinho, foi substituído por outra atividade (sorteio de um cabaz de alimentos), 

uma vez que a data deste era muito próxima da do almoço de Natal.  

A Enfermeira da Saúde Escolar dinamizou duas sessões sobre o tema “Sexualidade”, que decorreram 

nos dias 13 e 16 de dezembro, na escola sede. Esta atividade não estava prevista no PAA, mas foi 

solicitada pelos Diretores de Turma dos cursos profissionais, no sentido de dar resposta às necessidades 

dos seus alunos. 

A ACES dinamizou uma formação sobre “Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida”, destinada ao 

pessoal docente e não docente. Inscreveram-se na referida ação dezanove elementos da nossa 

comunidade educativa. 

Em todas estas iniciativas cumpriram-se os objetivos inicialmente propostos já que além da mensagem 

inicial de educar para a saúde, verificou-se grande envolvência e a participação positiva de toda a 

comunidade educativa. 

- Desporto Escolar: 

Dez das onze atividades previstas para o Desporto Escolar foram cumpridas. O corta-mato não se 

realizou devido às condições atmosféricas e foi adiado para o início do segundo período. 

- ERDAL – Escola de Referência Desportiva e Atividades ao Ar Livre:  

As três atividades propostas foram realizadas com sucesso. 

- Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIA) e Serviço de Psicologia e Orientação (SPO): 

Em colaboração com a Equipa de Educação para a Saúde, o GIA desenvolveu de 15 a 31 de outubro 

ações de prevenção do Cancro da Mama, estava previsto um Flashmoob para o dia 31 de outubro, 

mas devido às más condições climatéricas não foi possível a sua concretização. 

No dia 16 de outubro comemorou-se o dia Mundial da Alimentação, sinalizou-se com a distribuição de 

uma peça de fruta de forma a promover hábitos alimentares saudáveis, e com a distribuição de um 

marcador com o Código Europeu Contra o Cancro. Dinamizou-se ainda os Desafios Literários “Avental 

Vs. Balança”. 

No dia 27 de novembro realizou-se o “November Moustache”, com um concurso de melhor moustche 

da escola, como forma de prevenção do Cancro da Próstata. 

No dia 4 de dezembro realizou-se a atividade Almoço Saudável, com a venda de produtos 

alimentares saudáveis. Contamos com a colaboração da comunidade educativa para a angariação 

destes produtos. Cada refeição foi vendida a um preço simbólico, e o valor total foi revertido a favor 

do Gatil Simãozinho. 

O SPO propõe anualmente a colaboração em ações de formação e participação na realização de 

experiências pedagógicas. As Jornadas Pedagógicas do Agrupamento realizadas no final do ano 

letivo transato esclareceram, porém, a importância de se realizarem estes encontros de formação ao 

longo do ano, pelo que foi proposto no PAA a dinamização de três ações de curta duração para o 

ano letivo de 2019/2020. Assim, foi realizada o primeiro encontro pedagógico no dia 27 de novembro, 

com o tema “Como criar empatia com os alunos, gerando um melhor ambiente em sala de aula”. A 
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ação foi dinamizada pelo orador convidado Professor Luís Fernando que ao longo de três horas 

apresentou ferramentas e estratégias, relacionadas com a abordagem da PNL, que sendo postas em 

prática, podem ajudar a prevenir comportamentos de indisciplina, bem como potenciar o bem-estar 

geral do aluno e do professor. De acordo com os resultados dos inquéritos de avaliação da ACD, a 

ação foi recebida com elevado grau de satisfação dos participantes que a classificaram como 

revelante para a sua formação profissional. 

- Associação de Estudantes: 

Todas as atividades previstas foram realizadas - Desfile de Halloween, torneio de FIFA (1.ª edição) e a 

troca de prendas  (Amigo secreto), à exceção atividade relativa à recolha de bens alimentares e não 

alimentares que foi adiada para o 2.º período. 

 

Como balanço global do cumprimento do Plano Anual de Atividades (PAA) no 1.º período letivo de 

2019/2020, ressalva-se o elevado número global de atividades que se realizaram ao longo deste 

período, denotando uma grande participação e envolvimento de toda a comunidade educativa.  

Nesse sentido, é de referir que foram realizadas 122 atividades, das quais 110 estavam previstas 

inicialmente no PAA e 18 não previstas, não se tendo realizado 2 atividades e 4 foram adiadas. 

Como é possível constatar a organização de atividades inscritas no PAA é da responsabilidade de 

diferentes agentes da Comunidade Educativa, nomeadamente, pelos docentes dos diferentes ciclos 

e áreas disciplinares, pelos pais e encarregados de educação, pelos alunos, pela autarquia e pelos 

parceiros institucionais, permitindo um envolvimento articulado de todos, em torno de uma causa 

comum que é o Projeto Educativo do Agrupamento, cumprindo-se assim os objetivos previstos neste 

documento orientador de todo o processo educativo. 

Foi, igualmente, realizada uma análise à avaliação geral das atividades realizadas e avaliadas tendo-

se constatado que 35,7% das atividades tiveram uma avaliação de Excelente e 59,5% de Muito Bom, 

confirmando o elevado sucesso das atividades realizadas. 

 

Plano de Ação Estratégica do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

 

Integrado no Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, o Agrupamento reformulou o Plano de 

Ação Estratégica para este ano letivo, do qual fazem parte quatro medidas que envolvem e 

comprometem a ação educativa com vista à melhoria das aprendizagens: 

(1) - Melhor ensino, melhor aprendizagem;  

(2) - Transitar com sucesso escolar;  

(3) - Gabinete de Apoio ao Aluno;  

(4) - +Ciências (Com) Ciência;  

Este plano foi projetado para ser desenvolvido em dois anos letivos – 2018/2019 e 2019/2020. A 

operacionalização de cada uma das  medidas deste plano foi alvo de uma monitorização, no final do 

primeiro período de aulas deste ano letivo, cujos resultados são agora apresentados neste plenário.  
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Medida 1 

Melhor ensino melhor aprendizagem (Matemática) 

Neste período escolar, o uso do MM de modo contextualizado, integrado e significativo, como 

estratégia de resolução de problemas está a ser aplicado em praticamente todas as turmas do 

agrupamento (à exceção de uma turma do 1.º ano de escolaridade que passará a usar a partir do 

início do 2.º período).  

Em temos gerais, neste 1.º período evidencia-se que: 

- a percentagem média de alunos que usa o MM (em qualquer ano de escolaridade) e que apresenta 

uma resolução e responde corretamente é sempre maior no universo dos alunos que usam o MM 

relativamente aos que não usam, ou seja, os alunos que usam o MM apresentam um desempenho 

superior relativamente aos alunos que não usam. Estes dados vêm confirmar o referido em relatórios 

anteriores, a partir de estudos realizados em Singapura, de que o MM contribui para uma melhor 

compreensão dos passos necessários para a resolução dos problemas, bem como para a explicitação 

da estrutura inerente aos problemas e consequentes operações mentais necessárias à resolução. 

Como refere Kho (1987), o MM ajuda os alunos a visualizar as relações matemáticas abstratas e as 

diferentes estruturas de problemas por meio de representações pictóricas; 

- a percentagem média de alunos que usa o MM e que se enquadra no parâmetro “apresenta uma 

resolução incorreta devido a operação(ões) escolhidas(s) incorreta(s)” é, em todos os anos de 

escolaridade  (com exceção do 1.º ano), menor nos alunos que usam o MM relativamente aos que 

não usam. Como refere Mason (2018, in Kaur, 2018), a pesquisa mostrou que, no domínio dos 

problemas no ensino primário, os alunos enfrentam dificuldades em compreender a estrutura do 

problema e visualizar as relações entre as quantidades nos problemas. Os dados obtidos parecem 

inferir que o MM contribui para uma melhor compreensão e visualização dos passos necessários para a 

resolução dos problemas, bem como para a explicitação da estrutura inerente aos problemas e das 

relações numéricas envolvidas. Como refere Powell (2011, in Kaur, 2018), se a compreensão e a 

representação estiverem asseguradas, então será mais provável que os alunos selecionem a 

operação adequada na aplicação dos seus conhecimentos procedimentais a determinado 

problema; 

- a percentagem média de alunos que apresenta uma resolução incorreta devido a erros de cálculo, 

tanto no universo dos que usam o MM como no universo dos que não usam o MM, é extremamente 

alta. Deste modo, revela-se necessário e urgente debelar esta situação. Assim, deverão ser pensadas 

estratégias que permitam chegar à fluência procedimental assente numa compreensão conceptual. 

Estes dados indiciam poder haver uma excessiva ênfase em algoritmos aprendidos mecanicamente 

(3.º e 4.º anos) sem uma base assente numa compreensão conceptual dos conceitos envolvidos. Tal 

como referido no relatório anterior, deverá ser dada ênfase ao ensino dos algoritmos assentes numa 

estrutura de compreensão do sistema de numeração decimal, valor posicional e compreensão 

conceptual dos passos necessários aos procedimentos. Não será de descurar, em qualquer ano de 

escolaridade, um trabalho com cartões de números e discos numéricos, onde seja realçado o valor 

posicional e a estrutura do sistema de numeração decimal posicional. Por fim, será de recordar que 

ficou decidido em Departamento que uma das estratégias para o algoritmo da subtração deverá ser 

o de reagrupar o aditivo.  
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- é necessário continuar a reforçar o ensino na construção de diagramas precisos, (atendendo aos 

resultados verificados), pelo que se apresenta uma sugestão de nova metodologia (adaptado de 

Kaur, 2018): 

• Dar tempo aos alunos para ler/verificar a compreensão do problema - pedir aos alunos que 

expliquem quais são os dados e o objetivo do problema; 

• Envolver os alunos no problema/incentivar os alunos a discutir o problema em pares/pequenos 

grupos; 

• Pedir aos alunos para desenharem um diagrama para representar o problema; 

• Verificar se os alunos compreenderam a estrutura do problema; 

• Pedir a alguns alunos que partilhem os seus diagramas no quadro; 

• Envolver toda a turma na examinação dos diagramas no quadro / concentrar-se no que é 

desconhecido; 

• Ajudar os alunos a melhorarem as representações dos seus diagramas (MM); 

• Dar tempo para continuarem a resolver o problema; 

• Por último, incentivar os alunos a partilharem as respostas e a verificarem os erros que cometeram 

(adaptado de Kaur, 2018). 

- por fim, é necessário que os professores criem oportunidades para que os alunos compreendam as 

relações quantitativas dadas nos problemas e consigam estabelecer conexões entre o MM e as 

operações envolvidas no problema (Yeo, Choy, Lim & Wong, 2019). 

Continuamos a recomendar que o professor titular de turma deverá (sempre que oportuno, adequado 

e significativo) apresentar o MM como mais uma estratégia de resolução de problemas após a fase de 

apresentação e discussão dos resultados e do trabalho desenvolvido (posteriormente à apresentação 

feita por parte dos alunos das diferentes estratégias usadas), especialmente nos dois primeiros anos de 

escolaridade, usando a fase de síntese para apresentar no quadro o MM, evidenciando as suas 

potencialidades e dando, deste modo, oportunidade aos alunos de se familiarizarem com mais uma 

heurística de resolução de problemas. 

Recomendamos, igualmente, a importância da formulação de problemas, por parte dos alunos, 

trabalho já iniciado em anos letivos anteriores (mas a necessitar de abranger todas as turmas), embora 

já haja turmas em que os alunos apresentam um desenvolvimento positivo, o qual se traduz na 

construção de problemas diversificados, significativos e, por vezes, com estruturas complexas – ao 

longo deste período, houve um aprofundamento em diversas turmas na formulação de problemas por 

parte dos alunos. Os resultados obtidos foram extremamente positivos. 

Claro que, em algumas situações envolvendo operadores e/ou estruturas multiplicativas, é necessário, 

por diversas vezes, alterar os números que os alunos referem, já que de outro modo não seria possível a 

resolução do problema dentro do contexto apresentado. Contudo, há a realçar o facto de vários 

alunos já interiorizaram e compreenderem as relações numéricas envolvidas e preocuparem-se em 

determinar números que se adeqúem através do estabelecimento de conexões entre a formulação 

de problemas e o estudo de múltiplos e divisores. Nos Anexos do relatório integral é apresentada uma 

amostra de alguns problemas formulados pelos alunos. 

Recomendamos, ainda, que, de acordo com a nova metodologia apresentada anteriormente, os 

alunos tenham mais oportunidades de trabalharem em grupo (pares ou grupos maiores) na resolução 
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de problemas. Como salienta Boaler (2019), as discussões matemáticas são um excelente recurso para 

que os alunos desenvolvam a compreensão. Quando os alunos explicam e justificam o trabalho 

desenvolvido entre si, tem de ouvir as explicações de cada um e há momentos em que os alunos 

revelam-se mais capazes de compreender uma explicação de um colega do que a explicação do 

professor. 

Recomendamos que durante os próximos dois períodos escolares, os alunos dos 2.º e 4.º anos sejam 

confrontados, nas provas escritas de avaliação, com os problemas que se encontram no relatório 

integral retirados de provas nacionais (GAVE / IAVE), o que não invalida a seleção de outros 

problemas que se revelem pertinentes e significativos. A leitura desta síntese não dispensa a leitura 

integral do relatório. 

Melhor ensino melhor aprendizagem (Português) 

Neste ano letivo, foi atribuída a aplicação desta medida a uma professora do Quadro do 

Agrupamento, pela primeira vez. A alteração constante dos professores dinamizadores da medida, 

dificulta um pouco o trabalho sequencial, daí a opção de este ano ser aplicada por uma docente do 

quadro. O trabalho desenvolvido centrou-se nos alunos a partir do 2.º ano de escolaridade, uma vez 

que os alunos do 1.º ano ainda estão numa fase muito inicial e de adaptação ao professor titular de 

turma. O método utilizado na aplicação da medida é o sistema de coadjuvação. 

No 2.º ano trabalhou-se a leitura, a compreensão e a construção de textos coletivos, textos em grupos 

e histórias orientadas, o “retrato físico” de pessoas e personagens de histórias. 

No 3.º ano, foram trabalhados os tipos de textos: reconto e carta. 

Com os alunos do 4.º ano incidiu-se na escrita e exploração do texto narrativo, relativo a temas do 

quotidiano, áreas de interesse dos alunos e conhecimento do mundo. Foi trabalhada a oralidade, o 

vocabulário, compreensão de textos, escrita de textos, costumes e tradições da cidade de 

Guimarães, um pouco da história e das tradições locais. 

A aplicação da medida está ainda numa fase muito inicial e de adaptação da docente à 

concretização do projeto definido. 

Medida 2 

Transitar com Sucesso Escolar 

No lançamento do ano letivo adotaram-se algumas medidas com vista ao sucesso educativo nas 

disciplinas de Português e Matemática dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, 

enquadradas nesta Medida 2 do PAE do PNPSE: 

- Distribuição das aulas de apoio do 2.º ciclo nas áreas de Português e Matemática. Nos 5.º e 6.º anos, 

dos dois tempos previstos na matriz curricular, um tempo semanal para Português e um tempo semanal 

para, por forma a reforçar as aprendizagens dos alunos com maiores dificuldades; 

- No 3.º ciclo distribuição de coajuvações em todas as turmas do 7.º, 8.º e 9.º anos nas disciplinas de 

Português e Matemática; 

- No 9.º ano inserido no horário da turma e dirigido a todos os alunos 

- No ensino secundário a existência no horário dos alunos de apoios semanais nas disciplinas de 

Matemática e Português; 

- Marcação de reuniões periódicas dos docentes de Português e Matemática para realização de 

trabalho colaborativo e reflexão/balanço das atividades realizadas. 
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No final do 1.º período os docentes dos grupos de recrutamento de português e de matemática 

realizaram um balanço relativamente à aplicação da medida do PAE do PNPSE e o seu impacto no 

sucesso escolar nas duas disciplinas no final do 1.º período.  

Atendendo às sugestões evidenciadas nas conclusões tiradas pelos referidos grupos disciplinares ficou 

decidido que além da continuação da aplicação das estratégias definidas no início deste ano letivo 

irão e ser aplicadas as seguintes medidas de reforço das aprendizagens: Apoio pedagógico 

acrescido, Apoio tutorial de acompanhamento escolar e promoção de estudo autónomo e/ou 

orientado por docentes destacados na biblioteca escolar para alunos com dificuldades de 

aprendizagem e/ou insucesso escolar. 

 

Medida 3 

Gabinete de Apoio ao Aluno 

 

Integram a Equipa de Acompanhamento Permanente ao Aluno os docentes Ana Paula Costa, Bruno 

Pereira, João Araújo e Susana Bravo. Esta equipa procurou dar continuidade ao trabalho denvolvido 

nos anos anteriores.  

Neste 1.º período, a equipa deu continuidade ao acompanhamento efetuado no ano letivo anterior 

aos alunos identificados e procurou envolver a família, fazendo reuniões com os Encarregados de 

Educação, entre outros familiares, os alunos, diretores de turma, e outros docentes, Polícia Escola 

Segura, GIA, SPO e CPCJ; orientou os alunos em contexto escolar, estabelecendo regularmente 

contacto com eles, e reuniu semanalmente para avaliar os alunos em situação de risco, delineando 

estratégias e ações.  

Nesse sentido, foram efetuados os seguintes registos: 

- Fichas de sinalização de alunos para acompanhamento; 

- Levantamento dos alunos que se mantêm numa situação de insucesso escolar (avaliação intercalar) 

e avaliação final (ano letivo transato) para serem acompanhados e apoiados ainda no decorrer do 

primeiro período; 

- Registo dos alunos alvo de processos disciplinares e das medidas disciplinares aplicadas 

(sancionatórias e/ou corretivas) – relatórios e documentos de registo de controlo do cumprimento das 

tarefas disciplinares aplicadas; 

- Registo dos alunos alvo de participações disciplinares (orais e/ou escritas) e das medidas disciplinares 

aplicadas (corretivas) – documentos de registo de controlo do cumprimento das tarefas disciplinares 

aplicadas. 

Devido ao insucesso escolar que alguns alunos obtiveram no ano letivo transato a Equipa 

de Acompanhamento Permanente ao Aluno decidiu atribuir um horário semanal na biblioteca para 

trabalho individual, com a possibilidade de estes serem acompanhados pelos docentes que aí se 

encontram. Aos diretores de turma e respetivo conselho de turma foi solicitada a sua colaboração 

com a cedência de materiais de apoio e/ou atribuição de tarefas para este horário de estudo de 

modo a orientar os alunos. Foi elaborado um dossiê para registo da assiduidade dos alunos integrados 

no Projeto Medida de Acompanhamento - Trabalho Individual", que se encontra disponível para 

consulta na Biblioteca e que é monitorizado semanalmente pela equipa. 
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Desenvolvimento de acompanhamento tutorial específico pelo docente Tiago Silva a 10 alunos da 

escola sede que têm um historial de duas ou mais retenções. 

Como novidade ressalva-se a atribuição de horas de crédito escola ao docente João Araújo para 

acompanhar/tutoriar os alunos que são atletas do Vitória Sport Clube e que frequentam a nossa 

escola na sequência da parceria existente com o nosso Agrupamento. 

De capital importância para o sucesso do Gabinete de Apoio ao Aluno é a articulação estreita com o 

Serviço de Psicologia e Orientação, com a Técnica de Ação Social, a Escola Segura e a CPCJ. 

 

Medida 4 

+Ciência (Com)Ciência 

Neste ano letivo, e até ao momento, não houve colocação de recursos humanos para aplicação das 

medidas do PAE do PNPSE, pelo que são os próprios professores titulares de turma que estão a 

implementar as experiências que são definidas em conselhos de ano. 

No 1.º ano, no âmbito do tema “À descoberta dos materiais e objetos” foram realizadas experiências 

com alguns materiais do uso corrente para exploração da cor e da textura e experiências com água: 

materiais que flutuam e materiais que não flutuam. 

No 2.º ano foram realizadas experiências com ovos. Pretendia-se que os alunos compreendessem o 

desgaste do esmalte presente nos dentes, provocado pelo contacto dos dentes com refrigerantes. 

Realizou-se, também, a experiência “O que pode influenciar a sensação do quente e do frio?”, 

utilizando água a diferentes temperaturas. 

No 3.º ano foi realizada uma experiência com a água para verificação de diferentes sensações. Foi, 

também, realizada uma experiência com o ar, onde se pretendeu simular os movimentos respiratórios 

e, consequentemente, uma melhor compreensão do normal funcionamento dos pulmões. 

No 4.º ano, realizou-se uma experiência relacionada com a pele e os ossos do corpo humano, 

relacionada com o conteúdo em estudo. 

Foi realizada, também, e de acordo com o tema em estudo, uma experiência relacionada com água, 

representando fenómenos de evaporação, condensação, solidificação e precipitação. 

Neste período, não houve a experiência realizada pela docente da escola sede, com os alunos do 4.º 

ano, uma vez que, não houve enquadramento nos conteúdos lecionados. Os professores do 4.º ano 

entenderam que era mais benéfico a realização de experiências apenas no 2.º período, uma vez que 

a deslocação da docente às escolas não coincidia com os conteúdos que envolviam ciências 

experimentais. 

É de referir que o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, através da definição desta 

medida, permitiu que as Ciências Experimentais no 1.º CEB fossem uma realidade, com 

implementação regular e sistemática, constituindo-se uma prática corrente, com pelo menos, a 

realização de duas experiências por período. 

De assinalar, igualmente, a importância da parceria com o Curtir Ciência-Centro de Ciência Viva, 

promovida pela Câmara Municipal de Guimarães, que permite a deslocação dos alunos do 3.º ano a 

esse espaço. 

 

 



42/62 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



43/62 
 

 

 
 
                                                

Tabela III – Evolução do Número de Turmas no Agrupamento 
 

 
 

Ano de 

Escolaridade 

 

 

Turmas 

2005/06 

 

Turmas 

2006/07 

 

Turmas 

2007/08 

 

Turmas 

2008/09 

 

Turmas 

2009/10 

 

Turmas 

2010/11 

 

Turmas 

2011/12 

 

Turmas 

2012/13 

 

Turmas 

2013/14 

 

Turmas 

2014/15 

 

Turmas 

2015/16 

Turmas 

2016/17 

Turmas 

2017/18 

Turmas 

2018/19 

Turmas 

2019/20 

Pré-escolar 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 4 4 4 

1.º ciclo 28 28 28 28 27 24 22 20 20 21 20 20 22 21 22 

5.º - 3 6 5 6 6 6 6 4 5 5 5 4 5 5 

6.º - - 3 6 5 6 6 6 6 5 5 5 5 4 5 

7.º 6 4 3 3 6 6 6 7 7 6 6 6 5 5 4 

8.º - 4 4 2 3 6 5 6 7 7 6 6 6 5 5 

9.º 2 1 4 4 2 3 5 5 6 7 6 6 6 6 5 

10.º 8 5 7 7 6 5 5 5 5 5 7 7 7 6 8 

11.º 7 7 5 6 7 5 5 5 4 4 4 7 7 7 6 

12.º 5 7 7 5 6 7 5 5 5 4 4 5 7 7 7 

PIEF 2 - - - - - - - - - - - - - - 

CEF - - - - - - 2 2 - - - - - - - 

EFA - - - 2 3 2 1 - - - - - - - - 

Vocacional - - - - - - - - - 1 1 - - - - 

Total  

Escola sede 
30 31 39 40 44 46 46 47 44 44 45 47 47 45 45 

Total - - 72 73 76 75 74 73 70 70 70 72 73 70 71 

 
 

Nota: Nos anos de 2005/2006 e 2006/2007 as turmas identificadas eram respeitantes à Escola EB 2,3/S Santos Simões (2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico e Ensino Secundário) e ao Agrupamento Horizontal de Belos Ares (Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico). 
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Tabela IV – Evolução do Número de Alunos da Escola Sede e do Agrupamento 

 
 
 

 

Ano de 

Escolaridade 

 

 

Alunos 

2005/06 

 

Alunos 

2006/07 

 

Alunos 

2007/08 

 

Alunos 

2008/09 

 

Alunos 

2009/10 

 

Alunos 

2010/11 

 

Alunos 

2011/12 

 

Alunos 

2012/13 

 

Alunos 

2013/14 

 

Alunos 

2014/15 

 

Alunos 

2015/16 

Alunos 

2016/17 

Alunos 

2017/18 

Alunos 

2018/19 

Alunos 

2019/20 

Pré-Escolar   125 110 120 148 139 134 129 118 118 115 101 98 94 

1.º   135 123 110 107 106 106 94 121 96 109 141 99 97 

2.º   168 139 128 104 110 105 111 101 128 100 111 139 103 

3.º   138 166 135 130 105 111 100 110 104 123 104 115 140 

4.º   129 138 156 130 132 103 117 100 113 100 124 112 118 

5.º - 73 140 131 144 160 136 137 104 118 101 104 86 115 116 

6.º - - 75 139 133 141 166 146 137 107 117 109 107 92 117 

7.º 136 95 64 74 148 131 144 175 155 137 129 124 114 113 99 

8.º - 103 79 45 77 125 115 143 156 142 128 123 133 122 113 

9.º 56 26 102 79 39 73 128 120 148 158 140 130 122 128 121 

10.º 159 95 142 190 132 97 117 130 112 117 147 152 141 109 143 

11.º 129 129 77 110 156 122 88 121 100 105 107 125 136 139 105 

12.º 100 123 114 77 90 135 129 84 99 74 89 91 115 136 115 

PIEF 27 - - - - - - - - - - - - - - 

CEF - - - - - - 34 32 - - - - - - - 

EFA - - - 40 50 35 18 - - - - - - - - 

Vocacional - - - - - - - - - 25 24 - - - - 

Total Escola Sede 607 644 793 885 969 1019 1075 1088 1012 983 982 958 954 934 929 

Total Agrupamento - - 1488 1561 1618 1638 1675 1647 1563 1533 1541 1505 1535 1497* 1481* 

 

  *Número efetivo de alunos em 13 de janeiro de 2020.  
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Tabela V 

 Relatório de Níveis / Classificações – Total 1.º Ciclo – 1.º período 

Classificações – 358 alunos (não contempla a avaliação do 1.º ano); Inglês 3.º ano - 137 alunos; Inglês 4.º ano 

– 119 alunos; Educação Artística 2.º ano – 102 alunos e Educação Física 2.º ano – 102 alunos. 

Disciplina 
Níveis 

1.º P 

2018/2019 

1.º P 

2019/2020 

MB B S INS % < S % >= S % < S % >= S 

Português  83 181 90 4 1,1% 98,9% 1,1% 98,9% 

Matemática 107 147 94 10 1,7% 98,3% 2,8% 97,2% 

Estudo do Meio 200 131 27 0 0,3% 99,7% 0% 100% 

Inglês do 3.º ano  79 39 19 0 0% 100% 0% 100% 

Inglês do 4.º ano  64 42 13 0 0% 100% 0% 100% 

Expressões Artísticas e  

Físico-Motora (3.º e 4.º anos) 
116 115 25 0 0% 100% 0% 100% 

Educação Artística (2.º ano) 21 63 18 0 0% 100% 0% 100% 

Educação Física (2.º ano) 34 52 16 0 0% 100% 0% 100% 

Apoio ao Estudo -- -- 358 0 0% 100% 0% 100% 

Oferta Complementar -- -- 358 0 0% 100% 0% 100% 

 

Tabela VI 

 Médias por disciplina e por ano no 1.º Ciclo – 1.º período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina 
Anos/médias Total /1.º P 

1.º 2.º 3.º 4.º %  

Português  --- 76,9% 78,2% 78,2% 77,8% 

Matemática --- 80,1% 74,3% 78,5% 77,6% 

Estudo do Meio --- 81,8% 87,5% 85,9% 85,1% 

Inglês  --- --- 85,3% 87,6% 86,4% 

Expressões Artísticas e  

Físico-Motora  
--- --- 83,6% 84,1% 83,9% 

Educação Artística --- 77,4% --- --- 77,4% 

Educação Física --- 81,3% --- --- 81,3% 

Apoio ao Estudo --- 100% 100% 100% 100% 

Oferta Complementar --- 100% 100% 100% 100% 
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Tabela VII 

 

Relatório de Níveis / Classificações - Total 2.º Ciclo: 5.º Ano – 1.º período 

 

N.º Alunos com Classificação: 114 Níveis % <3 %>= 3 

Disciplina 1 2 3 4 5 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

Matemática 0 17 39 41 17 23,9 14,9 76,1 85,1 

Português 0 8 48 49 9 16,8 7,0 83,2 93,0 

Inglês 0 6 42 51 15 13,3 5,3 86,7 94,7 

Ciências Naturais 0 10 37 56 11 11,5 8,8 88,5 91,2 

História Geografia Portugal 0 6 31 42 35 17,7 5,3 82,3 94,7 

TIC 0 0 26 80 0 0 0 100 100 

Cidadania e Desenvolvimento 0 0 21 88 4 0 0 100 100 

Educação Física 0 0 46 68 0 0 0 100 100 

Educação Musical 0 0 62 42 3 0 0 100 100 

Educação Visual 0 0 40 72 2 0 0 100 100 

Educação Tecnológica 0 0 33 55 19 0 0 100 100 

OC - Learning English 0 0 30 57 27 0 0 100 100 

Classes de Conjunto 0 0 3 4 0 0 0 100 100 

Formação Musical 0 0 1 4 2 0 0 100 100 

Instrumento  0 0 1 5 1 0 0 100 100 

Ed. Moral e Religiosa 0 0 23 71 15 0 0 100 100 

 

Nota: Apresenta-se na tabela a comparação dos valores percentuais de cada disciplina, relativos ao 

primeiro período, deste ano letivo com o anterior. 
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Tabela VIII 

Relatório de Níveis / Classificações - Total 2.º Ciclo: 6.º Ano – 1.º período 

 
 

N.º Alunos com Classificação: 116 Níveis % <3 %>= 3 

Disciplina 1 2 3 4 5 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

Matemática 0 31 39 33 13 25,3 26,7 74,7 73,3 

Português 0 7 62 39 8 8,8 6,0 91,2 94,0 

Inglês 0 17 45 32 22 23,1 14,7 76,9 85,3 

Ciências Naturais 0 5 52 44 15 5,5 4,3 94,5 95,7 

História Geografia Portugal 0 30 44 34 8 14,3 25,9 85,7 74,1 

TIC 0 1 44 65 0 -- 0,9 -- 99,1 

Cidadania e Desenvolvimento 0 0 38 50 28 -- 0 -- 100 

Educação Física 0 0 36 75 5 0 0 100 100 

Educação Musical 0 1 37 54 18 0 0,9 100 99,1 

Educação Visual 0 1 62 49 3 4,4 0,9 95,6 99,1 

Educação Tecnológica 0 0 39 57 13 1,1 0 98,9 100 

OC - Learning English 0 4 62 44 6 -- 3,5 -- 96,5 

Classes de Conjunto 0 0 0 6 0 0 0 100 100 

Formação Musical 0 0 3 3 0 15,4 0 84,6 100 

Instrumento  0 2 2 2 0 0 33,3 100 66,7 

Ed. Moral e Religiosa 0 0 23 72 13 0 0 100 100 

 

Nota: Apresenta-se na tabela a comparação dos valores percentuais de cada disciplina, relativos ao 

primeiro período, deste ano letivo com o anterior. 
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Tabela IX 

Relatório de Níveis / Classificações - Total 3.º Ciclo: 7.º Ano – 1.º período 

 

N.º Alunos com classificação: 97 Níveis % < 3 % >= 3 

Disciplina 1 2 3 4 5 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

Matemática 0 27 28 32 11 17,8 27,6 82,2 72,5 

Português 0 16 54 26 1 14 16,5 86 83,5 

Inglês 0 16 29 33 19 8,4 16,5 91,6 83,5 

Francês 0 9 19 25 11 18,4 14,1 81,6 85,9 

Espanhol 0 2 9 13 9 6,9 6,1 93,1 93,9 

Ciências Naturais 0 20 42 34 2 17,8 20,4 82,2 79,6 

Físico-Química 0 20 38 34 5 12,1 20,6 87,9 79,4 

Geografia 0 7 37 48 5 5,6 7,2 94,4 92,8 

História 0 10 36 40 11 7,5 10,3 92,5 89,7 

Cidadania e Desenvolvimento 0 2 42 45 8 0 2,1 100 97,9 

TIC 0 18 56 15 0 14,6 20,2 85,4 79,8 

Educação Física 0 4 29 64 0 0,9 4,1 99,1 95,9 

Educação Tecnológica 0 5 41 36 7 2,8 5,6 97,2 94,4 

Educação Visual 0 0 29 59 1 2,1 0 97,9 100 

OC – Learning English 0 2 37 59 0 -- 2,0 -- 98,0 

Formação Musical 0 0 2 2 3 0 0 100 100 

Classes Conjunto 0 0 3 4 0 0 0 100 100 

Instrumento  0 0 2 5 0 9,1 0 90,9 100 

Ed. Moral e Religiosa 0 1 19 50 21 0 1,1 100 98,9 

Nota: Apresenta-se na tabela a comparação dos valores percentuais de cada disciplina, relativos ao 

primeiro período, deste ano letivo com o anterior. 
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Tabela X 

Relatório de Níveis / Classificações - Total 3.º Ciclo: 8.º Ano – 1.º período 

 

N.º Alunos com classificação: 114 Níveis % < 3 % >= 3 

Disciplina 1 2 3 4 5 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

Matemática 0 27 35 32 20 48,7 23,7 51,3 76,3 

Português 0 22 46 38 8 31,9 19,3 68,1 80,7 

Inglês 0 18 47 32 17 29,4 15,8 70,6 84,2 

Francês 0 8 27 10 8 17,6 15,1 82,4 84,9 

Espanhol 0 1 27 21 12 35,3 1,6 64,7 98,4 

Ciências Naturais 0 10 55 40 9 26 8,8 74 91,2 

Físico-Química 0 16 53 21 24 42 14,0 58 86,0 

Geografia 0 11 39 46 18 20,2 9,7 79,8 90,3 

História 0 19 37 37 21 16,8 16,7 83,2 83,3 

Cidadania e Desenvolvimento 0 7 31 56 20 -- 6,1 -- 93,9 

TIC 0 14 43 42 4 30,1 13,6 69,9 86,4 

Educação Física 0 10 39 48 17 2,5 8,8 97,5 91,2 

Educação Tecnológica 0 4 38 39 22 5,4 3,9 94,6 96,1 

Educação Visual 0 2 29 57 15 0,8 1,9 99,2 98,1 

Learning English 0 0 27 74 13 0 0 100 100 

Formação Musical 0 1 1 3 6 25 9,1 100 90,9 

Classes Conjunto 0 0 1 3 7 0 0 100 100 

Instrumento  0 0 3 3 5 25 0 75 100 

Ed. Moral e Religiosa 0 0 8 51 48 1,8 0 98,2 100 

Nota: Apresenta-se na tabela a comparação dos valores percentuais de cada disciplina, relativos ao 

primeiro período, deste ano letivo com o anterior. 
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Tabela XI 

Relatório de Níveis / Classificações - Total 3.º Ciclo: 9.º Ano – 1.º período 

 

N.º de Alunos: 120 Níveis % < 3 % >= 3 

Disciplina 1 2 3 4 5 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

Matemática 1 45 36 24 14 38,4 38,3 61,6 61,7 

Português 0 42 60 17 1 21,6 35,0 78,4 65,0 

Inglês 1 29 65 14 11 20 25,0 80 75,0 

Francês 0 14 11 12 1 5,4 36,9 94,6 63,2 

Espanhol 0 3 42 31 6 9,4 3,7 90,6 96,3 

Ciências Naturais 1 23 70 20 6 24,8 20,0 75,2 80,0 

Físico-Química 0 30 49 33 8 15,2 25,0 84,8 75,0 

Geografia 0 22 51 38 9 4,8 18,3 95,2 81,7 

História 0 11 60 44 5 8,8 9,2 91,2 90,8 

Educação Física 0 3 14 38 20 2,4 4 97,6 96 

Educação Visual 0 1 47 54 10 1,9 0,9 98,1 99,1 

Formação Cívica 0 5 24 43 24 3,2 5,2 96,8 94,8 

Formação Musical 0 0 4 4 0 5,3 0 94,7 100 

Classes Conjunto 0 0 6 1 1 0 0 100 100 

Instrumento  0 0 6 1 1 0 0 100 100 

Ed. Moral e Religiosa 0 3 16 61 27 0 2,8 100 97,2 

Nota: Apresenta-se na tabela a comparação dos valores percentuais de cada disciplina, relativos ao 

primeiro período, deste ano letivo com o anterior. 
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Tabela XII 

Relatório de Níveis / Classificações - Total Ensino Secundário: 10.º Ano - 1.º período 

 

N.º alunos avaliados: 83 Níveis % < 10 % >= 10 

Disciplina 0-7 8-9 10-13 14-16 17-20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

Biologia e Geologia 0 1 8 14 7 0 3,3 100 96,7 

Desenho A 0 0 0 5 5 0 0 100 100 

Economia A 0 1 3 7 3 0 7,1 100 92,9 

Educação Física 0 0 3 49 31 0 0 100 100 

Ed. Moral e Religiosa 0 0 0 9 75 0 0 100 100 

Filosofia 0 6 37 31 9 5,9 7,2 94,1 92,8 

Físico-Química A 0 3 13 7 9 11,1 9,7 88,9 90,3 

Geografia A 0 1 20 13 5 0 2,6 100 97,4 

Geometria Descritiva A 0 0 2 8 0 0 0 100 100 

História A 0 9 9 3 4 11,1 36 88,9 64 

Hist. Cultura e das Artes 0 1 4 2 5 0 8,3 100 91,7 

Inglês - continuação 0 14 21 22 26 3,9 16,9 86,1 83,1 

Matemática A 0 8 18 8 12 21,4 17,4 78,6 82,6 

Mat. Apl. C. Sociais 0 4 8 8 5 15,8 16 84,2 84 

Português 0 8 36 32 7 5,9 9,6 94,1 90,4 

Nota: Apresenta-se na tabela a comparação dos valores percentuais de cada disciplina, relativos 

ao primeiro período, deste ano letivo com o anterior. 
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Tabela XIII 

Relatório de Níveis / Classificações - Total Ensino Secundário: 11.º Ano - 1.º período 

 

N.º alunos avaliados: 52 Níveis % < 10 % >= 10 

Disciplina 0-7 8-9 10-13 14-16 17-20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

Biologia e Geologia 0 0 4 7 6 10,8 0 89,2 100 

Desenho A 0 0 1 6 0 0 0 100 100 

Economia A 0 0 3 6 1 0 0 100 100 

Educação Física 0 0 0 19 34 1,5 0 98,5 100 

Ed. Moral e Religiosa 0 0 0 8 43 0 0 100 100 

Filosofia 0 1 25 16 10 6,2 1,9 93,8 98,1 

Físico-Química A 0 2 9 3 5 17,1 10,5 82,9 89,5 

Geografia A 0 0 5 16 7 9,1 0 90,9 100 

Geometria Descritiva A 0 0 0 6 0 0 0 100 100 

História A 0 0 6 9 3 7,1 0 92,9 100 

Hist. Cultura e das Artes 0 0 0 5 0 12,5 0 87,5 100 

Inglês - continuação 0 1 24 12 15 4,6 1,9 95,4 98,1 

Matemática A 2 8 7 5 7 34,9 34,5 65,1 65,5 

Mat. Apl. C. Sociais 0 1 5 8 4 20 5,6 80 94,4 

Português 0 4 29 13 6 6,1 7,7 93,9 92,3 

Nota: Apresenta-se na tabela a comparação dos valores percentuais de cada disciplina, relativos 

ao primeiro período, deste ano letivo com o anterior. 
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Tabela XIV 

Relatório de Níveis / Classificações - Total Ensino Secundário: 12.º Ano - 1.º período 

 

N.º alunos avaliados:  Níveis % < 10 % >= 10 

Disciplina 0-7 8-9 10-13 14-16 17-20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

Biologia 0 0 6 9 14 0 0 100 100 

Desenho A 0 0 2 3 3 0 0 100 100 

Economia C 0 0 0 4 2 0 0 100 100 

Educação Física 0 0 0 18 6 4,8 0 95,2 100 

Ed. Moral e Religiosa 0 0 0 4 54 0 0 100 100 

Geografia C 0 0 5 12 3 0 0 100 100 

História A 0 0 10 4 0 22,2 0 77,8 100 

Inglês – 12º ano 0 0 0 8 4 5,4 0 94,6 100 

Matemática A 0 2 16 11 6 25,5 5,7 74,5 94,3 

Oficina de Artes 0 0 1 5 2 0 0 100 100 

Oficina Multimédia B 0 0 2 4 2 0 0 100 100 

Português 0 5 24 25 11 8,8 7,7 91,2 92,3 

Psicologia B 0 0 1 11 2 3,7 0 96,3 100 

Química 0 0 3 9 20 0 0 100 100 

Nota: Apresenta-se na tabela a comparação dos valores percentuais de cada disciplina, relativos 

ao primeiro período, deste ano letivo com o anterior. 

 

Tabela XV - Comportamento, Aproveitamento e Assiduidade na EPE – 1.º período 

 

 

 

 Ano 

COMPORTAMENTO APROVEITAMENTO ASSIDUIDADE 

INS 
Pouco 

 SAT 
SAT BOM MB INS 

Pouco 

SAT 
SAT BOM MB IRREG REGUL 

3 anos    X 
 

   X   X 

4 anos    X 
 

   X   X 

5 anos    X 
 

   X   X 
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Tabela XVI - Comportamento, Aproveitamento e Assiduidade no 1.º Ciclo – 1.º período 

 

Tabela XVII 

Comportamento, Aproveitamento e Assiduidade nos 2.º e 3.º Ciclos no 1.º período 

Ano Turma 

COMPORTAMENTO APROVEITAMENTO ASSIDUIDADE 

INS 
POUCO 

SAT 
SAT BOM MB INS 

POUCO 

SAT 
SAT BOM MB IRREG REGUL 

5.º 

A   X      X   X 

B   X     X    X 

C   X      X   X 

D    X     X   X 

 E   X     X    X 

6.º 

A   X      X   X 

B   X     X    X 

C   X    X     X 

D    X    X    X 

 E   X     X    X 

7.º 

A  X      X    X 

B  X      X    X 

C   X     X    X 

D  X      X    X 

8.º 

A    X     X   X 

B  X      X    X 

C  X     X     X 

D   X     X    X 

E   X     X    X 

9.º 

A    X     X   X 

B   X    X     X 

C X      X    X  

D   X     X    X 

E  X      X    X 

 

 Ano 

COMPORTAMENTO APROVEITAMENTO ASSIDUIDADE 

INS 
Pouco 

 SAT 
SAT BOM MB INS 

Pouco 

SAT 
SAT BOM MB IRREG REGUL 

1.º   X  
 

   X   X 

2.º   X X     X   X 

3.º    X 
 

   X   X 

4.º   X X 
 

   X   X 
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Tabela XVIII 

Comportamento, Aproveitamento e Assiduidade no Ensino Secundário no 1.º período 

 Ano  Turma  

COMPORTAMENTO APROVEITAMENTO ASSIDUIDADE 

INS 
Pouco 

 SAT 
SAT BOM MB INS 

Pouco 

SAT 
SAT BOM MB IRREG REGUL 

10.º 

A    X     X   X 

B    X     X   X 

C  X      X    X 

D     X    X   X 

E   X     X    X 

F   X      X   X 

11.º 

A   X      X   X 

B   X     X    X 

C   X       X  X 

D   X      X   X 

12º 

A    X     X   X 

B    X     X   X 

C    X     X  X  

D   X     X   X  

E   X     X   X  

    

 

Tabela XIX 

Número de professores em apoio no Centro de Apoio à Aprendizagem e em coadjuvação em 

sala de aula  

 

 
N.º de professores em funções no Centro de 

Apoio à Aprendizagem 

N.º de professores em coadjuvação em sala de 

aula 

14 21 
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Tabela XX 

Número de reuniões da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

N.º de 

reuniões 
Intervenientes 

32 
EMAEI/ Técnica Superior de Serviço Social/Encarregados de Educação de alunos com 

medidas seletivas e/ou adicionais 

2 
EMAEI/Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) – CERCIGUI – implementação do plano 

de ação para os alunos com terapias e com planos individuais de transição 

2 

EMAEI/Equipa Multidisciplinar de Combate ao Abandono e Insucesso Escolar (EMCAIE) 

do Município de Guimarães/Técnica Superior de Serviço Social - acompanhamento de 

alunos em risco de abandono escolar 

1 
EMAEI/Equipa Local de Intervenção (ELI) Precoce na Infância de Vizela – identificação e 

acompanhamento de crianças da Educação Pré-escolar  

3 
Associação Paralisia Cerebral de Guimarães – alunos do Agrupamento acompanhados 

por esta instituição 

3 

EMAEI/Professores da Educação Especial/ Técnica Superior de Serviço Social – 

preparação das atividades a desenvolver pelos professores de Educação Especial e 

organização do Centro de Apoio à Aprendizagem 

1 

EMAEI/Assistentes operacionais da Escola sede do Agrupamento/ Técnica Superior de 

Serviço Social - divulgação dos alunos do Agrupamento com medidas seletivas e 

adicionais e preparação das ações de intervenção dos assistentes operacionais  

1 

EMAEI/Professores da Escola sede do Agrupamento – divulgação dos alunos 

Agrupamento com medidas seletivas e adicionais e preparação das ações de 

intervenção dos assistentes operacionais 

1 
EMAEI/ Diretores de turma – divulgação das linhas orientadoras do trabalho a 

desenvolver pelos diretores de turma de alunos com medidas seletivas e/ou adicionais 

2 
EMAEI/Conselhos de Turma/Pais/encarregados de educação – Elaboração de 

Programas Educativos Individuais (PEI) 

10 

Reuniões semanais da EMAEI – proposta, acompanhamento e monitorização de 

medidas de apoio à aprendizagem, elaboração de Relatórios Técnico Pedagógicos 

(RTP), organização do Centro de Apoio à Aprendizagem. 

 

Tabela XXI 

Alunos com Medidas Universais – 1.º ciclo – 1.ºPeríodo 

 

Tabela XXII 

Alunos com Medidas Seletivas e/ou Adicionais (Decreto-Lei n.º 54/2018) no 1.º ciclo – 1.ºPeríodo 

1.º Ciclo Medidas Universais % 

Ano 

1.º  1 1,03% 

2.º  9 8,82% 

3.º 16 11,67% 

4.º 17 14,28% 

Totais 43 9,38% 

1.º Ciclo Medidas seletivas Medidas adicionais % 

Ano 

1.º 1 0 1,03% 

2.º 3 0 2,9% 

3.º 4 0 2.9% 

4.º 5 0 4,2% 

Totais 13 0 2,85% 
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Tabela XXIII 

Taxa de sucesso dos alunos com Medidas Seletivas e/ou Adicionais (Decreto-Lei n.º 54/2018) no 

1.º ciclo – 1.ºPeríodo 

 

Ano N.º de alunos Taxa de sucesso 

1.º 1 100% 

2.º 3 100% 

3.º  4 66,6% 

4.º 5 100% 

 

Tabela XXIV 

Alunos com medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão (Decreto-Lei n.º 54/2018) no 2.º 

ciclo – 1.ºPeríodo 

 

 

Tabela XXV 

Taxa de sucesso dos alunos com Medidas Seletivas e/ou Adicionais (Decreto-Lei n.º 54/2018) no 

2.º ciclo – 1.ºPeríodo 

 

Ano N.º de alunos Taxa de sucesso 

5.º  13 61,5 

6.º 4 50 

Total 17  

2.º Ciclo 

 

Turma 

 

N.º de 

alunos  

Medidas 

universais 

% 

 

Medidas 

seletivas 

% 

 

Medidas 

adicionais 

% 

 

Medidas 

seletivas e 

adicionais 

% 

 

Ano 

5.º  

A 27 3 11,1 1 3,7 --- --- --- --- 

B 22 3 13,6 2 9 --- --- --- --- 

C 23 1 4,3 2 8,6 --- --- --- --- 

D 22 ---  3 13,6 --- --- --- --- 

E 21 3 14,2 5 23,8 --- --- --- --- 

Total 115 10 8,6 13 11,3 ---  ---  

6.º 

A 26 1 3,8 1 3,8 --- --- --- --- 

B 24 2 8,3 --- --- --- --- --- --- 

C 26 12 46,1 --- --- --- --- --- --- 

D 20 7 35 1 5 --- --- --- --- 

E 21 8 38 1 4,7 1 4,7 --- --- 

Total 117 30 25,6 3 2,5 1 0,8 0 --- 

Total 2.º Ciclo 232 40 17,2 16 6,8 1 0,4 0 --- 
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Tabela XXVI 

Alunos com medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão (Decreto-Lei n.º 54/2018) no 3.º 

ciclo – 1.º Período 

 

 

 

Tabela XXVII 

Taxa de sucesso dos alunos com Medidas Seletivas e/ou Adicionais (Decreto-Lei n.º 54/2018)  

no 3.º ciclo – 1.ºPeríodo 

 

Ano N.º de alunos Taxa de sucesso 

7.º 6 33,3 

8.º 3 33,3 

9.º 8 25 

Total 17  

 

 

 

 

3.º Ciclo 

 

Turma 

 

N.º de 

alunos  

Medidas 

universais 

% 

 

Medidas 

seletivas 

% 

 

Medidas 

adicionais 

 Medidas 

seletivas e 

adicionais 

% 

 

Ano 

7.º  

A 29 7 24,1 --- --- --- --- --- --- 

B 23 10 43,7 1 4,3 --- --- --- --- 

C 22 7 31,8 1 4,5 --- --- --- --- 

D 24 6 25 3 12,5 1 4,1 --- --- 

Total 111 30 27 5 4,5 1 0,9 --- --- 

8.º 

A 28 3 10,7 --- --- --- --- --- --- 

B 24 4 16,6 --- --- --- --- --- --- 

C 22 8 36,3 1 4,5 --- --- --- --- 

D 20 10 50 --- --- --- --- 1 5 

E 20 6 30 1 5 --- --- --- --- 

Total 119 31 26 2 1,6 0  --- 0,8 

9.º 

A 29 7 24,1 --- --- --- --- --- --- 

B 20 9 45 --- --- --- --- --- --- 

C 24 13 54,1 2 8,3 --- --- --- --- 

D 21 6 28,5 --- --- --- --- 1 4,7 

E 27 10 37 4 14,8 --- --- --- --- 

Total 127 45 35,4 6 4,7 0 --- 1 0,7 

Total 3.º ciclo 333 106 31,8 13 3,9 1  2  



59/62 
 

Tabela XXVIII 

 Alunos com medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão (Decreto-Lei n.º 54/2018) no Ensino 

Secundário – 1.ºPeríodo 

 

 

 

Tabela XXIX 

Taxa de sucesso dos alunos com Medidas Seletivas e/ou Adicionais (Decreto-Lei n.º 54/2018) no 

Ensino Secundário – 1.ºPeríodo 

 

Ano N.º de alunos Taxa de sucesso 

10.º 3 100 

11.º 6 83,3 

12.º 7 71,4 

 

 

 

 

Ensino 

Secundário 

 

Turma 

 

N.º de 

alunos 

Medidas 

universais 
% 

Medidas 

seletivas 
% 

Medidas 

adicionais 
% 

Medidas 

seletivas 

e 

adicionais 

% 

Ano 

10.º 

A 21 2 9,5 --- --- --- --- --- --- 
B 26 4 15,3 --- --- --- --- --- --- 

C 26 13 50 --- --- --- --- --- --- 

D 13 --- --- --- --- 1 7,6 --- --- 

E 27 --- --- 1 3,7 --- --- --- --- 

F 31 --- --- ---  --- --- --- --- 

Total 10.º  144 19 13,9 1 0,6 1 0,6 ---  

11.º 

A 29 4 13,7 --- --- --- --- --- --- 

B 26 1 3,8 --- --- 3 11,5 --- --- 

C 19 --- --- 2 1,9 ---  --- --- 

D 31 --- --- --- --- ---  --- --- 

Total 11.º 105 5 4,7 2 1,9 3 2,8 ---  

12.º 

A 23 --- --- --- --- ---  --- --- 

B 19 --- --- --- --- ---  --- --- 

C 25 --- --- 1 4 ---  --- --- 

D 17 --- --- --- --- 1 5,8 --- --- 

E 30 --- --- --- --- ---  --- --- 

Total 12.º 114 0 --- 1 0,8 1 0,8 --- --- 

Total Ensino secundário 363 24 6,6 4 1,1 5 1,3 --- --- 



60/62 
 

Tabela XXX 

Tabela dos Apoios Educativos – 1.º Ciclo – 1.ºP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela XXXI 

Participação dos Encarregados de Educação – 1.º período 

(Reunião de Pais – setembro 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º Ciclo 
1.º PERÍODO 

 P M PM N.º % 

Ano 

1.º 6 0 5 11 11,34% 

2.º 3 0 8 11 10,78% 

3.º 1      1 8 10 7,2% 

4.º 1 9 9 19 15,96% 

Total 11 10        30 51 11,2% 

Ciclo / Ano EE presentes (%) 

Pré-Escolar 100 

1.º Ciclo 100 

  

2.º Ciclo 

5.º ano 92,2 

6.º ano 88 

  
 

3.º Ciclo 

7.º ano 80,6 

8.º ano 81,6 

9.º ano 87,6 

  
 

Secundário 

10.º ano 77,3 

11.º ano 67,8 

12.º ano 69,8 



61/62 
 

Tabela XXXII 

Atividades do Plano Anual – 1.º Período - Ano Letivo 2019/2020 

Atividades 1.º Período 

Previstas 110 

Não realizadas 2 

Adiadas 4 

Não Previstas 18 

Realizadas 122 

 

 

Tabela XXXIII 

Atividades do Plano Anual por Intervenientes – 1.º Período - Ano Letivo 2019/2020 

 

 
1.º Período 

Projetos Transversais 6 

Departamentos Pré-escolar e 1.º Ciclo 37 

Departamento Línguas 1 

Departamento C. Sociais e Humanas 14 

Departamento M. e C. Experimentais 5 

Departamento Expressões 18 

Biblioteca Escolar 13 

PES 7 

Desporto Escolar 10 

ERDAL 3 

SPO e GIA 5 

Associação de Estudantes 3 

TOTAL 122 
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Tabela XXXIV 

Avaliação Geral das Atividades Realizadas no 1.º Período – Ano Letivo 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela XXXV 

Número de Participações Disciplinares no 1.º período 

 

CICLO 

Ano 2018/2019 2019/2020 

 Número Número 

1.º CICLO 

3.º Ano 0 0 

4.º Ano 0 0 

2.º CICLO 

5.º Ano 2 2 

6.º Ano 13 2 

3.º CICLO 

7.º Ano 12 7 

8.º Ano 15 8 

9.º Ano 1 11 

ENSINO SECUNDÁRIO 

10.º Ano 0 0 

11.º Ano 1 3 

12.º Ano 2 11 

TOTAL 46 44 

Nota: Apresenta-se na tabela a comparação do número de participações 

disciplinares do primeiro período, deste ano letivo com o anterior. 

 


