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1. Resultados da avaliação por disciplina e ano de escolaridade  
 

MÉDIA POR DISCIPLINA 

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

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

Português 4,3 3,9 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 

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

E. Meio 4,7 4,5 4,5 4,5 4,4 4,2 4,5 4,5 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,0 4,3 4,4 

AE 4,4 4,1 4,2 4,2 4,2 4,0 4,3 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2 4,0 4,2 4,4 

EMR 4,8 4,2 4,8  5,0 4,8 4,3 4,1 4,9 4,9 4,5 4,3 5,0 4,9 4,6 4,7 5,0 

ING         4,1 3,8 4,9 4,5 4,1 4,3 4,9 4,7 

CD 4,5 4,2 4,8 4,3 4,5 4,1 4,8 4,4 4,9 4,3 4,5 4,5  4,4 4,5 4,6 

EDA 4,3 3,9 4,3 4,2 4,3 4,0 4,4 4,4 4,5 4,3 4,4 4,4  4,3 4,4 4,6 

EDF 4,5 3,9 4,1 4,2 4,4 4,1 4,1 4,4 4,3 4,4 4,5 4,6  4,4 4,5 4,7 

OC_DD  4,1 4,1 4,2  4,2 4,4 4,5  4,1 4,4 4,6  4,2 4,4 4,3 

PLNM          3,5 3,5 3,0     

 

 

TAXA DE SUCESSO POR DISCIPLINA 

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

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

Português 100 98 100 100 100 99 100 100 100 99 100 99,4 100 100 100 99,4 

Matemática 100 100 99 100 100 99 100 100 100 99 99 98,7 100 98 100 99,4 

E. Meio 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 99,4 100 99 100 100 

AE 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

EMR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,4 100 100 100 100 

ING           100 100 100 100 100 100 100 100 

CD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 

EDA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 

EDF 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 

OC_DD  100 100 100  100 100 100  100 100 100  100 100 100 

PLNM          100       

 

1.º Período1 : 

1º ano 

                                                 
1  
Reflexão sobre os resultados obtidos em cada ano de escolaridade, incluindo a evolução verificada ao longo do ano letivo, salientando diferenças 
significativas entre os resultados dos diferentes anos e dos diferentes períodos. 
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Após análise dos resultados das aprendizagens concluiu-se que, em relação às médias por disciplina, encontra-se 

abaixo de todos os valores de referência, sendo 0.4 a Português, 0.3 a Matemática, 0.2 a Estudo do Meio, 0.3 a 

Apoio Estudo e de 0.6 a Educação Moral e Religiosa. Os docentes referem que a problemática global dos alunos é a 

adaptação ao novo nível de ensino, a postura perante a escola e a sistematização das tarefas, a baixa consciência 

fonológica e consciência sintática, já referidas nos resultados das provas CAM e organização do discurso. Será 

importante envolver de forma assertiva as famílias no sentido de consciencializar os alunos para a importância da 

escola, até como ela pode ser importante para atenuar os momentos que se vivem de ansiedade e de limitações 

causadas pelo Covid 19, estando a escola a fazer um trabalho extra de monitorização dessas problemáticas, e 

concluindo que se estão a refletir de forma permanente nos alunos. Neste sentido, os docentes promoverão essa 

consciencialização e trabalharão de forma reforçada atividades de oralidade e de exploração dos conceitos do dia a 

dia, de temas da sociedade de forma a desenvolver nos alunos a atenção sobre o que os rodeia, as causas e 

consequências dos atos de cada um e a terem opinião.  

Quanto à taxa de Sucesso das disciplinas todas tiveram sucesso pleno, à exceção da disciplina de Português que 

ficou 2% abaixo. Na turma 06A verificou-se um nível Insuficiente a Português, relativo a um aluno que revela muitas 

dificuldades ao nível da expressão oral, comunicando por palavras soltas e mal articuladas, não repete pequenas 

frases ou palavras que lhe dizem, não identifica fonema/grafema e grafema/fonema de forma correta, apresenta 

baixa autonomia e motricidade fina ainda pouco desenvolvida. O aluno já foi alvo de apoio individualizado, 

metodologias diferenciadas, reforços positivos, Apoio Educativo entre outras medidas como forma de solucionar o 

problema. No entanto, com o evoluir do programa o aluno continua a apresentar dificuldades de aprendizagem, 

tendo iniciado o processo de avaliação Psicológica externa à escola por indicação da docente, assim como um 

reforço do Apoio Educativo. Na turma 02A há três alunos que requerem alguma preocupação apesar de todos 

copiarem e escreverem com uma caligrafia legível, ainda não adquiriram a técnica da leitura, nem da escrita de 

palavras/frases, evidenciando-se uma aluna que ainda não identifica todas as consoantes trabalhadas.  

No que toca às restantes disciplinas verifica-se o sucesso pleno em todas. Relativamente à média por disciplina, 

concluiu-se que se encontram todas abaixo dos valores de referência, sendo 0,3 a Cidadania e Desenvolvimento, 0,4 

a Educação Artística e 0,6 a Educação Física. É da opinião dos Docentes que os alunos ainda não estão 

consciencializados dos critérios de execução e de avaliação, verificando-se posturas desadequadas, e inconscientes 

de como se aborda/debate um tema, como se realiza uma tarefa cumprindo as regras de execução, entre outras 

coisas, que podem ter sido causadas pelos confinamentos sucessivos que foram alvo. Mediante o exposto serão 

desenvolvidas atividades que promovam essa consciencialização, tais como exemplificação das técnicas e 

exercícios, assim como abordagem de temas com recurso a imagens e vídeos elucidativos, recurso às plataformas 

disponíveis, visitas virtuais e saídas ao terreno sempre que possível.   

 

2º ano 

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

relação ao valor de referência, o 2º ano, iguala as taxas de sucesso em todas as áreas comuns e não comuns. 

Quanto à média, todas as disciplinas comuns estão acima do valor de referência, tendo +0.2 a Português e 0,1 a 

Matemática, e os mesmos valores em Estudo do Meio e Apoio ao Estudo. Só na EMR é que houve uma descida de 

0,4. Na turma 02B verificou-se 1% de insucesso, nível Insuficiente a Português, sendo que esta percentagem 

representa um aluno, Salvador Teixeira, número19 com níveis negativos nas seguintes áreas: Português, 



 

 

Matemática, Estudo do Meio e Apoio ao Estudo. Isto acontece porque este aluno demonstra pouco poder de 

concentração e desiste com facilidade. Raramente termina as atividades estabelecidas, uma vez que sente muitas 

dificuldades na leitura e fica desmotivado, acabando por estar sempre distraído. De salientar, que a professora 

elaborou um relatório para o Encarregado de Educação entregar à Psicóloga e até ao momento, ainda não recebeu 

nenhuma resposta. Uma vez, que este aluno, não consegue acompanhar os conteúdos do segundo ano, no segundo 

período, serão implementadas as medidas universais, trabalhando ao nível em que ele se encontra, podendo desta 

forma trabalhar os conteúdos do grupo do primeiro ano, nomeadamente nas áreas do Português e Matemática, 

tendo fichas adaptadas, leitura das mesmas e mais tempo para as concluir. 

Na generalidade das turmas verifica-se que os valores obtidos , se aproximam do esperado e que em algumas 

chegam a superar as metas definidas, Tendo em conta que as taxas de sucesso e as médias das disciplinas comuns e 

não comuns, estão dentro do esperado para o primeiro período e de modo a que no próximo período se consigam 

ultrapassar, ou igualar os mesmos  valores definidos, o grupo do segundo ano acha que se deverá dar continuidade 

à coadjuvação em sala de aula, que permite um aumento das práticas de trabalho colaborativo e permitindo um 

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

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

lúdicos; a exercitação oral do cálculo mental; pedagogia estruturada no reforço positivo bem como prosseguir a 

aposta da implementação da diferenciação, da diversificação pedagógica e da aplicação de metodologias 

pedagógico-didáticas que sejam adequadas às características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver com 

base na avaliação formativa. Como constrangimentos ao sucesso aponta-se a instabilidade ao nível da assiduidade 

devido à pandemia; insuficiência de equipamentos informáticos para potenciar a aprendizagem, dificuldades, 

nalgumas turmas, em os alunos estarem atentos, concentrados e em cumprirem regras. 

Quanto à Média por Disciplina nas restantes áreas, a secção constatou que os resultados estão equivalentes ao VR 

nas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Educação Física. Para tal, contribuíram o empenho e interesse dos 

alunos nas atividades propostas, assim como a realização de atividades de carácter mais lúdico nas disciplinas. 

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

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

Esta diferença, na EFDF, poderá dever-se ao facto de os alunos terem uma menor destreza motora, devido aos 

sucessivos confinamentos e proibições que afetam os alunos. 

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

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

 

3º ano 

Os docentes do terceiro ano referiram que a análise estatística que se segue deve ser entendida à luz da situação 

excecional em que estes alunos se encontram: são alunos que frequentam pelo terceiro ano a escola, sem terem 

tido a oportunidade de beneficiarem, em qualquer um dos anos, de condições de ensino e aprendizagem habituais 

e de estabilidade no seio escolar e familiar, suportes do bem-estar físico e emocional. As aprendizagens efetuadas 

são positivas e alcançam os valores abaixo expostos, não porque se considere que estão a conseguir atingir as 

Aprendizagens Essenciais estipuladas ou que estão no mesmo nível médio dos alunos de terceiro ano de 

escolaridade pré pandemia. Esta avaliação ipsativa, em que as aprendizagens dos alunos são analisadas tendo como 

referência os próprios alunos, respeita os condicionantes exteriores que se abateram sobre eles e mostra que, 



 

 

ainda assim, têm vindo a progredir e a alcançar sucesso.  

Foram referidas algumas das competências que na generalidade das turmas se encontram subdesenvolvidas e 

que impactam profundamente na aquisição de novos conhecimentos: capacidade de compreender, usar e refletir 

sobre uma informação escrita (leitura compreensiva); o saber ouvir que envolve a capacidade de concentração e de 

processamento/assimilação de informação; raciocinar, conceber e aplicar estratégias para resolver problemas; 

autonomia na organização e realização de tarefas; desenvolvimento de estratégias de autocontrolo e de interação 

com os outros. No que toca às aprendizagens, pelo impacto em todas as áreas, destacaram-se a 

ortografia, comprometida pela má discriminação e articulação de sons, fruto do uso da máscara facial, a escrita de 

textos e o raciocínio e comunicação matemáticos. Desde o início do ano, têm vindo a ser trabalhadas de forma 

prioritária, quer através da implementação das atividades do Plano de Recuperação de Aprendizagens quer pela 

opção por ações educativas, estratégias e atividades muito específicas para o efeito, aquando dos momentos de 

planificação das práticas letivas de cada um dos docentes da secção.  

No que respeita à disciplina de Português, a média é de 3,9, em conformidade com o valor de referência, e a taxa 

de sucesso é de 99%. De referir que, de um universo de 153 alunos, apenas um não obteve nível positivo à 

disciplina. Acerca deste, a Docente Titular do aluno informou a secção de que o mesmo beneficia de Medidas 

Universais – Diferenciação Pedagógica, Adaptações no Processo de Avaliação (fichas adaptadas, leitura oral da 

prova, mais tempo para realizar as fichas) e Acomodações Curriculares. Acresce ainda, o facto de que este aluno 

não apresenta motivação para o estudo nem interesse pela aprendizagem. Denota-se falta de 

acompanhamento/apoio por parte do Encarregado de Educação. De referir também que o aluno em questão foi 

encaminhado para Consulta do Desenvolvimento, encontrando-se à espera da mesma. A Docente referiu que o 

aluno necessita de Apoio Individualizado, bem como de Apoio Educativo, medida canalizada para outro aluno da 

turma com dificuldades mais acentuadas e por este motivo, a Docente solicitou Apoio Educativo para o aluno, ao 

abrigo das medidas de promoção do sucesso escolar.  

À parte a situação acima relatada, e face aos resultados obtidos nas diferentes turmas, o grupo considera que as 

estratégias/medidas universais aplicadas, bem como as atividades desenvolvidas no âmbito do Plano de 

Recuperação das Aprendizagens (PRA) e as medidas de promoção do sucesso educativo (Coadjuvação e Apoio 

Educativo) estão a surtir efeitos positivos, pelo que deverão continuar a ser implementadas. De referir que a Secção 

salvaguarda a necessidade de se continuar a intervir ao nível da aquisição de hábitos de leitura e de escrita, bem 

como ao nível da leitura e interpretação de enunciados, ao nível da análise de textos e aquisição de vocabulário 

(específico).  

Na Matemática, os resultados dos alunos são superiores ao valor de referência (4,0) em uma décima (4,1), 

verificando-se uma taxa de sucesso de 99%. Ainda assim, destacam-se duas alunas que não conseguiram ainda 

obter nível positivo à disciplina. As alunas revelam dificuldades de aprendizagem bastante acentuadas, pouca 

capacidade de cálculo e de raciocínio, bem como dificuldades de memorização, o que as impede de progredir. São 

alunas que necessitam de mais tempo para interiorizar os conceitos e consolidar os tópicos trabalhados. Ambas 

beneficiam de Medidas Universais – Diferenciação Pedagógica e Acomodações Curriculares. A Docente Titular de 

Turma informou a secção de que solicitou Apoio Educativo para estas alunas, ao abrigo das medidas de promoção 

do sucesso escolar.  

 Acrescentar que, e não se descurando a situação acima descrita, face aos resultados obtidos nas diferentes turmas, 

o grupo considera que as estratégias/medidas universais aplicadas, bem como as atividades desenvolvidas no 



 

 

âmbito do Plano de Recuperação das Aprendizagens (PRA) e as medidas de promoção do sucesso educativo 

(Coadjuvação e Apoio Educativo) estão a surtir efeitos positivos, pelo que deverão continuar a ser implementadas. 

Ainda assim, a Secção considera benéfico insistir sobre o treino do cálculo mental e das estratégias de cálculo; 

sobre a leitura e interpretação de enunciados e sobre o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático.  

No Estudo do Meio, a média é de 4,3, em conformidade com o valor de referência e a taxa de sucesso é de 100%. O 

grupo considera que as estratégias implementadas no 1.º período surtiram um efeito positivo tendo, no entanto, 

concluído que se irá investir mais no estudo autónomo para maior aprofundamento das Aprendizagens Essenciais 

trabalhadas em sala de aula. 

Em relação à disciplina de Apoio ao Estudo, a média mantém-se igual ao valor de referência (4,2), com uma taxa de 

sucesso de 100%, o que demonstra que os alunos revelaram um domínio crescente da autonomia, empenho, 

organização e aquisição de hábitos e métodos de estudo.  

Na disciplina de EMR, houve uma descida na média de 0, 4 em relação ao valor de referência. Os resultados 

alcançados estão ligeiramente abaixo no que diz respeito à média, no entanto, é previsível que esses valores sejam 

melhorados com o decorrer do ano letivo e a consolidação de conhecimentos e competências pelos alunos. A taxa 

de sucesso mantém-se nos 100%. 

Em relação a Inglês, os resultados obtidos, podem considerar-se muito satisfatórios, pois a taxa de sucesso obtida 

no terceiro ano é de 100%. Quanto ao critério "Média da disciplina", o valor obtido (3,8%) é ligeiramente inferior ao 

valor de referência (4,1%), o que poderá estar ligado ao perfil dos alunos e das turmas que, de alguma forma, 

condicionam os resultados obtidos. Importa referir que muitos alunos evidenciam falta de método de trabalho e de 

estudo e desconcentração, o que se reflete nos seus resultados. Desta feita, constata-se que estes resultados estão, 

de uma forma geral, relacionados com o esforço dos alunos e com as estratégias e metodologias de 

ensino/aprendizagem implementadas. A adoção de práticas pedagógicas motivadoras; a utilização de métodos de 

trabalho estimulantes e diversificados; a partilha de estratégias e materiais entre docentes do mesmo grupo; o 

envolvimento dos alunos em trabalho de grupo e/ou a pares; a responsabilização dos alunos nas tarefas escolares; 

o favorecimento de momentos de reflexão e autoavaliação; a prática do reforço positivo e o empenho dos alunos 

nas tarefas contribuíram também para os resultados alcançados. No cômputo geral, os resultados apresentados na 

análise efetuada são expectáveis para o ano de escolaridade e faixa etária dos alunos. Saliente-se, porém, que é 

habitual os resultados obtidos no primeiro período serem inferiores aos do terceiro período, pelo que se prevê que 

os resultados finais sejam superiores aos registados. 

Em relação a Cidadania e Desenvolvimento, a média é de 4,3, seis décimas abaixo do valor de referência. Apesar 

disso, a taxa de sucesso é de 100%. Sobre este aspeto, a Secção referiu que esta disciplina, sendo transversal ao 

currículo, apresenta margem de progressão ao longo de todo o ano letivo. 

Em Educação Artística a média é de 4,3 e a taxa de sucesso de 100%. Durante o 1.º período, a maioria das 

atividades desenvolvidas e os temas explorados foram ao encontro do interesse dos alunos, o que permitiu 

desenvolver a sua criatividade e sentido estético. Todos revelaram bastante empenho nas atividades propostas. 

Quanto à Educação Física a média é de 4,4, uma décima acima do valor de referência, com uma taxa de sucesso de 

100%. Nesta disciplina foram desenvolvidas atividades dinâmicas e que fossem ao encontro do interesse dos 

alunos. 

Em Oferta Complementar-Desenvolvimento Digital) a média foi de 4,1 e a taxa de sucesso de 100%. De referir que, 

apesar de não existir ainda um Valor de Referência que sirva de guia a esta avaliação, a Secção concluiu que as 



 

 

atividades dinamizadas foram sempre de encontro ao interesse dos alunos e numa perspetiva de aquisição de 

conhecimentos e competências digitais.  

4º ano 

No que respeita ao Português, a média é de 4,0 em conformidade com o valor de referência.  A taxa de sucesso é 

100%. Face aos resultados obtidos, o grupo considera que as estratégias/medidas universais aplicadas estão a surtir 

efeitos positivos, pelo que deverão continuar a ser implementadas.  

Na Matemática, a média é de 3,9, uma décima abaixo do valor de referência (4,0) e a taxa de sucesso é de 98%. 

Face aos resultados obtidos, o grupo considera que as estratégias/medidas universais aplicadas estão a surtir 

efeitos positivos, pelo que deverão continuar a ser implementadas. Verifica-se uma percentagem, muito residual, 

de classificação de nível Insuficiente, justificado pela existência de três alunos que revelaram um desinvestimento e 

desresponsabilização perante as dificuldades específicas e estruturantes nas aprendizagens progressivamente mais 

exigentes e complexas. Para estes alunos será reforçado e intensificado tanto a mobilização de medidas de 

intervenção nas fragilidades existentes como a articulação e fomentação da colaboração dos Encarregados de 

Educação neste processo de recuperação de modo a que os alunos alcancem níveis de desempenho congruentes 

com as suas capacidades e potencialidades.  

No Estudo do Meio, a média do ano é de 4,0, sendo que o valor de referência é de 4,3. A taxa de sucesso é de 99%. 

O grupo considera que as estratégias implementadas no 1.º período surtiram efeito, no entanto devido às 

aprendizagens essenciais estarem desfasadas dos conteúdos presentes no manual escolar, os docentes procurarão 

diversificar ainda mais as fontes de informação e motivar os alunos através das ferramentas digitais no 

aprofundamento dos conhecimentos dados na sala de aula. 

A taxa de sucesso nesta disciplina não atinge os 100% devido a dois alunos com um nível de classificação de 

Insuficiente. Trata-se de alunos que revelaram um desinvestimento e desresponsabilização perante as dificuldades 

específicas e estruturantes nas aprendizagens progressivamente mais exigentes e complexas, a par de um baixo 

investimento no estudo e reforço autónomo extraescolar. Para estes alunos será reforçado e intensificado tanto a 

mobilização de medidas de intervenção nas fragilidades existentes como a articulação e fomentação da 

colaboração dos Encarregados de Educação neste processo de recuperação sendo expetável que sejam alcançados 

níveis de desempenho congruentes com as suas capacidades e potencialidades.  

Em relação à disciplina de Apoio ao Estudo, a média encontra-se abaixo do valor de referência 0,2. A taxa de 

sucesso está nos 100%. Os alunos revelaram autonomia, empenho, organização e, hábitos e métodos de estudo.  

Na disciplina de EMR, houve uma descida na média de 0, 3. Os resultados alcançados estão ligeiramente abaixo dos 

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

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

mantém-se nos 100%. 

Os resultados obtidos, na disciplina de Inglês, podem considerar-se muito satisfatórios, pois a taxa de sucesso 

obtida no quarto ano é de 100%. Quanto ao critério "Média da disciplina", registou-se uma evolução no nível 

médio, sendo que este ano, em comparação com o valor de referência, a média evoluiu em 2 décimas. Constata-se 

que os resultados obtidos estão, de uma forma geral, relacionados com o esforço dos alunos e com as estratégias e 

metodologias de ensino/aprendizagem implementadas. A adoção de práticas pedagógicas motivadoras; a utilização 

de ferramentas de trabalho estimulantes e diversificadas; a partilha de estratégias e materiais entre docentes do 

mesmo grupo; o envolvimento dos alunos em trabalho de grupo e/ou a pares; a responsabilização dos alunos nas 



 

 

tarefas escolares; o favorecimento de momentos de reflexão e autoavaliação; a prática do reforço positivo e o 

empenho dos alunos nas tarefas contribuíram também para os resultados alcançados.  

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

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

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

Em Oferta Complementar a média foi de 4,2 e a taxa de sucesso de 100%. Nesta disciplina os temas abordados 

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

sucesso alcançado.  

Em Educação Artística a média é de 4,3 e a taxa de sucesso de 100%. Sendo uma disciplina de cariz prático, todos 

revelaram grande empenho nas atividades propostas tendo conseguido grandes êxitos nos trabalhos realizados. 

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

atividades do quotidiano dos alunos com as quais já estavam familiarizados, o que contribuiu para o sucesso 

educativo. 

Enquadrados num contexto pandémico, os resultados académicos obtidos devem ser considerados e analisados à 

luz de circunstâncias sociais, emocionais, familiares e escolares inconstantes, instáveis e fragilizadas.   

Comprovado um prejuízo relevante no percurso de aprendizagem e desenvolvimento global de competências de 

todos os alunos, ao longo do período foram detetadas fragilidades que se centram ao nível das competências 

conceptuais e das funções de execução. Perante as áreas deficitárias identificadas, procedeu-se a uma atuação 

pedagógica assente em estratégias e metodologias de recuperação priorização, reforço e construção de 

aprendizagens e competências para o quarto ano de escolaridade.  

As médias e as taxas de sucesso alcançadas em cada uma das disciplinas são reflexo do desenvolvimento positivo de 

todas as opções pedagógicas tomadas, apesar dos mesmos estarem abaixo do valor de referências nalgumas das 

disciplinas. 

 Não obstante, é necessário continuar e reforçar as mesmas para que os alunos consigam alcançar o perfil esperado 

para o quarto ano de escolaridade de modo a desenvolver um sucesso académico de crescente qualidade. 

Paralelamente às medidas de promoção do sucesso escolar delineadas para o Departamento do 1º Ciclo e ao 

trabalho colaborativo desta secção, sempre que necessário será dada continuidade à designação de medidas 

universais específicas e a ações potencializadoras com o objetivo de projetar respostas educativas às necessidades 

de cada turma e de cada aluno. 

2.º Período
1
: 

1º ano  

Após análise dos resultados das aprendizagens relativamente ao 2º período, concluiu-se que, em relação às médias 

por disciplina, mantem-se os valores abaixo dos valores de referência, mas verificando-se uma subida consecutiva 

nas disciplinas de Português e Matemática de 0,2 e de 0,1 respetivamente e mantendo em Estudo do Meio os 

valores do período anterior.  Na disciplina de Apoio ao Estudo, Cidadania e Desenvolvimento e Educação Física 

verifica-se uma subida de 0,1. Na disciplina de Educação Artística a subida é de 0,2.  

Relativamente às competências dos alunos os docentes continuam a referir como uma evidência a baixa 

consciência fonológica e sintática que continua a ser um entrave ao processo de leitura e escrita, comprometendo 

em parte o desempenho geral dos alunos em todas as disciplinas, pelo que continuarão a desenvolver atividades de 

oralidade, assim como uma exploração mais autónoma e individual por parte dos alunos da plataforma Ensinar e 



 

 

Aprender Português, com recurso aos computadores pessoais. O alívio das medidas de contingência do Covid 19, 

particularmente o não uso obrigatório de máscara ajudará nesse sentido. Na disciplina de Matemática globalmente 

os alunos apresentam dificuldades de interpretar situações problemáticas, assim como de contagens, pelo baixo 

poder de abstração e de justificação dos raciocínios feitos o que leva a um investimento no reforço desses 

conteúdos que se manterá no próximo período.  

Quanto à taxa de Sucesso das disciplinas todas tiveram sucesso pleno, à exceção da disciplina de matemática que 

ficou 1% abaixo. Na turma 03A verificaram-se dois níveis de Insuficiente a Matemática, relativo a dois alunos que 

demonstram dificuldades na disciplina de Português, o que condiciona as outras disciplinas, nomeadamente a 

Matemática. Estes alunos obtiveram a menção de insuficiente a Matemática, por se encontrarem afastados dos 

seus pares e por revelarem bastantes dificuldades em acompanhar os conteúdos programáticos desta disciplina. 

Ambos adquiriram, de forma inconsistente, alguns conhecimentos e conceitos previstos. Demonstram dificuldades 

na realização de adições, mas essencialmente nas subtrações, mesmo utilizando material concreto e manipulável 

ou a reta numérica. Compreendem as propriedades das figuras geométricas, no entanto não as reconhecem 

quando posicionadas de forma diferente. Raramente apresentam argumentos e defendem perspetivas, 

evidenciando muitas dificuldades em explicar o seu raciocínio. 

Os Docentes mantêm a opinião que os alunos não se consciencializam dos critérios de execução e de avaliação, 

mantendo posturas desadequadas, e inconscientes do processo de aprendizagem levando a uma insistência 

permanente de todo o processo.  

 

2º ano 

Apesar dos constrangimentos provocados pelo Covid 19, no decorrer deste período, especialmente no seu início, 

concluiu-se, após análise dos resultados, que houve sucesso pleno em todas as disciplinas. Em relação ao valor de 

referência, o 2º ano, iguala as taxas de sucesso em todas as áreas. Quanto à média, algumas das disciplinas subiram 

relativamente ao 1º período. Dessas de realçar o Português (+0,1), Estudo do meio (+0,1) e Apoio ao Estudo (+0,1) 

que estão acima do valor de referência. As restantes estão bastante próximas dos referido valores, exceção feita a 

EMR que se encontra 0,7 abaixo.  

Na generalidade das turmas verifica-se que os valores obtidos, se aproximam do esperado e que em algumas 

chegam a superar as metas definidas. Tendo em conta as taxas de sucesso e as médias das disciplinas, que 

ultrapassaram ou estão próximos do que é expectável no final do ano, o grupo do segundo ano acha que se deverá 

dar continuidade à coadjuvação em sala de aula, que tem vindo a  permitir um aumento das práticas de trabalho 

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

consolidar e aprofundar as aprendizagens e conhecimentos, principalmente a Português e Matemática; a utilização 

de jogos lúdicos; a exercitação oral do cálculo mental; pedagogia estruturada no reforço positivo bem como 

prosseguir a aposta da implementação da diferenciação, da diversificação pedagógica e da aplicação de 

metodologias pedagógico-didáticas que sejam adequadas às características dos alunos e às aprendizagens a 

desenvolver com base na avaliação formativa. Como constrangimentos ao sucesso aponta-se a instabilidade ao 

nível da assiduidade devido à pandemia. 

Quanto à Média por Disciplina nas restantes áreas, a secção constatou que os resultados, estão bastante 

aproximados relativamente ao VR nas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento (-0,1), Educação Artística (-0,2) e 

Educação Física (-0,1), e subiram relativamente ao 1º período. Para tal melhoria contribuíram o empenho e 



 

 

interesse dos alunos nas atividades propostas, assim como a realização de atividades de carácter mais lúdico nas 

disciplinas. 

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

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

De referir que mediante o novo paradigma avaliativo ao longo deste período foram implementadas as rubricas de 

avaliação nas várias disciplinas e que estas incidiram em diversos instrumentos, para além da testagem, que foram 

ao encontro das potencialidades das turmas e de cada aluno, denotando-se assim uma evolução, embora seja 

necessário dar continuidade ao trabalho desenvolvido até ao momento. 

 

3º ano 

Feita uma análise aos resultados obtidos pelos alunos do terceiro ano de escolaridade, podemos concluir que os 

mesmos melhoraram em todas as disciplinas, conseguindo alcançar, em quase todas elas, uma taxa de sucesso de 

100%. Apenas na disciplina de Matemática se verifica ainda uma taxa de sucesso de 99%, apesar de ter havido um 

aumento de uma décima nesta disciplina, em relação ao período passado. Este desfasamento, bastante residual, 

deve-se apenas ao facto de ainda se verificar a existência de um aluno com avaliação negativa nesta disciplina. 

Referir que este sucesso, apesar de dever ser entendido à luz de uma visão ipsativa, reflete os progressos que se 

têm vindo a registar em todas as turmas e em praticamente todas as disciplinas. Estes resultados são igualmente o 

reflexo do sucesso das medidas de Coadjuvação e Apoio Educativo, pelo constante apoio, antecipação e reforço das 

aprendizagens adotadas pelos docentes com os seus grupos de trabalho, pela criação e adaptação das práticas 

letivas às diferentes realidades vividas em sala de aula, pelo empenho no reforço e superação das dificuldades 

diagnosticadas nos alunos, pela implementação do próprio Programa de Recuperação das Aprendizagens (PRA), 

posto em prática no início do primeiro período, bem como pela prática constante de uma avaliação que tem em 

conta não só as Aprendizagens Essenciais consignadas, como também o próprio aluno de per si, os seus progressos, 

as dificuldades que vai mostrando ou relatando, o constante feedback dado pelo professor e o acompanhamento 

de que os alunos beneficiaram em tempos de isolamento profilático ou contágio por covid-19. A professora da 

turma 09B informou ainda o grupo acerca do reconhecimento de uma maior responsabilização dos Encarregados de 

Educação e maior acompanhamento parental no processo de ensino aprendizagem. 

Tendo em conta o acima exposto, na disciplina de Português, a média é de 4,0, tendo-se verificado a subida de uma 

décima em relação ao valor de referência (3,9), obtendo-se uma taxa de sucesso de 100%. Os alunos que no 

período passado tinham sido classificados com nível negativo à disciplina, conseguiram melhorar os seus resultados, 

daí uma taxa de sucesso de 100%. Face aos resultados obtidos nas diferentes turmas, o grupo considera que as 

estratégias/medidas universais aplicadas, bem como as atividades desenvolvidas no âmbito do Plano de 

Recuperação das Aprendizagens (PRA) e as medidas de promoção do sucesso educativo (Coadjuvação e Apoio 

Educativo) estão a surtir efeitos positivos, pelo que deverão continuar a ser implementadas. De referir, contudo, 

que a Secção salvaguarda a necessidade de se continuar a intervir ao nível da aquisição de hábitos de leitura e de 

escrita, bem como ao nível da leitura e interpretação de enunciados, ao nível da análise de textos e aquisição de 

vocabulário (específico).  

No que diz respeito à disciplina de Matemática, a Secção referiu um aumento de duas décimas (4,2) em relação ao 

valor de referência (4,0). Facto que comprova que as medidas e as estratégias adotadas em sala de aula têm vindo a 

surtir o efeito desejado e os alunos estão a progredir nas suas aprendizagens e competências. De referir, contudo, 



 

 

que de um universo de 155 alunos, apenas uma aluna mantém nível negativo à disciplina. Quanto a esta, a docente 

titular de turma referiu que a criança continua a revelar dificuldades de aprendizagem bastante acentuadas, pouca 

capacidade de cálculo e de raciocínio, bem como dificuldades de memorização, o que a impede de progredir. É uma 

aluna que necessita de mais tempo para interiorizar os conceitos e consolidar os tópicos trabalhados. A aluna em 

questão também beneficia de Medidas Universais – Diferenciação Pedagógica e Acomodações Curriculares. A 

Docente Titular de Turma informou a Secção de que continua a pôr em prática todas as medidas de promoção do 

sucesso escolar e que, apesar de não ter conseguido ainda obter aproveitamento positivo, tem vindo a revelar 

pequenos progressos.  

 Acrescentar que, e sem descurar a situação acima descrita, face aos resultados obtidos nas diferentes turmas, o 

grupo considera que as estratégias/medidas universais aplicadas, bem como as atividades desenvolvidas no âmbito 

do Plano de Recuperação das Aprendizagens (PRA) e as medidas de promoção do sucesso educativo (Coadjuvação e 

Apoio Educativo) estão a surtir efeitos positivos, pelo que deverão continuar a ser implementadas. Ainda assim, a 

Secção considera benéfico insistir sobre o treino do cálculo mental e das estratégias de cálculo; sobre a leitura e 

interpretação de enunciados e sobre o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático.  

Relativamente à disciplina de Estudo do Meio, a média este período é de 4,4, uma décima acima do valor de 

referência (4,3) e a taxa de sucesso é de 100%. O grupo considera que, as estratégias implementadas têm vindo a 

surtir um efeito positivo tendo, no entanto, concluído que, e apesar do bom resultado obtido, se deverá continuar a 

investir mais no estudo autónomo, para que haja um maior aprofundamento das Aprendizagens Essenciais 

trabalhadas em sala de aula. 

Em relação à disciplina de Apoio ao Estudo, a média subiu uma décima (4,3) em relação ao valor de referência (4,2), 

registando-se igualmente uma taxa de sucesso de 100%, o que demonstra que os alunos continuam a desenvolver 

um progressivo domínio da autonomia, do empenho, da organização e da aquisição de hábitos e métodos de 

estudo.  

Na disciplina de EMRC, houve uma subida de 0, 4 em relação ao valor do período passado.  

Em relação a Inglês, os resultados obtidos podem considerar-se muito satisfatórios, pois a taxa de sucesso obtida no 

terceiro ano é de 100%. Quanto ao critério "Média da disciplina", o valor obtido (4,9 %) é superior ao valor de 

referência (3,8%). Estes resultados estão, de uma forma geral, relacionados com o esforço dos alunos e com as 

estratégias e metodologias de ensino/aprendizagem implementadas. Deu-se continuidade à adoção de práticas 

pedagógicas motivadoras; à utilização de métodos de trabalho estimulantes e diversificados; à partilha de 

estratégias e materiais entre docentes do mesmo grupo; ao envolvimento dos alunos em trabalho de grupo e/ou a 

pares; à responsabilização dos alunos nas tarefas escolares; ao favorecimento de momentos de reflexão e 

autoavaliação; à prática do reforço positivo e ao empenho dos alunos nas tarefas, que contribuíram favoravelmente 

para os resultados alcançados.  Saliente-se que as rubricas implementadas, a avaliação dos cadernos diários e de 

apresentações orais, constituíram também uma mais-valia.  

No que diz respeito a Cidadania e Desenvolvimento, a média é de 4,5, tendo-se registado uma subida de duas 

décimas em relação ao período passado (4,3) e tendo já conseguido igualar o valor de referência (4,5). A taxa de 

sucesso é, portanto, de 100%.  

Em Educação Artística, a média é de 4,4, tendo verificado uma subida de uma décima, quer em relação ao período 

passado, quer em relação ao valor de referência (4,3). A taxa de sucesso é de 100%. A maioria das atividades 

desenvolvidas e os temas explorados continuaram a ir ao encontro do interesse dos alunos, o que permitiu 



 

 

desenvolver a sua criatividade e sentido estético. Todos revelaram bastante empenho nas atividades propostas. 

Quanto à Educação Física, a média é de 4,5, uma décima acima do período passado, mas ainda assim, uma décima 

abaixo do valor de referência (4,6). A taxa de sucesso mantém-se nos 100%. Nesta disciplina foram desenvolvidas 

atividades dinâmicas e que fossem ao encontro do interesse dos alunos. 

Em Oferta Complementar-Desenvolvimento Digital, a média foi de 4,4, tendo-se registado um aumento de três 

décimas em relação ao primeiro período. A taxa de sucesso é de 100%. De referir que, apesar de não existir ainda 

um Valor de Referência que sirva de guia a esta avaliação, a Secção concluiu que as atividades dinamizadas têm ido 

sempre ao encontro dos interesses dos alunos e numa perspetiva de aquisição de conhecimentos e competências 

digitais. Salientar que, apesar de só há pouco tempo todos os alunos terem obtido o kit tecnológico, esta disciplina 

tem-se revelado de enorme interesse para os mesmos, já que permite a prática de atividades dinâmicas e 

interativas, e, na maior parte das vezes, que o aluno seja o sujeito ativo da sua própria aprendizagem, tal como 

previsto nas Aprendizagens Essenciais (AE) e no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO).  

 

4º ano 

Verifica-se que os resultados estão, em tos as disciplinas, em congruência com os valores de referência ou, em 

alguns casos, acima dos mesmos. Estes resultados são o reflexo do desenvolvimento de um plano de recuperação 

em articulação com as aprendizagens essenciais do 4º ano de escolaridade. A priorização e o reforço das 

aprendizagens essenciais de final de ciclo revelaram-se fundamentais para a colmatação das aprendizagens 

identificadas como deficitárias nas várias disciplinas e obtenção de uma melhor qualidade do sucesso. Estas 

medidas têm permitido a possibilidade de um reforço mais constante e estruturado, permitindo desenvolver e 

consolidar aprendizagens transversais e estruturantes que acabam por afetar o sucesso académico. De referir que, 

mediante o novo paradigma avaliativo, ao longo deste período foram implementadas as rubricas de avaliação nas 

várias disciplinas e que estas incidiram em diversas técnicas de recolha da informação, para além da testagem, que 

foram ao encontro das potencialidades das turmas e de cada aluno. A avaliação não deverá ter um caracter 

classificativo, mas sim de potenciar e melhorar as aprendizagens e desenvolver os alunos no seu todo. Contudo, 

salvaguarda-se que apesar de se ter verificado uma evolução, ainda se denota a necessidade de continuidade 

destas estratégias de aprendizagens e desenvolvimento, fomentando assim o reforço positivo e evolução das 

mesmas. 

Os resultados obtidos, na disciplina de Inglês, são muito satisfatórios, pois a taxa de sucesso obtida no quarto ano é 

de 100%. Quanto ao critério "Média da disciplina", registou-se uma evolução no nível médio, sendo que este 

período, em comparação com o período letivo anterior, a média evoluiu em 6 décimas. Constata-se que os 

resultados obtidos estão, de uma forma geral, relacionados com o esforço dos alunos e com as estratégias e 

metodologias de ensino/aprendizagem implementadas. A adoção de práticas pedagógicas motivadoras; a utilização 

de ferramentas de trabalho estimulantes e diversificadas; a partilha de estratégias e materiais entre docentes do 

mesmo grupo; o envolvimento dos alunos em trabalho de grupo e/ou a pares; a responsabilização dos alunos nas 

tarefas escolares; o favorecimento de momentos de reflexão e autoavaliação; a prática do reforço positivo e o 

empenho dos alunos nas tarefas contribuíram favoravelmente para os resultados alcançados. Saliente-se que as 

rubricas implementadas, a avaliação dos cadernos diários e de apresentações orais, constituíram também uma 

mais-valia.  

 



 

 

3.º Período: 

1º ano 

Após análise dos resultados das aprendizagens relativamente ao 3º período, concluiu-se que, em relação às médias 

por disciplina, mantêm-se os valores abaixo dos de referência, de 0,2 em todas as disciplinas, com a exceção de 

Educação Física com menos 0,3 e Educação Artística de menos 0,1. No entanto, de referir que comparativamente 

ao 

2º período os valores mantiveram-se, com uma pequena quebra nas áreas de Cidadania e Desenvolvimento e 

Educação Artística, considerando os Docentes tratar-se de um cansaço por parte dos alunos pela extensão do ano 

letivo, revelando uma postura mais desatenta e inquieta não correspondendo às dinâmicas destas áreas. Nas 

restantes áreas também se verificaram esses comportamentos, mas que não se refletiram tanto nos resultados. 

Relativamente às competências dos alunos, os Docentes concluem que no seu global apresentam evidência de uma 

baixa consciência fonológica e sintática que leva a um défice no processo de leitura, escrita e compreensão, que o 

programa do 1ºano não facilita pela sua extensão, considerando que é necessária uma revisão e consolidação forte 

nos casos de leitura e gramática no arranque do próximo ano letivo. Na disciplina de Matemática globalmente os 

alunos apresentam dificuldades de interpretar situações problemáticas em consequência do baixo poder de 

abstração necessitando de uma maior envolvência no seu quotidiano em tarefas simples. 

Quanto à taxa de Sucesso das disciplinas, todas tiveram sucesso pleno. Contribuindo para tal, entre outras, as 

medidas 

de Coadjuvação e Apoio Educativo, uma vez que os alunos apresentam ritmos de trabalho e aprendizagem 

diferenciados, motivando-os com o apoio individualizado, permitindo um trabalho cooperativo, fomentação de 

diferenciação pedagógica e uma melhor gestão do tempo da aula. 

 

2º ano 

Após análise dos resultados, concluiu-se que houve sucesso pleno em todas as disciplinas. Quanto à média, algumas 

das disciplinas subiram relativamente ao 2º período. Dessas é de realçar a Matemática, a EDA e a EDF, que estão 

acima dos valores de referência. Para tal melhoria contribuíram o empenho e interesse dos alunos nas atividades 

propostas, assim como a realização de atividades de carácter mais lúdico nas disciplinas. As restantes estão com 

valores similares aos pretendidos para este ano de escolaridade. No entanto nas turmas 02A e 03C os valores estão 

meio ponto percentual abaixo, nas disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Apoio ao Estudo. Na 

turma 02A a docente referiu que o facto de haver um aluno com  menções negativas  no primeiro período e que  

não conseguia acompanhar os conteúdos do segundo ano, passou a ser abrangido pelas acomodações curriculares - 

medidas universais ao abrigo do DL 54/2018, trabalhando ao nível em que ele se encontra, podendo desta forma 

trabalhar os conteúdos do grupo do primeiro ano, nomeadamente nas áreas do Português e Matemática, tendo 

fichas adaptadas, leitura das mesmas e mais tempo para as concluir. Só deste modo foi possível, que o aluno 

demonstrasse mais motivação e assim executasse mais tarefas, contudo ainda demonstra muitas dificuldades o que 

se refletiu nos seus resultados. 

Na turma 03C, isto ficou a dever-se ao facto da turma ser constituída por dois níveis de ensino, o que condiciona um 

ensino mais individualizado aos alunos com mais dificuldades. Em comparação com os níveis de referência, a 

professora, referiu ainda que os mesmo não foram atingidos devido ao comportamento conversador entre os 

alunos, o que prejudicou as suas avaliações e evolução, denotando-se um grande cansaço e desatenção nos alunos 



 

 

do segundo ano a partir do final de maio. De referir ainda que existe também no grupo, um aluno que aguarda 

resultados de avaliação em psicologia, para despiste de Dislexia e que, tal como referido em ata, a sua avaliação 

baseou-se muito na oralidade. Na generalidade das turmas verifica-se que os valores obtidos, se aproximam do 

esperado chegando a superar as metas definidas em algumas turmas. Tendo em conta as taxas de sucesso e as 

médias das disciplinas, o grupo do segundo ano acha que se deverá dar continuidade à coadjuvação em sala de 

aula, que tem vindo a  permitir um aumento das práticas de trabalho colaborativo e um apoio mais individualizado 

aos discentes,  nas turmas mistas; o Apoio ao Estudo,  operacionalizado com o objetivo de consolidar e aprofundar 

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

exercitação oral do cálculo mental. Assim como, uma pedagogia estruturada no reforço positivo, na diferenciação/ 

diversificação pedagógica e na aplicação de metodologias pedagógico-didáticas adequadas às características dos 

alunos e às aprendizagens. 

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

todos os alunos conseguissem obter um desempenho escolar muito positivo, uma vez que as mesmas demostram 

um sucesso pleno em todas as disciplinas. 

De referir que mediante o novo paradigma avaliativo ao longo deste período continuaram a ser implementadas as 

rubricas de avaliação nas várias disciplinas e que estas incidiram em diversos instrumentos, para além da testagem, 

conseguindo assim, uma visão mais abrangente de cada aluno e das suas potencialidades. 

 

3º ano 

Os docentes do terceiro ano referiram que a análise estatística que se segue deve ser entendida à luz da situação 

excecional em que estes alunos se encontram: são alunos que frequentam pelo terceiro ano a escola, sem terem 

tido a oportunidade de beneficiarem, em qualquer um dos anos, de condições de ensino e aprendizagem habituais 

e de estabilidade no seio escolar e familiar, suportes do bem-estar físico e emocional. As aprendizagens efetuadas 

são positivas e alcançam os valores abaixo expostos, não porque se considere que estão a conseguir atingir as 

Aprendizagens Essenciais estipuladas ou que estão no mesmo nível médio dos alunos de terceiro ano de 

escolaridade pré pandemia. Esta avaliação ipsativa, em que as aprendizagens dos alunos são analisadas tendo como 

referência os próprios alunos, respeita os condicionantes exteriores que se abateram sobre eles e mostra que, 

ainda assim, têm vindo a progredir e a alcançar sucesso.  

As competências, que na generalidade das turmas, se encontravam subdesenvolvidas e que impactam 

profundamente na aquisição de novos conhecimentos: capacidade de compreender, usar e refletir sobre uma 

informação escrita (leitura compreensiva); o saber ouvir que envolve a capacidade de concentração e de 

processamento/assimilação de informação; raciocinar, conceber e aplicar estratégias para resolver problemas; 

autonomia na organização e realização de tarefas; desenvolvimento de estratégias de autocontrolo e de interação 

com os outros foram largamente atingidas. No que toca às aprendizagens, pelo impacto em todas as áreas, ao longo 

de todo o ano letivo, destacou-se o trabalho sobre a ortografia, comprometida pela má discriminação e articulação 

de sons, fruto do uso contínuo e prolongado da máscara facial, a escrita de textos e o raciocínio e 

comunicação matemáticos. As competências e aprendizagens acima mencionadas foram sempre trabalhadas de 

forma prioritária, quer através da implementação das atividades do Plano de Recuperação de Aprendizagens 

quer pela opção por ações educativas, estratégias e atividades muito específicas para o efeito, aquando dos 

momentos de planificação das práticas letivas de cada um dos docentes da secção.  



 

 

No que respeita à disciplina de Português, a média é de 4,1, duas décimas acima do valor de referência; Já a taxa de 

sucesso foi de 99,4%, tendo esta baixado seis décimas, justificadas aqui por duas retenções, uma de um aluno que 

chegou à turma no início do terceiro período (dezanove de abril), e tendo revelado igualmente um enorme 

absentismo escolar. E de uma aluna venezuelana, chegada à turma no dia 12 de maio. De referir que, de um 

universo de 156 alunos, apenas um não obteve nível positivo à disciplina de Português, enquanto o outro não teve 

nível positivo à disciplina de Português Língua Não Materna. Acerca do primeiro, a Docente Titular da turma 10C 

informou a Secção de que o aluno beneficiou de Medidas Universais – Diferenciação Pedagógica, Adaptações no 

Processo de Avaliação (fichas adaptadas, leitura oral da prova, mais tempo para realizar as fichas) e Acomodações 

Curriculares. Contudo, o aluno não apresentava os conhecimentos e as competências necessárias para acompanhar 

o grupo-turma e realizar as aprendizagens preconizadas para o terceiro ano de escolaridade. Apesar de este ter 

realizado algumas aprendizagens, estas são ainda muito incipientes para que o aluno possa frequentar o quarto ano 

de escolaridade com sucesso. Na área do Português, continua a revelar dificuldades ao nível da fluência e 

compreensão leitora, ao nível da escrita com correção ortográfica, ao nível da escrita de textos e ao nível da 

compreensão e aplicação dos conteúdos gramaticais. À parte as situações acima relatadas, e face aos resultados 

obtidos nas diferentes turmas, o grupo considera que as estratégias/medidas universais aplicadas, bem como as 

atividades desenvolvidas no âmbito do Plano de Recuperação das Aprendizagens (PRA) e as medidas de promoção 

do sucesso educativo (Coadjuvação e Apoio Educativo) estão a surtir efeitos positivos, pelo que deverão continuar a 

ser implementadas. De referir que a Secção salvaguarda a necessidade de se continuar a intervir ao nível da 

aquisição de hábitos de leitura e de escrita, bem como ao nível da leitura e interpretação de enunciados, ao nível da 

análise de textos e aquisição de vocabulário (específico).  

Na Matemática, os resultados dos alunos são superiores ao valor de referência (4,0) em duas décimas (4,2), 

contudo, a taxa de sucesso foi de 98,7%. Este decréscimo é justificado igualmente pelas não transições dos alunos 

das turmas 03B e 10 C, acima referidos.  O aluno da turma 10C, apresentou dificuldades ao nível da compreensão 

do conceito de número, posição e valor do número, pois ainda só conhece os números até ao milhar. Ainda não 

aprendeu a calcular multiplicações nem divisões, nem a calcular utilizando o algoritmo; Não conhece as tabuadas, 

mas apresenta bom cálculo mental. Não consegue igualmente resolver situações problemáticas de forma 

autónoma, pois tem dificuldade em compreender algum vocabulário específico. Referir que ambos os alunos 

beneficiaram de Medidas Universais – Diferenciação Pedagógica e Acomodações Curriculares.  Acrescentar que, e 

não se descurando as situações acima descritas, face aos resultados obtidos nas diferentes turmas, o grupo 

considera que as estratégias/medidas universais aplicadas, bem como as atividades desenvolvidas no âmbito do 

Plano de Recuperação das Aprendizagens (PRA) e as medidas de promoção do sucesso educativo (Coadjuvação e 

Apoio Educativo), todas estão a surtir efeitos positivos, pelo que deverão continuar a ser implementadas no 

próximo ano letivo. Ainda assim, a Secção considera benéfico insistir sobre o treino do cálculo mental e das 

estratégias de cálculo; sobre a leitura e interpretação de enunciados e sobre o desenvolvimento do raciocínio 

lógico-matemático.  

No Estudo do Meio, a média é de 4,4, uma décima acima do valor de referência, contudo, a taxa de sucesso foi de 

99,4%, justificada pelo resultado negativo da aluna da turma 03B. Referir que o aluno da turma 10 C conseguiu 

obter algum sucesso na disciplina, contudo, continua a revelar dificuldades de compreensão dos conteúdos 

trabalhados, porque a sua capacidade de compreensão leitora e o seu nível vocabular são ainda muito frágeis. 

Ainda assim, o grupo considera que as estratégias implementadas ao longo do ano letivo surtiram um efeito 



 

 

bastante positivo, tendo, ainda assim concluído, que se irá investir mais no estudo autónomo para maior 

aprofundamento das Aprendizagens Essenciais trabalhadas em sala de aula. 

Em relação à disciplina de Apoio ao Estudo, a média mantém-se uma décima acima do valor de referência (4,3), 

tendo uma taxa de sucesso de 100%, o que demonstra que os alunos revelaram um domínio crescente da 

autonomia, empenho, organização e aquisição de hábitos e métodos de estudo.  

Na disciplina de EMR, houve uma subida bastante acentuada na média (5,0) em relação ao valor de referência (4,9). 

Os resultados alcançados revelam uma crescente consolidação de conhecimentos e competências pelos alunos. A 

taxa de sucesso mantém-se nos 100%. 

Em relação a Cidadania e Desenvolvimento, a média foi de 4,5, com uma taxa de sucesso de 100%. Sobre este 

aspeto, a Secção referiu que esta disciplina, sendo transversal ao currículo, apresenta sempre margem de 

progressão. 

Em Educação Artística a desenvolvidas atividades dinâmicas e que fossem ao encontro do interesse dos alunos. 

Em Oferta Complementar-Desenvolvimento Digital, a média foi de 4,6 e a taxa de sucesso de 100%. De referir que, 

apesar de não existir média é de 4,4 e a taxa de sucesso foi de 100%. Durante o ano letivo, os alunos tiveram 

oportunidade de apropriar-se de novas realidades e conhecer diferentes linguagens estéticas.  A maioria das 

atividades desenvolvidas e os temas explorados foram ao encontro do interesse dos alunos, o que permitiu 

desenvolver a sua criatividade e sentido estético. Todos revelaram bastante empenho nas atividades propostas. 

Quanto à Educação Física a média é de 4,6, duas décimas acima do valor de referência, com uma taxa de sucesso de 

100%. Nesta disciplina foram ainda um Valor de Referência que sirva de guia a esta avaliação, a Secção concluiu que 

as atividades dinamizadas foram sempre de encontro ao interesse dos alunos e numa perspetiva de aquisição de 

conhecimentos e competências digitais.  

Em relação à disciplina de Inglês, os resultados obtidos podem considerar-se muito satisfatórios, pois a taxa de 

sucesso obtida no terceiro ano foi de 99,4%. Neste período, a taxa de sucesso nesta disciplina não atingiu os 100% 

pelo facto de se ter atribuído um nível negativo a uma aluna que integrou a turma 03B a 12 de maio de 2022, sem 

qualquer conhecimento prévio da língua inglesa, não sendo, assim, possível recolher qualquer elemento de 

avaliação. Quanto ao critério "Média da disciplina", o valor obtido (4,5) foi superior ao valor de referência (4,1). O 

esforço dos alunos e as estratégias e metodologias de ensino/aprendizagem implementadas foram fatores que 

contribuíram para o sucesso educativo alcançado. As práticas pedagógicas motivadoras, a utilização de métodos de 

trabalho estimulantes e diversificados, a partilha de estratégias e materiais entre docentes do mesmo grupo, o 

envolvimento dos alunos em trabalho de grupo e/ou a pares, a responsabilização dos alunos nas tarefas escolares, 

o favorecimento de momentos de reflexão e autoavaliação e a prática do reforço positivo e o empenho dos alunos 

nas tarefas surtiram os efeitos desejados, tendo contribuído favoravelmente para os resultados alcançados. 

4º ano 

Verifica-se que os resultados estão, em todas as disciplinas, em congruência com os valores de referência ou, em 

alguns casos, acima dos mesmos. Estes resultados são o reflexo do desenvolvimento de um plano de recuperação 

em articulação com as aprendizagens essenciais do 4º ano de escolaridade. A priorização e o reforço das 

aprendizagens essenciais de final de ciclo revelaram-se fundamentais para a colmatação das aprendizagens 

identificadas como deficitárias nas várias disciplinas e obtenção de uma melhor qualidade do sucesso. Estas 

medidas têm permitido a possibilidade de um reforço mais constante e estruturado, permitindo desenvolver e 



 

 

consolidar aprendizagens transversais e estruturantes que acabam por afetar o sucesso académico. De referir que, 

mediante o novo paradigma avaliativo, ao longo deste período foram implementadas as rubricas de avaliação nas 

várias disciplinas e que estas incidiram em diversas técnicas de recolha da informação, para além da testagem, que 

foram ao encontro das potencialidades das turmas e de cada aluno. A avaliação não deverá ter um caracter 

classificativo, mas sim de potenciar e melhorar as aprendizagens e desenvolver os alunos no seu todo. Contudo, 

salvaguarda-se que apesar de se ter verificado uma evolução, ainda se denota a necessidade de continuidade 

destas estratégias de aprendizagens e desenvolvimento, fomentando assim o reforço positivo e evolução das 

mesmas. Quanto à taxa de sucesso foi de 100% em quase todas as disciplinas à exceção de Português e Matemática 

(99,4%). Este decréscimo deve-se ao fato de uma aluna oriunda de outro país ter integrado a escola no final do 2º 

período e não ter ainda realizado nenhuma das aprendizagens preconizadas nas Aprendizagens Essenciais para o 

quarto ano de escolaridade. Os resultados obtidos, na disciplina de Inglês, são muito satisfatórios, pois a taxa de 

sucesso obtida no quarto ano é de 100%. Quanto ao critério "Média da disciplina", manteve-se igual ao período 

anterior. Constata-se que os resultados obtidos estão, de uma forma geral, relacionados com o esforço dos alunos e 

com as estratégias e metodologias de ensino/aprendizagem implementadas. A adoção de práticas pedagógicas 

motivadoras; a utilização de ferramentas de trabalho estimulantes e diversificadas; a partilha de estratégias e 

materiais entre docentes do mesmo grupo; o envolvimento dos alunos em trabalho de grupo e/ou a pares; a 

responsabilização dos alunos nas tarefas escolares; o favorecimento de momentos de reflexão e autoavaliação; a 

prática do reforço positivo e o empenho dos alunos nas tarefas contribuíram favoravelmente para os resultados 

alcançados. Saliente-se que as rubricas implementadas, a avaliação dos cadernos diários e de apresentações orais, 

constituíram também uma mais-valia.  

Os resultados obtidos, na disciplina de Inglês, foram muito satisfatórios, pois a taxa de sucesso obtida no quarto 

ano foi de 100%. Quanto ao critério "Média da disciplina", o valor obtido (4,7) foi superior ao valor de referência 

(4,1). O esforço dos alunos e as estratégias e metodologias de ensino/aprendizagem implementadas foram fatores 

que contribuíram para o sucesso educativo alcançado. As práticas pedagógicas motivadoras, a utilização de 

métodos de trabalho estimulantes e diversificados, a partilha de estratégias e materiais entre docentes do mesmo 

grupo, o envolvimento dos alunos em trabalho de grupo e/ou a pares, a responsabilização dos alunos nas tarefas 

escolares, o favorecimento de momentos de reflexão e autoavaliação e a prática do reforço positivo e o empenho 

dos alunos nas tarefas surtiram os efeitos desejados, tendo contribuído favoravelmente para os resultados 

alcançados. 

 

 

2. Atividades do PAA organizadas pelo departamento
2
  

 

Projeto Educação 

para a Cidadania 

(PEC) 

 

 

Atividades realizadas: 

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

letivo;  

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

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



 

 

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

- Projeto “Planeta d´ Atitudes”; 

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

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

- Participação no projeto “Onda Rosa”;  

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

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

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

- Implementação do DAC “Circular na rua em segurança” relativa ao tema Segurança 

Rodoviária (2º ano); 

-Comemoração do Dia Nacional do Pijama. 

- Implementação do Projeto Água Segura em parceria com a empresa águas de Barcelos. (3º 

ano). 

-Participação no projeto solidário de recolha de alimentos – GASC. 

-Participação no projeto Missão Continente. 

-Participação no projeto de Educação Emocional por Meio da Arte e Cultura-Fusão entre o 

Oriente e o Ocidente - Fundação MOA. 

-Participação no projeto Sara Terra 

- Desenvolvimento de atividades no âmbito da cidadania ambiental: comemoração do Dia dos 

Oceanos, Dia Mundial da Floresta, Dia Mundial da Água e do Dia do Ambiente; Exploração dos 

conteúdos poluição, sustentabilidade ambiental e energias renováveis; Participação nas 

atividades e nos concursos da Plataforma Mais Cidadania “Missão – Vamos salvar o Planeta”.  

- Palestra com a GNR sobre “Segurança na internet” e exploração de plataformas digitais com 

conteúdos relacionados com o tema (por exemplo SeguraNet.pt) 

- Participação em Simulacros de Incêndio promovidos pela Proteção Civil e pelos Bombeiros de 

Barcelos. 

- Atividades relacionadas com a alimentação saudável e sustentável: “Showcooking com a 

Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos (ETG); Workshop: “Vem cozinhar… com o Chef 

Gonçalo Costa” promovido pelo Programa Eco-Escolas.  

- Participação na atividade a nível nacional “Dar um nó, pedir um desejo” da associação Make-

A-Wish. 

- Participação nas Olimpíadas da Cidadania e do Património. 

- Participação no Projeto “Turma Imbatível” - Promovido pelo LIDL, com atividades sobre a 

sustentabilidade do planeta, jogo gigante do tapete “Jogo e Peras”.  

- Colaboração no Projeto “ADELIA”: promovido pela CPCJ - projeto de apoio à parentalidade 

positiva.  

- Participação no Projeto “MaisCidadania”: Realização de atividades na plataforma; Exploração 

de áreas como o património da região e os conteúdos programáticos; Incentivo aos alunos à 

participação nas olimpíadas da Cidadania que decorrem na plataforma online. 

- Visita da Equipa Saúde Escolar para todas as turmas: sensibilização para a importância e 

promoção da saúde oral; Entrega dos Kit de escovagem a todos os alunos. 

 

Em continuidade:  

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

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

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

trabalhos de Expressão/Educação Artística. 

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

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

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

plantas aromáticas e medicinais; 

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

plataforma; 



 

 

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

Cupertino de Miranda; 

 

Participação
3
 

Participaram todos os alunos do 1º Ciclo – 617 alunos 

Parceiros: Associações de Pais; Encarregados de Educação; Câmara Municipal de Barcelos; 

Fundação Dr. Cupertino de Miranda; Resulima; Missão Continente; Empresa Águas de 

Barcelos; Biblioteca Municipal; Museu de Olaria; GASC – Grupo de Ação Social Cristã; Endesa; 

associação Mundos de Vida; APCOI - Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil; 

Fundação MOA; Departamento de Museologia da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto; Voluntários EDP; Proteção Civil e Bombeiros Voluntários; Associação Make-A-Wish, 

Equipa de Saúde Escolar. 

 

Avaliação
4
 

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

O projeto será mantido, nos mesmos moldes, no próximo ano letivo. 

 

 

 

Projeto 

“Leituras” 

 

Atividades realizadas:  

- Leitura orientada na sala de aula;  

- Leitura autónoma ou recreativa na sala de aula ou nas Bibliotecas Escolares;  

- Realização de dramatizações, fichas de leitura, pesquisas bibliográficas e trabalhos artísticos 

relacionados com as obras exploradas;  

- Participação em Projetos/iniciativas/concursos do PNL; 

- Participação no projeto “Histórias da Ajudaris” (leitura, escrita, arte e solidariedade); 

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

Departamentos curriculares e/ou pela Biblioteca Municipal: 

 Descobrir a Biblioteca” (BE)- Participação no Concurso “Pequenos Grandes Poetas” na 

vertente de declamação e poema inédito;  

 Sessões com os escritores Manuela Mota Ribeiro e João Manuel Ribeiro; 

 Encontro online com a escritora Luísa Ducla Soares, o músico Daniel Completo e o 

ilustrador Nuno Completo; 

 Comemoração da Semana da Leitura: Atividades de leitura dinamizadas pelo professor 

bibliotecário, com temática alusiva ao centenário de José Saramago; realização da Feira 

do Livro, numa das unidades educativas. 

 Comemoração da Semana dos Afetos: Atividades de leitura dinamizadas pelo professor 

bibliotecário, “O paraíso são os outros”, Valter Hugo Mãe 

 Dinamização das bibliotecas de turma e bibliotecas escolares, com requisição para leitura 

domiciliária de livros; 

 Implementação da medida do PRA – Ler para Crescer; 

- Participação no concurso de poesia inédita “Falar de Água com Amor”, da Empresa Águas de 

Barcelos; 

- Participação no Concurso Nacional de Leitura; 

- Assistir a peças de teatro pelos grupos e companhias de teatro Etecetera, Capoeira, APACI e 

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



 

 

as proporcionadas pelo Theatro Gil Vicente; 

 

Participação
3
 

Neste projeto participaram todos os alunos do 1.º Ciclo – 617 alunos. 

Parceiros: Associação AJUDARIS; Biblioteca Municipal; Bibliotecas Escolares, Empresa águas de 

Barcelos; Companhias/grupos de Teatro Etecetera, Capoeira, APACI e o Theatro Gil Vicente. 

Avaliação
4
 

As atividades foram avaliadas como excelentes por alunos e professores. 

O projeto será mantido, nos mesmos moldes, no próximo ano letivo. 

 

 

  

 

 

Projeto Viver as 

Tradições Locais 

e Interculturais 

(VITRALI) 

 

Realização de atividades que permitam a vivência e a valorização das tradições desta 

localidade e as dos alunos de origem estrangeira.  

Atividades realizadas: 

- Atividades relacionadas com as temáticas Magusto, Natal, Cantar os Reis/Janeiras, 

Carnaval,  Páscoa, Provérbios e Lendas, Dia do Pai e Dia da Mãe: 

 Aprendizagem de canções e dramatizações alusivas aos temas; Exploração e pesquisa 

de histórias e tradições, de provérbios e lendas alusivos aos temas; Elaboração e 

decoração do espaço escolar com materiais recicláveis recolhidos pelos alunos; 

  Confeção e experimentação de receitas tradicionais da quadra, como arroz-doce.  

- Realização de visitas ao meio local; 

- Participação nas atividades promovidas pela Câmara Municipal de Barcelos: comemoração do 

Dia da Criança, com visita ao Theatro Gil Vicente para assistir a peça de teatro “Abraço”; 

Entrega do saco de pano reutilizável, colorido pelos alunos.  

- Participação nas atividades do Museu de Olaria. 

- Comemoração do feriado do Município, revivendo a origem da Lenda das Cruzes e da Lenda 

do Galo com trabalhos de pesquisa, leitura da lenda e ilustrações sobre o tema.  

- Sessão de encerramento do projeto “Educação Emocional por Meio da Arte – Fusão cultura 

ocidental e oriental”, dinamizado pela Fundação MOA, com a participação dos Pais e 

Encarregados de Educação na cerimónia Cuidar de Quem Cuida de Mim (turmas 06D e 06G).  

- Participação das turmas 06F, 06G, do 4.º ano, na atividade de articulação vertical, “Feira 

Verde”, com produtos locais cultivados e/ou confecionados pelos alunos e familiares, 

envolvendo toda a comunidade educativa.  

- Participação das turmas 02C, 06F, 06G, do 4.º ano, no XI Sarau Cultural “Admirável Mundo”.  

Interculturalidade:  

- Exploração e diálogo sobre a localização da Ucrânia; - Cultura e tradições do país e a sua 

situação atual de conflito Ucrânia/Rússia;  

- Participação no projeto: “AEVT- solidariedade com a Ucrânia”: recolha de bens essenciais, 

painel solidário. 



 

 

- Exploração e diálogo sobre a localização e tradições dos países de origem de alunos que 

passaram a integrar as turmas: Venezuela, Brasil e Angola. 

Participação
3
 

Participaram todos os alunos do 1º Ciclo – 617 alunos 

Parceiros: Associações de Pais; juntas de Freguesia; Theatro Gil Vicente; Câmara Municipal de 

Barcelos; Fundação MOA Portugal.  

Avaliação
4
 

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

O projeto será mantido, nos mesmos moldes, no próximo ano letivo. 

 

 

Projeto de 

Promoção e 

Educação para a 

Saúde em Meio 

Escolar (PPESME) 

 

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

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

Cávado  III – Barcelos/Esposende): Promoção dos lanches escolares saudáveis; escovagem 

diária dos dentes, implementação da Educação Sexual, através das atividades do programa 

PRESSE; 

- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação (semana da alimentação) desenvolveram-se 

várias atividades como degustação de alimentos saudáveis, elaboração de ementas saudáveis, 

confeção de lanches saudáveis, visionamentos de animações e exploração de PowerPoints 

alusivos ao tema, construção de livros de receitas; 

- Participação nos concursos: Missão Continente “Refeições saudáveis” e “frutos e hortícolas” 

na plataforma + Cidadania; 

- Aplicação do DAC “Açúcares” nas turmas do 4ºano; 

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

malefícios do tabaco pelos alunos do terceiro ano; 

- Participação nos projetos nacionais: Heróis da Turma, LIDL – Turma Imbatível e Missão 

Continente; 

- Realização de atividades relacionadas com a higiene do vestuário, higiene corporal, higiene 

oral e prevenção de piolhos; 

- Realização de atividades relacionadas com as regras de prevenção do COVID19; 

- Atividades de sensibilização para a prática de atividade física – demonstração da equipa 

desportiva Trial Portugal, com o apoio da Federação Portuguesa de Ciclismo, com 

experimentação, por parte dos alunos, de circuitos em bicicleta; 

- Dinamização dos programas de incentivo ao consumo da fruta e do leite escolar. 

Participação
3
 

Participaram todos os alunos do 1º Ciclo – 617 alunos 

Parceiros: CMB; Equipa de Saúde Escolar, LIDL e Continente. 

Avaliação
4
 

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

O projeto será mantido, nos mesmos moldes, no próximo ano letivo. 

 

 



 

 

Identificação
2 

ATIVIDADES 
GNR  
Destacamento 
Territorial de 
Barcelos  
 

 

Sensibilizar para as temáticas Educação Ambiental, Segurança Rodoviária, Bullying e Internet 
Segura   

Foram realizadas as seguintes palestras: 

 “Segurança na internet” - 20 alunos dos 3º e 4º anos; 

Segurança Rodoviária – 55 alunos dos 1º e 3º anos; 

Cyberbullying – 40 alunos do 4º ano. 

Participação
3
 

Participaram nestas atividades 115 alunos. Algumas das palestras agendadas foram canceladas 

devido à pandemia e, por força de agenda, não puderam ser remarcadas.   

Avaliação
4
 

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

Serão mantidas no próximo ano letivo. 

 

Identificação
2 

Visitas ao Meio 
Local /Visitas 
de Estudo 
 

 

Realizaram-se 19 visitas de estudo /visitas ao meio local que incluíram: 

- Visitas a locais de cultura: Theatro Gil Vicente, Galeria Municipal de Arte, Museu de Olaria, 

para assistirem a espetáculos de teatro, musicais e exposições de arte e pintura; 

- Foram visitados os Museu dos Descobrimentos (Porto), Museu Fábrica do Chocolate 

(Barcelos); 

- Foram visitados o Oceanário (Lisboa), o Zoo Quinta de Santo Inácio (Gaia), os espaços 

MagicLand (Penafiel), Family Party (Barcelos)e Kidzânia (Lisboa), a Escola Prática de Serviços 

(Póvoa do Varzim); 

- Visitas ao meio local – vacaria, observação de solos, quinta com cultura de ananases, parques 

de lazer, percursos nos Caminhos de Santiago. 

 

Participação
3
 Participaram todos os alunos do 1º Ciclo – 617 alunos 

Avaliação
4
 

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

Serão mantidas no próximo ano letivo. 

 

 

Identificação
2 

Projeto  

eTwinning  

 

 

 No 1º Período, a partir de meados do mês de novembro, deu-se início ao projeto eTwinning, 

subordinado ao tema “Healthy and Unhealthy Food”, que se pautou pelo primeiro contacto 

com os parceiros internacionais: 

 - Professores e alunos procederam à sua apresentação na plataforma; 

- Houve uma breve apresentação do contexto escolar de cada escola; 

- Foram realizados postais de Natal a enviar aos parceiros do Projeto. Foram feitos registos 

fotográficos. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZN_pt-PTPT975PT975&sxsrf=ALiCzsZCbHoxe1xvms71jC1lC1h6JT_7Fg:1658175935543&q=Cyberbullying&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiSu_PcooP5AhWUwQIHHUOMCBkQkeECKAB6BAgCEDg


 

 

 

No 2º Período, deu-se continuidade ao projeto ETwinning, subordinado ao tema “Healthy and 

Unhealthy Food”, que se pautou pelo desenvolvimento de trabalho colaborativo com os 

parceiros internacionais: 

 - Elaboração de logotipos subjacentes à temática do projeto;  

- Realização de um e-book colaborativo sobre comidas confecionadas em cada país 

participante no projeto (Itália, Turquia, França e Portugal);  

- Foi realizado um vídeo em que os alunos falavam brevemente dos alimentos que gostam e 

não gostam de comer; 

 - Foram partilhadas fotografias de atividades desenvolvidas nas aulas ao longo da abordagem 

da unidade curricular 4 “Food”, interligada com o projeto em desenvolvimento. 

 

No 3º Período, concluiu-se o projeto eTwinning, subordinado ao tema “Healthy and Unhealthy 

Food”, que se pautou essencialmente pelo balanço e pela avaliação do trabalho realizado: 

 - Abordou-se a história “The very Hungry Caterpillar” e fez-se uso da realidade aumentada, 

através da app Arloopa;  

- Foram realizados jogos digitais educativos no âmbito da temática do projeto (TPC, na 

plataforma Teams);  

- Professora e alunos procederam, na plataforma eTwinning, à avaliação do trabalho realizado, 

através de uma grelha de avaliação e da app Mentimeter, respetivamente; 

- Realizou-se um jogo final para testar conhecimento adquirido no âmbito do projeto, através 

da plataforma de aprendizagem Kahoot;  

- Procedeu-se à divulgação de um vídeo na plataforma Teams, nas equipas das diversas turmas 

participantes, e na página de Facebook do Agrupamento, com o resumo do trabalho realizado 

no âmbito do projeto. 

 

Participação
3
 

- Alunos do 4º ano: T02C, T06F, T07C e T10D (71 alunos);  

- Professora de Inglês, Anabela Gonçalves. 

Avaliação
4
 

A planificação prevista decorreu conforme programado. Salientam-se o empenho, a 

participação, o interesse, o entusiasmo e o envolvimento dos alunos nas atividades e destaca-

se o desenvolvimento transversal de competências e conteúdos escolares proporcionado pelas 

atividades desenvolvidas. 

Assim, objetivos previstos para esta atividade foram atingidos. 

 

Identificação
2 

Projeto Educação 

Emocional por 

Meio da Arte – 

Clube UNESCO – 

A implementação do projeto visa: 

 conhecer, estudar e valorizar as culturas e as tradições portuguesa e japonesa;  

 Levar a refletir sobre o Belo, o Bem, a Felicidade, a Gratidão, a Natureza e as suas 

leis, os sentimentos entre outros.    

O projeto englobou 8 sessões: 



 

 

Fundação MOA 

de Portugal  

 

1º período: Jardim das Flores e Cerimónia do Chá. 

2º período: Cantarinhas de Barro, Resistência fio de lã vs Fio de seda, Arte Floral II (Flor, uma 

outra perspetiva), Candeias de azeite e luz, Exposição de Réplicas de Arte. 

3º período: Sessão final: Cuidar de quem cuida de mim (Sessão com pais/EE/outro familiar). 

  

Participação
3
 Turmas 06D e 06F – 37 alunos 

Avaliação
4
 

As atividades foram avaliadas como excelentes, pelos alunos, docentes e pais e Encarregados 

de Educação. 

Havendo oportunidade, o projeto será mantido no próximo ano letivo. 

 

Identificação
2
 

ARTICULAÇÃO VERTICAL 1º CICLO/2º CICLO: 

PARTICIPAÇÃO NAS JORNADAS PEDAGÓGICAS DO AEVT 

Participação
3
 Esta atividade não foi realizada. 

Avaliação
4
  

 

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

Participação
3
 

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

articulação com a(s) turma(s) do 1º ciclo. As atividades adaptaram-se aos planos de 

contingência de cada unidade educativa. 

Avaliação
4
 

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

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

A atividade deverá será mantida no próximo ano letivo. 

 

 

3. Medidas de promoção do sucesso escolar 

3.1. Apoio Educativo 

 1P 2P 3P 

Ano  

Nº 

aluno

s que 

frequ

enta

m 

% 

Nº de 

aluno

s que 

obtiv

eram 

suces

so 

% 

Nº de 

alunos 

que 

freque

ntam 

% 

Nº de 

alunos 

que 

obtiver

am 

sucesso 

% 

Nº de 

aluno

s que 

frequ

entam 

% 

Nº de 

aluno

s que 

obtive

ram 

sucess

o 

% 

1º  6 3,6% 2 66,7% 17 10,1 17 100 7 4% 7 100% 



 

 

2º  24 18,5% 23 95,8% 22 16,9 22 100 17 13,2% 17 100% 

3º  23 15% 23 100% 21 13,7 21 100 22 14,1% 21 95,5% 

4º  17 10,7% 17 100% 18 11,4 18 100 15 9,4% 15 100% 

1.º Período
5
: 

Beneficiaram da medida um total de 70 alunos, distribuídos sobretudo pelos 2º e 3º anos de escolaridade.  

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

pedagogia individualizada e diferenciada e um auxílio na recuperação e/ou consolidação de aprendizagens afetadas pela 

instabilidade dos anos letivos anteriores.  

2.º Período
5
:  

Beneficiaram da medida um total de 78 alunos, neste período, distribuídos pelos quatro anos de escolaridade.  

A medida produziu um impacto muito positivo uma vez que todos os alunos que dela beneficiaram obtiveram 

resultados positivos. Assim manteve-se um precioso auxílio na implementação da pedagogia individualizada e 

diferenciada e um auxílio na recuperação e/ou consolidação de aprendizagens afetadas pela instabilidade dos anos 

letivos anteriores. 

3.º Período
5
: 

No 3º período, a medida Apoio Educativo beneficiou 60 alunos, de 23 turmas, dos quatro anos de escolaridade, com 

predominância nos alunos do 3º ano.  Destes, 3 alunos tinham português como língua não materna. Um destes casos é 

uma aluna do 3º ano que beneficiou de apoio nas disciplinas de Português e Matemática. Obteve menção negativa nas 

mesmas e por consequência não transitou de ano. Ingressou na turma nos últimos dias do segundo período, sem 

conhecimento da língua e encontrando-se completamente desfasada do grupo e sem perspetiva de poder colmatar esse 

desfasamento em apenas um ano letivo. Para os restantes alunos, o apoio educativo contribuiu para alcançar o sucesso 

nas aprendizagens.  

3.2. Coadjuvação em sala de aula  

 1P 2P 3P 

Ano  

Nº de 

turmas 

ou 

grupos 

/ano 

Nº de 

alunos 

que 

frequent

am 

Nº de 

alunos 

que 

obtiver

am 

sucess

o 

% 

Nº de 

turmas 

ou 

grupos 

/ano 

Nº de 

alunos 

que 

frequent

am 

Nº de 

alunos 

que 

obtivera

m 

sucesso 

% 

Nº de 

turmas 

ou 

grupos 

/ano 

Nº de 

alunos que 

frequenta

m 

Nº de 

alunos 

que 

obtiver

am 

sucesso 

% 

1º  8 123 120 97,6% 7 105 105 100% 7 105 105 100% 

2º  7 69 68 98,5% 6 47 47 100% 6 48 47 100% 

3º  4 37 37 100% 4 39 39 100% 4 38 39 100% 

4º  4 25 25 100% 4 25 25 100% 4 25 25 100% 

1.º Período: 

A medida Coadjuvação foi aplicada em 23 grupos e turmas. Beneficiou as turmas mistas (9 turmas) e as dos 1º (4 

turmas) e 2º anos de escolaridade num total de 254 alunos.   

Em todos os anos que foi implementada, foi sempre considerada como muito produtiva e promotora 

do sucesso educativo. Permitiu um trabalho mais próximo e constante com os alunos, o que proporcionou um apoio 

mais individualizado, possibilitando um maior reforço e consolidação das competências individuais e a implementação 



 

 

com maior eficácia das medidas universais delineadas para os alunos com dificuldades. O trabalho de proximidade, para 

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

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

melhores alunos e dedicando mais tempo a ajudar os alunos com mais dificuldades. Nas turmas mistas foi referido que 

contribuiu para um melhor acompanhamento de todos os alunos dos dois anos de escolaridade possibilitando o 

atendimento aprofundado e individualizado aos grupos/ crianças com ritmos de trabalho e aprendizagem diferenciados, 

respeitando assim os interesses, ritmos e perfis de cada um. Mencionou-se também a ajuda na realização de trabalhos 

de grupo e trabalhos de pesquisa diversificando e consolidando assim a aquisição de métodos de estudo e de trabalho.  

  

2.º Período: 

A medida Coadjuvação foi aplicada em 21 grupos e turmas. Beneficiou as 9 turmas mistas e 3 turmas do 1º ano de 

escolaridade num total de 216 alunos.   

A medida foi uma vez mais considerada como muito produtiva e promotora do sucesso educativo pelos motivos 

mencionados no período passado. Neste período foi também referido o contributo na agilização do Plano Recuperação 

de Aprendizagens e uma melhor aplicação do Plano de Desenvolvimento Digital. 

3.º Período: 

Neste período letivo a medida coadjuvação foi aplicada ao mesmo número de grupos e turmas (9 turmas mistas e 3 

turmas do 1º ano de escolaridade) e ao mesmo número de alunos, 216. Foram apontados os mesmos pontos fortes 

referidos nos períodos passados.  

 

4. Articulação com a educação pré-escolar
5
  

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

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

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

coincidiam, algumas escolas expuseram os trabalhos de todos e outras registaram-nas em suportes digitais de vídeo 

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

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

dois níveis de escolaridade.  

 

 

5. Articulação com o 5.º ano
6
  

Não foi realizada.  

 

6. Articulação com as atividades de enriquecimento curricular
7
  

1.º Período: 

                                                 
5 No final do primeiro período letivo, realizar um balanço das atividades de articulação com a educação pré-escolar. 
6 No final do ano, realizar um balanço das atividades de articulação com o 5.º ano. 
7 No final de cada período letivo, realizar um balanço da articulação curricular entre a componente letiva e o enriquecimento curricular. 



 

 

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

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

2.º Período:  

Ao longo do 2º período manteve-se o trabalho de parceria e articulação entre os PTT e os técnicos das AEC, que 

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

3.º Período: 

 Ao longo do 3º período manteve-se o trabalho de parceria e articulação entre os PTT e os técnicos das AEC, o que 

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

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

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

 

7. Articulação com as famílias e outros parceiros educativos
8
  

 Ao longo deste ano letivo que continuou atípico devido à situação pandémica, não foi ainda possível abrir a escola 

aos Pais e Encarregados de Educação nos moldes habituais no 1º Ciclo. Foram realizadas atividades que contaram 

com a colaboração das famílias, mas que não envolveram a presença destas na escola.  

O número de atividades realizadas com parceiros educativos foi muito elevado e variado, conforme se verifica na 

avaliação das atividades e projetos constante no ponto 2 deste documento. 

 

8. Ações de melhoria/ ações do PAE
9
 

1.º Período: 

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

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

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

documento.  

2.º Período  

As medidas Coadjuvação e Apoio Educativo continuaram a ser avaliadas de forma bastante positiva pois mais uma 

vez permitiram aos alunos que delas beneficiaram uma melhoria e diversificação das condições de aprendizagem, 

promovendo assim a equidade no desenvolvimento das diferentes áreas de competência, de acordo com o 

explanado no ponto 3 deste documento. 

3.º Período: 

À semelhança dos períodos passados, as medidas Coadjuvação e Apoio Educativo continuaram a ser avaliadas de 

                                                 
8 No final do ano letivo, realizar um balanço da participação da comunidade. 
9 Referir execução (concretização do previsto; alterações introduzidas; incidentes), progressos (resultados obtidos para cada indicador previsto) e 
reflexão periódica. 



 

 

forma bastante positiva já que permitiram aos alunos que delas beneficiaram uma melhoria e diversificação das 

condições de aprendizagem, promovendo assim a equidade no desenvolvimento das diferentes áreas de 

competência, de acordo com o explanado no ponto 3 deste documento.  

 

9. Cumprimento das planificações/ dos programas
10

 

 Todas as planificações curriculares foram cumpridas.  

 

10. Supervisão pedagógica
11

 

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

substituição de professores titulares de turma devido a infeção por Covid 19 ou por isolamento profilático.  No 3º 

período foram iniciadas as supervisões tendo sido possível realizar 17 acompanhamentos num universo de 34 

professores titulares de turma o que representa 50% dos docentes. Foram acompanhados professores de 5 das 10 

escolas do 1º Ciclo do agrupamento.    

 

11. Organização e funcionamento
12

 

Aspetos mais positivos: 

- Boa capacidade de acolhimento dos novos docentes oque leva a uma rápida identificação dos mesmos com a 

missão do departamento e do agrupamento; 

- O trabalho colaborativo realizado em secção de ano; 

- Elevado e variado número de parcerias educativas estabelecidas.  

Aspetos a melhorar: 

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

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

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

 

12. Reuniões de autoavaliação do departamento 

1.ª Avaliação intercalar Data:26/01/22 A Coordenadora,  

2.ª Avaliação intercalar Data:  13/05/22 A Coordenadora,  

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



 

 

Avaliação final Data: 18/07/2022 A Coordenadora,  

 


