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INTRODUÇÃO 

 

É objetivo deste documento servir de suporte à comunicação do Plano de Melhoria decorrente das 

áreas onde o Conselho Pedagógico reunido a 4 de junho e 9 de julho de 2014 entende que o 

Agrupamento deverá incidir prioritariamente os seus esforços para a melhoria.  

O Conselho Pedagógico reunido a 4 de junho de 2014 considerou ser vantajoso continuar com a 

aplicação, em a 4 de junho e 9 de julho de 2014, das ações: 

 AM/IGE/1 - Melhoria dos resultados escolares; 

 AM/IGE/3 - Articulação Curricular interciclos; 

 AM/IGE/5 - Utilização das potencialidades da biblioteca escolar para a promoção do sucesso 

educativo; 

 AM/IGE/6 - Aprofundar o trabalho colaborativo entre os professores - Apenas no que diz 

respeito à: 

 Supervisão pedagógica dentro e fora da sala de aula; 

 Institucionalização de práticas de supervisão das atividades letivas, que permitam 

monitorização da eficácia do planeamento individual em termos do sucesso académico. 
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AM/IGE/1 - Melhoria dos resultados escolares 

Área de Melhoria Identificada: Identificação de causas pertinentes para os fracos resultados académicos, com vista à elaboração de um plano de melhoria eficaz. 

 

Questões 

Nos Conselhos de Turma/Ano ou Conselhos de Grupo Disciplinar realizados até ao final do 1º Período/2º Período/3º Período: 

A - Refletiu-se sobre as dificuldades manifestadas pelos alunos? B – Elencou-se as dificuldades manifestadas pelos alunos? C-  Definiram-se estratégias? 

Ano/Turma 
1º Período 2º Período 3º Período 

A B C A B C A B C 

2,3 D          

1,4 A           
2,3 E          

4 I          

3 J          
1, 2 H          

4 G          
1 M          

1,4 B          

4 F          
2 C          

5º A          

5º B          
5ª C           

6º A           

6º B          
6º C          

7º A          
7º B          

7º C          

8º A          
8º B          

8º C          

9º A          
9º B          

9º C          

10º A          
11º A          

12º A          
1º Prof.          

3º Prof.          
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OBSERVAÇÃO: As respostas referem-se  ao número de reuniões realizadas, em cada ano/turma, no decorrer do 1º período 

 
 

Questão 1º Ciclo 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos Conselhos de Turma se refletiu nas dificuldades manifestadas pelos alunos? 3   

Em quantos Conselhos de Turma se elencou, com registo em ata, as dificuldades manifestadas pelos alunos? 1   

Em quantos Conselhos de Turma, com registo em ata, se definiram estratégias de atuação para as ultrapassar as dificuldades manifestadas pelos alunos? 1   

 
 
 

Questão 2º Ciclo 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos Conselhos de Turma se refletiu nas dificuldades manifestadas pelos alunos? 2   

Em quantos Conselhos de Turma se elencou, com registo em ata, as dificuldades manifestadas pelos alunos? 2   

Em quantos Conselhos de Turma, com registo em ata, se definiram estratégias de atuação para as ultrapassar as dificuldades manifestadas pelos alunos? 2   

 
 
 

Questão 3º Ciclo 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos Conselhos de Turma se refletiu nas dificuldades manifestadas pelos alunos? 2   

Em quantos Conselhos de Turma se elencou, com registo em ata, as dificuldades manifestadas pelos alunos? 2   

Em quantos Conselhos de Turma, com registo em ata, se definiram estratégias de atuação para as ultrapassar as dificuldades manifestadas pelos alunos? 2(*)   

(*) No 9ºA apenas existe registo numa das atas. 

 
 
 

Questão Ensino Secundário 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos Conselhos de Turma se refletiu nas dificuldades manifestadas pelos alunos? 3   

Em quantos Conselhos de Turma se elencou, com registo em ata, as dificuldades manifestadas pelos alunos? 3   

Em quantos Conselhos de Turma, com registo em ata, se definiram estratégias de atuação para as ultrapassar as dificuldades manifestadas pelos alunos? 2   
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Questões 

Nos Conselhos de Turma/Ano ou Conselhos de Grupo Disciplinar realizados até ao final do 1º Período/2º Período/3º Período: 
A – Em quantos  Conselhos de Grupo de Recrutamento se refletiu nas dificuldades manifestadas pelos alunos? 
B – Em quantos Conselhos de Grupo de Recrutamento se elencou, com registo em ata, as dificuldades manifestadas pelos alunos? 
C – Em quantos Conselhos de Grupo de Recrutamento, com registo em ata, se definiram estratégias de atuação para as ultrapassar as dificuldades manifestadas pelos alunos? 

Grupo Recrutamento 
1º Período 2º Período 3º Período 

A B C A B C A B C 

100 – Educação Pré-Escolar 3 2 1       

110 – 1º Ciclo do Ensino Básico 3 1 1       

200 – Português e Estudos Sociais/História (*) (*) (*)       

220 – Português e Inglês 2 1 1       

230 – Matemática e Ciências da Natureza 3/3 2/2 2/2       

240 – Educação Visual e Tecnológica 3 3 3       

250 – Educação Musical 3 3 3       

260 – Educação Física 1 1 1       

290 – Ed Moral e R. Católica (*) (*) (*)       

300 – Português 1 1 1       

330 – Inglês 3 1 1       

350 – Espanhol 1 1 1       

400 – História 1 1 1       

410 – Filosofia 0 0 0       

420 – Geografia 1 1 1       

430 – Economia e Contabilidade (*) (*) (*)       

500 – Matemática 3 1 1       

510 – Física e Química 3 2 1       

520 – Biologia e Geologia 1 1 0       

530 – Educação Tecnológica (**) (**) (**)       

550 – Informática 0 0 0       

560 – Ciências Agro-Pecuárias (**) (**) (**)       

600 – Artes Visuais 1 1 1       

620 – Educação Física 1 1 1       

910 – Educação Especial 5 5 5       

(*) Apenas um docente a leccionar no Grupo de Recrutamento 
(**) Não há Coordenador do Grupo de Recrutamento 
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OBSERVAÇÃO: As respostas às duas primeiras questões referem se  ao número de testes elaborados por cada turma do respectivo nível de ensino.  
 
 

Coordenadora do Departamento do 1º Ciclo - Disciplina de Matemática - 1º Ciclo 

Questão 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos testes foi generalizada a sua elaboração com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional? 0/2   

Em quantos testes foi utilizada a utilização de critérios de correção a nível de escola semelhantes aos seguidos nas provas a nível nacional? 1/2   

Quantas vezes, em reuniões formais ou informais, se procedeu à Intensificação das metodologias de trabalho de pares, colaborativo e de projeto? >4   

Em quantas turmas  se procedeu à Dinamização de assessorias pedagógicas sempre que tal se revelou adequado de acordo com as prioridades estabelecidas em Conselho Pedagógico? 0   
Nota: Resposta do tipo 2 em 3Nota: Resposta do tipo 2 em 3 

 
 
 
 

Coordenadora do Departamento do 1º Ciclo - Disciplina de Português - 1º Ciclo 

Questão 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos testes foi generalizada a sua elaboração com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional? 0/2   

Em quantos testes foi utilizada a utilização de critérios de correção a nível de escola semelhantes aos seguidos nas provas a nível nacional? 1/2   

Quantas vezes, em reuniões formais ou informais, se procedeu à Intensificação das metodologias de trabalho de pares, colaborativo e de projeto? >4   

Em quantas turmas  se procedeu à Dinamização de assessorias pedagógicas sempre que tal se revelou adequado de acordo com as prioridades estabelecidas em Conselho Pedagógico? 0   
Nota: Resposta do tipo 2 em 3 

 
 
 
 

Coordenadora do Grupo de Recrutamento - Disciplina de Matemática - 2º Ciclo 

Questão 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos testes foi generalizada a sua elaboração com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional? 1/2   

Em quantos testes foi utilizada a utilização de critérios de correção a nível de escola semelhantes aos seguidos nas provas a nível nacional? 1/2   

Quantas vezes, em reuniões formais ou informais, se procedeu à Intensificação das metodologias de trabalho de pares, colaborativo e de projeto? 20 a)   

Em quantas turmas  se procedeu à Dinamização de assessorias pedagógicas sempre que tal se revelou adequado de acordo com as prioridades estabelecidas em Conselho Pedagógico? 3/3   
Nota: Resposta do tipo 2 em 3 

a) Pelo menos uma vez por semana em hora de trabalho colaborativo e sempre que houve necessidade de definir metodologias e aferir critérios de atuação. 
 
 
 

Coordenadora do Grupo de Recrutamento  (c) - Disciplina de Português - 2º Ciclo 

Questão 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos testes foi generalizada a sua elaboração com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional? 2/2   

Em quantos testes foi utilizada a utilização de critérios de correção a nível de escola semelhantes aos seguidos nas provas a nível nacional? 2/2   

Quantas vezes, em reuniões formais ou informais, se procedeu à Intensificação das metodologias de trabalho de pares, colaborativo e de projeto? 3/3   

Em quantas turmas  se procedeu à Dinamização de assessorias pedagógicas sempre que tal se revelou adequado de acordo com as prioridades estabelecidas em Conselho Pedagógico? 6/6   
Nota: Resposta do tipo 2 em 3 

c) Embora pertença ao Grupo de Recrutamento 300 representa o Grupo de Recrutamento 220. 
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Coordenador do Grupo de Recrutamento - Disciplina de Matemática - 3º Ciclo e Ensino Secundário 

Questão 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos testes foi generalizada a sua elaboração com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional? 2/2   

Em quantos testes foi utilizada a utilização de critérios de correção a nível de escola semelhantes aos seguidos nas provas a nível nacional? 2/2   

Quantas vezes, em reuniões formais ou informais, se procedeu à Intensificação das metodologias de trabalho de pares, colaborativo e de projeto? Todas   

Em quantas turmas  se procedeu à Dinamização de assessorias pedagógicas sempre que tal se revelou adequado de acordo com as prioridades estabelecidas em Conselho Pedagógico? 5   
Nota: Resposta do tipo 2 em 3 

Observações gerais: Na aplicação dos critérios nem sempre se penaliza o aluno como nas provas nacionais (é mantida uma atitude no sentido pedagógico de alertar os alunos para os erros de utilização da simbologia específica da Matemática);Foram 
efectuadas assessorias nos 7ºC – 8ªA/C – 9º B/C; Procurou-se, em todos os testes,  adotar uma tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional; A intensificação das metodologias de trabalho de pares foi efectuada principalmente nas reuniões  de 
trabalho colaborativo devido à sua realização todas as semanas (nem sempre fica tudo registado). 

 
 
 
 

Coordenadora do Grupo de Recrutamento - Disciplina de Português - 3º Ciclo e Ensino Secundário 

Questão 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos testes foi generalizada a sua elaboração com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional? 2/2   

Em quantos testes foi utilizada a utilização de critérios de correção a nível de escola semelhantes aos seguidos nas provas a nível nacional? 2/2   

Quantas vezes, em reuniões formais ou informais, se procedeu à Intensificação das metodologias de trabalho de pares, colaborativo e de projeto? 3/3   

Em quantas turmas  se procedeu à Dinamização de assessorias pedagógicas sempre que tal se revelou adequado de acordo com as prioridades estabelecidas em Conselho Pedagógico? 14/16   
Nota: Resposta do tipo 2 em 3 

 
 
 
 

Coordenadora do Grupo de Recrutamento - Disciplina de Física e Química A - Secundário 

Questão 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos testes foi generalizada a sua elaboração com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional? 4/4   

Em quantos testes foi utilizada a utilização de critérios de correção a nível de escola semelhantes aos seguidos nas provas a nível nacional? 4/4   

Quantas vezes, em reuniões formais ou informais, se procedeu à Intensificação das metodologias de trabalho de pares, colaborativo e de projeto? b)   

Em quantas turmas  se procedeu à Dinamização de assessorias pedagógicas sempre que tal se revelou adequado de acordo com as prioridades estabelecidas em Conselho Pedagógico? ---------------   
Nota: Resposta do tipo 2 em 3 

b) Apenas uma professora lecciona a disciplina 
 
 
 

Coordenadora do Grupo de Recrutamento - Disciplina de Biologia e Geologia - Secundário 

Questão 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos testes foi generalizada a sua elaboração com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional? 2/2   

Em quantos testes foi utilizada a utilização de critérios de correção a nível de escola semelhantes aos seguidos nas provas a nível nacional? 2/2   

Quantas vezes, em reuniões formais ou informais, se procedeu à Intensificação das metodologias de trabalho de pares, colaborativo e de projeto? b)   

Em quantas turmas  se procedeu à Dinamização de assessorias pedagógicas sempre que tal se revelou adequado de acordo com as prioridades estabelecidas em Conselho Pedagógico? ------------------   
Nota: Resposta do tipo 2 em 3 

b) Apenas uma professora lecciona a disciplina 
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Coordenadora do Grupo de Recrutamento - Disciplina de Geografia - Secundário 

Questão 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos testes foi generalizada a sua elaboração com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional? 2/2   

Em quantos testes foi utilizada a utilização de critérios de correção a nível de escola semelhantes aos seguidos nas provas a nível nacional? 2/2   

Quantas vezes, em reuniões formais ou informais, se procedeu à Intensificação das metodologias de trabalho de pares, colaborativo e de projeto? b)   

Em quantas turmas  se procedeu à Dinamização de assessorias pedagógicas sempre que tal se revelou adequado de acordo com as prioridades estabelecidas em Conselho Pedagógico? --------------   
Nota: Resposta do tipo 2 em 3 

b) Apenas uma professora lecciona a disciplina 
 
 
 
 

Coordenador do Grupo de Recrutamento - Disciplina de Filosofia - Secundário 

Questão 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos testes foi generalizada a sua elaboração com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional? 2/2   

Em quantos testes foi utilizada a utilização de critérios de correção a nível de escola semelhantes aos seguidos nas provas a nível nacional? 2/2   

Quantas vezes, em reuniões formais ou informais, se procedeu à Intensificação das metodologias de trabalho de pares, colaborativo e de projeto? b)   

Em quantas turmas  se procedeu à Dinamização de assessorias pedagógicas sempre que tal se revelou adequado de acordo com as prioridades estabelecidas em Conselho Pedagógico? --------------   
Nota: Resposta do tipo 2 em 3 

b) Apenas uma professora lecciona a disciplina 
 
 
 
 

Coordenadora do Grupo de Recrutamento - Disciplina de Alemão - Secundário 

Questão 1º Período 2º Período 3º Período 

Em quantos testes foi generalizada a sua elaboração com tipologia idêntica à das provas realizadas a nível nacional? 2/2   

Em quantos testes foi utilizada a utilização de critérios de correção a nível de escola semelhantes aos seguidos nas provas a nível nacional? 2/2   

Quantas vezes, em reuniões formais ou informais, se procedeu à Intensificação das metodologias de trabalho de pares, colaborativo e de projeto? b)   

Em quantas turmas  se procedeu à Dinamização de assessorias pedagógicas sempre que tal se revelou adequado de acordo com as prioridades estabelecidas em Conselho Pedagógico? ---------------   
Nota: Resposta do tipo 2 em 3 

b) Apenas uma professora lecciona a disciplina 
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INSUCESSO GLOBAL 

 
 
 

Critérios de Insucesso 
 
4º ano de escolaridade 
O aluno não transita se obtiver nível inferior a 3 cumulativamente nas disciplinas de Matemática e Português. 
 
5º - 7º - 8º ano de escolaridade 
O aluno não transita se obtiver mais de 3 níveis inferiores ao nível 3. No conjunto dos três níveis não podem estar cumulativamente as disciplinas de Matemática e Português. 
 
6º - 9º ano de escolaridade 
O aluno não transita se obtiver mais de 2 níveis inferiores ao nível 3. Não pode obter cumulativamente nível inferior a 3 nas disciplinas de Matemática e Português. 
 
10º - 11º ano de escolaridade 
O aluno não transita se obtiver mais de 2 classificações inferiores a 10. 
 
12º ano de escolaridade 
O aluno não conclui o 12º ano se obtiver classificações inferiores a 10 em qualquer disciplina. 
 
 
 

2
,8

%

0
,0

%

3
3

,3
%

1
7

,5
%

4
1

,3
%

2
4

,6
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

4º Ano 5º Ano 6º Ano - - -

1º Período 2014/15 Final 2013/14

 
 
 
 



 

 

 

9 

 
 
 
 
 

23,8%
27,4%

43,1%

16,7%

37,5%

1,8%

31,0%

14,7%
17,4%

0,0%
0,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano

1º Período 2014/15 Final 2013/14

 
 
 
 
 
 

Final do 1º Período 2014/15 

33,3% 31,6%
35,0% 35,0%

52,2%

30,40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5ªA 5º B 5º C 6º A 6º B 6º C

 
 
 
 
 



 

 

 

10 

 

5,0%

26,1%

40,0%
50,0% 43,8%

36,80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7ª A 7º B 7º C 8º A 8º B 8º C

 

47,1%
40,0%

26,3%
31,0%

17,4%

0,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

9º A 9º B 9º C 10º A 11º A 12º A

 
Resumo: 1º, 2º e 3º Períodos – 2011/2015 

 

 5º Ano 6º Ano 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

1º Período 6,0% 16,9% 20,7% 33,3% 39,1% 36,9% 38,1% 41,3% 

2º Período 10,0% 15,5% 27,6%  28,2% 22,6% 31,3%  

3º Período 0,0% 10,3% 17,5%  17,6% 14,1% 24,6%  

 

 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1º Período 35,7% 25,7% 38,7% 23,8% 23,4% 38,7% 34,3% 43,1% 31,8% 28,3% 26,3% 37,5% 

2º Período 37,1% 22,9% 42,6%  19,2% 35,5% 26,5%  42,2% 31,1% 30,4%  

3º Período 19,7% 16,4% 27,4%  10,2% 22,2% 16,7%  13,6% 13,0% 1,8%  
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CONCLUSÕES  
 

 
Relativamente ao tratamento dos dados recolhidos a partir dos inquéritos aplicados aos Coordenadores de Departamento, Coordenadores de Diretores de Turma e Coordenadores de Grupo de 
Recrutamento pode concluir-se o seguinte: 
 O insucesso foi analisado em todos os conselhos de turma sendo que no 1º Ciclo foi onde se registaram menos dificuldades nos alunos e se definiram menos estratégias para as minimizar; 

 Nos conselhos de grupo de recrutamento foi analisado o insucesso mas nem sempre foram registadas, em ata, as dificuldades diagnosticadas assim como as estratégias a implementar. Existem grupos 

de recrutamento onde se registou um insucesso nulo ou pouco significativo pelo que a questão da análise de dificuldades e definição de estratégias não se colocou, o mesmo acontecendo quando 

apenas um professor leciona determinada disciplina; por ano de escolaridade; 

 A tipologia e os critérios de classificação usados nem sempre são idênticos aos das provas nacionais de final de ciclo nomeadamente no 1º Ciclo e apenas parcialmente no 2º Ciclo na disciplina de 

Matemática; 

 O trabalho de parceria entre professores verifica-se sempre, quando mais do que um professor leciona em determinado grupo de recrutamento, o mesmo ano de escolaridade; as 

assessorias/coadjuvâncias existem apenas no 2º e 3º ciclo. 

 
Da análise do conjunto de gráficos e tabelas apresentadas na parte final do relatório pode concluir-se o seguinte: 
 Registou-se no final do 1º período que o insucesso global tem vindo a aumentar em todos os ciclos de ensino e em todos os anos de escolaridade, com exceção do 7º ano relativamente ao ano lectivo 

anterior; 

 Nas turmas do 5º e 6º ano o insucesso global situa-se acima dos 30%; 

 Mas turmas do 3º Ciclo, apenas no 7º A o insucesso é pouco significativo. Nas restantes turmas situa-se entre os 26% e os 50%; 

 Nas turmas do ensino secundário o insucesso global é de 31% no 10º ano, 17,4% no 11º ano e de 0% no 12º ano; 

 Nos 5º, 6º e 7º anos de escolaridade o insucesso global tem vindo a aumentar desde 2011/12, embora pareça que esta tendência está a ser contrariada pelo 7º A onde o insucesso registado é de 

apenas 5%; 

 Nos 8º e 9º anos de escolaridade o insucesso global desde 2011/12 é algo irregular mas poderá vir a piorar no presente ano lectivo; 

 É de salientar que o insucesso global registado em todos os anos letivos por ano de escolaridade tem uma tendência para descer no 3º período para valores muito inferiores aos registados nos dois 

períodos letivos anteriores. 
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AM/IGE 3 - Articulação Curricular interciclos 

Área de Melhoria Identificada: Generalização de práticas de articulação horizontal e vertical do currículo, a fim de consolidar a sequencialidade e a consistência das aprendizagens 

 

Inquérito 1 - AM/IGE/3 
 

Este inquérito foi respondido pelos Coordenadores de Departamento e Subcoordenadores do grupo de recrutamento, num total de 23 docentes. 
 

Os grupos do 3º ciclo e secundário articulam apenas nas reuniões de Departamento e ou  Grupo de Recrutamento.  
 

Questão: O grupo de recrutamento/Departamento que representa realiza articulação 
vertical? 

 Questão: Existem reuniões específicas para articulação vertical? 

SIM - 21 NÃO - 2  SIM - 8 NÃO - 15 

Pré-   Pré- --- 

1º ciclo   1º ciclo --- 

2º ciclo   2º ciclo --- 

3º   --- 3º 

Sec Sec.  (Filosofia/Informática)  --- Sec. 
 

Questão: Quais os ciclos envolvidos? Questão: Com que periodicidade se realizam 
as reuniões específicas de 
articulação vertical? 

 Questão: Identificam-se os conteúdos programáticos imprescindíveis à sequencialidade 
curricular entre ciclos? 

Pré- com 1º Pré- (+ de  3 vezes)  SIM - 15 NÃO - 7 Não responde - 1 

1º ciclo com 2º 1º ciclo (+ de  3 vezes)     

 2º ciclo (+ de  3 vezes)    

Todos os grupos do 2º ciclo articulam com o 1º ciclo à exceção, de EV, ET, Ed. Física, Ed. Musical.     
 

Questão: Planificam-se/implementam-se actividades/projectos em comum tendo em vista a  
sequencialidade e a consistência das aprendizagens? 

 Questão: Faz-se a produção conjunta de instrumentos de avaliação e fichas formativas para 
aferir conhecimentos/formas de atuação? 

SIM - 15 NÃO - 5 Não responde - 3  SIM - 15 NÃO - 7 Não responde - 1 
 

Questão: Em que suportes se encontra o registo dessa articulação? N.º de Respostas/docente 

 Atas Articulação curricular vertical (1º ciclo/2º ciclo) 5 

 Atas Articulação curricular vertical ( Pré/1.º Ciclo) 2 

Atas de Departamento 10 

Atas de Recrutamento 10 

Atas de Conselho de turma 8 

PT 5 

Planificações 9 

Livros de ponto 8 

Outros: Suportes fotográficos, mail… 0 
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Considerações finais: 

 Há um grande número de docentes que diz fazer articulação, embora sem reuniões formais, não havendo, por conseguinte, registos que o atestem; 

 Há grupos, nomeadamente Educação Visual, em que há actividades programadas em conjunto com o 1º Ciclo; 

 As articulações verticais, na generalidade, não estão contempladas nas planificações. No entanto, a articulação a nível de conteúdos programáticos é feita, uma vez que é contemplada  pelos 

programas; 

 Todos os ciclos deveriam fazer reuniões de articulação curricular vertical, calendarizadas pela Direção, para uniformizar formas de atuação no que concerne a instrumentos de avaliação e classificação, 

bem como metodologias e estratégias  de partilha de experiências/boas práticas; 

 Existência de um guião/matriz de estrutura de ata com indicação dos  tópicos fundamentais a tratar. 
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AM/IGE/5 - Utilização das potencialidades da biblioteca escolar para a promoção do sucesso educativo 

Área de Melhoria Identificada: Generalização de práticas de articulação horizontal e vertical do currículo, a fim de consolidar a sequencialidade e a consistência das aprendizagens 

 
Apuramento de Resultados 

 

 

1 – O Conselho de Turma/Turma participou em projetos/atividades planificadas em articulação com a BE? 

Resposta: No 1º período, apenas 2 salas do pré-escolar iniciaram um Projeto no âmbito da leitura. Não foram desenvolvidas quaisquer outras atividades em articulação com a BE, no âmbito de Projetos. O 

DT do 8ºC trabalhou o tema da Internet Segura, mas não foi em articulação com a BE.  

 

2 – Nº de atividades (incluídas ou não em projetos) direcionadas para os alunos, envolvendo a BE, (a escola, os docentes e/ou outros parceiros) 

Resposta: Pré-escolar - Foi realizada 1 atividade curricular, por turma, em articulação com a BE: visita ao museu. 

 1º ciclo: foram realizadas 2 visitas aos museus, com os 3º anos da Golegã. (sem evidências) 

 5º ano - Foram realizadas 3 atividades curriculares, por turma, em articulação com a BE: visitas aos museus e Direitos Humanos.  

 6º ano - Nos 6ºA (sem relatório) e 6ºB foi planificada e realizada 1 atividade em articulação com a BE. No 6ºC foram planificadas 3 atividades curriculares e realizadas 2. Uma atividade não foi realizada 

devido a falha nos recursos. 

 7º ano – Não foram realizadas atividades. 

 8º ano – Só o 8ºB realizou 2 atividades.  

 9º ano – Foi realizada 1 atividade por turma: empreendedorismo. 

 10º e 11º anos – Foi planificada e realizada 1 atividade curricular em articulação com a BE. 

 12º ano, 1º e 3º prof. – Não foram planificadas atividades em articulação com a BE. 

 

3 – Nº total de intervenientes envolvidos nas atividades realizadas. 

Resposta: 5º, 6º, 8º e 9º anos - Todas as atividades foram realizadas em articulação com o DT em Educação para a Cidadania. 

10º e 11º anos – A atividade foi realizada com os professores de Filosofia. 

 

4 – Foram produzidos recursos educativos no contexto das atividades realizadas? 

Resposta: Para a realização das atividades foram utilizados alguns recursos online e elaborados outros. 
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5/6/7/8 –  Os projetos/atividades foram planificadas para o âmbito das áreas prioritárias da Leitura e/ou da Informação? Permitiram desenvolver a capacidade de interpretação dos alunos? Permitiram 

desenvolver a capacidade de comunicação oral e escrita dos alunos? Desenvolvidas no âmbito das áreas prioritárias do PT? 

Resposta: Maioritariamente foram desenvolvidas atividades no âmbito do PT. No âmbito da Literacia da Informação foi realizada 1 atividade (8ºB). 8ºC ??? No Pré-escolar 2 salas iniciaram o Projeto no 

âmbito da leitura. O Grupo de trabalho não tem conhecimento se estas atividades têm relação com as prioridades definidas nos PT.  

 

9 – Foram propostas atividades para a Ocupação de Alunos a desenvolver em articulação com a BE?   

Resposta: Nos 5ºC,7ºB, 7ºC, 8ºA, 8ºB, 9ºB e 9ºC, o Conselho de Turma propôs atividades para desenvolver na BE, durante a OA. Contudo, a BE não teve conhecimento desta proposta. 

 

10 – As atividades desenvolvidas no âmbito das salas de estudo funcionaram em articulação com a BE? 

 

Resposta: Não foram desenvolvidas atividades no âmbito das salas de estudo em articulação com a BE. 

 

Conclusões 

 No agrupamento existem 36 turmas. Foram realizadas atividades com 20 turmas, o que corresponde a 55,5% de turmas envolvidas em atividades realizadas em articulação com a BE. 

 Na escola sede foram, maioritariamente, os DT que desenvolveram estas atividades. 

 As atividades foram registadas como sendo integradas nos PT, embora não se saiba se correspondem a áreas prioritárias neles definidas. Todas as atividades realizadas foram preparadas com base em 

propostas da BE. 

 Só no pré-escolar foram desenvolvidas atividades no âmbito da Literacia da Leitura. 

 Foi desenvolvida1 atividade no âmbito da literacia da Informação e outra pelo DT, mas sem     articulação com a BE. 

 Não foram desenvolvidas atividades de Ocupação de Alunos na BE. 

 Não foram desenvolvidas atividades no âmbito das Salas de Estudo em articulação com a BE. 
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AM/IGE/6 - Aprofundar o trabalho colaborativo entre os professores 

Área de Melhoria Identificada: Implementação de processos de avaliação formativa, enquanto instrumento regulador do processo de aprendizagem e de ensino, de forma a adequar as estratégias aos 
ritmos específicos de cada aluno 

 
Inquérito 1 - AM/IGE/6 

Questões 

Nas reuniões de conselho de ano, de grupo de recrutamento e de departamento realizados até ao final do 1º Período/2º Período/3º Período: 
A – Refletiu-se sobre as dificuldades sentidas pelos alunos? 
B – Refletiu-se sobre os resultados obtidos pelos alunos? 
C – Foram produzidos em conjunto materiais a disponibilizar aos alunos ? 
D – Foram definidas estratégias de atuação? 

 

A preencher pelos Coordenadores de departamento 

  1º Período 2º Período 3º Período 

Departamento Curricular A B C D A B C D A B C D 

Pré-escolar x x -- x         

1º Ciclo x x x x         

Línguas x x x x         

Matemática e Ciências Experimentais x x x x         

Ciências Sociais e Humanas x x x x         

Expressões x x x x         
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Inquérito 2 - AM/IGE/6 

Questões 

Supervisão pedagógica dentro da sala de aula (situações excecionais) 
A - Foram concebidas estratégias de ensino adequadas aos alunos/grupo? 
B – Foram cumpridos os  Conteúdo(s) disciplinares de acordo com a planificação 
C – O professor promove um bom relacionamento com a turma?  

 

Departamento Curricular 
1º Período 2º Período 3º Período 

A B C A B C A B C 

Pré-escolar (*) (*) (*)       

1º Ciclo (*) (*) (*)       

Línguas (*) (*) (*)       

Matemática e Ciências Experimentais (*) (*) (*)       

Ciências Sociais e Humanas (*) (*) (*)       

Expressões (*) (*) (*)       
 

Observações: 
(*) Não se registaram situações excepcionais que implicariam a supervisão pedagógica dentro da sala de aula 
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Inquérito 3  - AM/IGE/6 

Questões 

Supervisão pedagógica fora da sala de aula 
A - As planificações foram entregues dentro do prazo previsto? 
B – Os sumários obedecem à estrutura definida pelo agrupamento? 
C – Foram realizados testes de avaliação de conhecimentos e fichas de trabalho iguais para as turmas do mesmo nível de ensino? 
D – O professor considerou que cumpriu, no final de cada período a planificação da(s)  sua(s)  disciplina(s)? 
E – Foram definidas estratégias de atuação entre os professores do mesmo nível de ensino? 

 

Departamento Curricular 
1º Período 

A B C D E 

Pré-escolar SIM SIM ---- SIM SIM 

1º Ciclo SIM SIM SIM SIM SIM 

Línguas SIM SIM SIM SIM(1) SIM 

Matemática e Ciências Experimentais SIM SIM SIM SIM(2) SIM 

Ciências Sociais e Humanas SIM SIM SIM SIM(3) SIM 

Expressões SIM SIM SIM SIM SIM 

 

Observações: 
(1) DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS: A docente Cacilda Inácio não cumpriu a planificação de 5º ano deixando justificado em ata de Conselho de Grupo de Recrutamento e respetiva grelha de conteúdos. 
A docente Lina Palhota , não cumpriu o planificado , ficando no entanto registado em ata. 
(2) MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS: Existe um ligeiro atraso no 2º ciclo, 7º e 11º ano na disciplina de Matemática/Matemática A 
(3) DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS: Na disciplina de geografia no 8º ano, não foi cumprida a planificação . 

 
Conclusões 

 Verificou-se que todos os departamentos refletiram em reuniões de conselho de ano, de grupo de recrutamento e de departamento, realizados até final do primeiro período sobre as dificuldades e 

resultados dos alunos. Definiram as respetivas estratégias de atuação e produziram em conjunto materiais para os alunos; 

 No que respeita à supervisão pedagógica dentro da sala de aula (situações excecionais) nenhum departamento registou até ao momento situações excecionais que justificassem a implementação desta 

ação. 

 Relativamente à supervisão pedagógica fora da sala de aula todos os departamentos/ grupos disciplinares cumpriram com a calendarização das planificações, os sumários obedecem à estrutura 

definida pelo agrupamento, foram realizados testes de avaliação e fichas de trabalho iguais para as turmas do mesmo nível de ensino. Foram definidas estratégias de atuação entre os professores do 

mesmo nível de ensino (os casos excecionais encontram-se referidos nas observações dos respetivos inquéritos). 
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AM/IGE/1      -      AM/IGE/3      -      AM/IGE/5      -      AM/IGE/6 

Recomendações do Conselho Pedagógico 

 

AM/IGE/1 

 Nas reuniões de Departamento/ Grupo de Recrutamento e Reuniões de Ano/ Conselhos de Turma devem sempre ser registadas as dificuldades e as estratégias a aplicar.  

 A tipologia e os critérios de classificação usados devem ser  sempre  idênticos aos das provas nacionais de final de ciclo e de exame, em  todos os anos nas disciplinas sujeitas a  avaliação externa; 

 Mesmo que só um professor lecione um determinado ano de escolaridade, sempre que possível os materiais devem ser discutidos por outro colega.  

 

AM/IGE/3 

 A articulação deve ser registada em documentos oficiais (atas, planificações, Plano de Turma...). 

 As articulações verticais ( incluindo as disciplinas que têm competências, conteúdos,  conceitos comuns...), devem ser contempladas nas planificações.  

 Reunir uma vez por ano os grupos disciplinares dos diferentes ciclos, dentro da mesma disciplina, a título experimental.  

 

AM/IGE/5 

 Procurar que as atividades planificadas decorram das necessidades identificadas nos grupos/turmas.  

 Procurar desenvolver as áreas definidas como prioritárias: competência da interpretação e literacia da informação.  

 

AM/IGE/6 

 Os coordenadores  de departamento e de diretores de turma  devem registar em ata a supervisão realizada (planificações, sumários, atas, planos de turma ...) em cada período.  

 

Golegã 25 de fevereiro de 2015 


