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O presente relatório é elaborado pela Equipa de Autoavaliação da Escola, com a colaboração direta 

dos Coordenadores de Departamentos, Coordenadora dos Diretores de Turma, Coordenador dos 

PAA/Clubes e Projetos, Representante do Núcleo de Apoio à Aprendizagem e Inclusão (NAAI), 

GAAF, Direção e teve por base a recolha de dados referentes aos resultados da avaliação do 1.º 

período.  

Vários documentos sustentaram as informações deste relatório: Grelhas de estudo dos resultados 

por anos/disciplinas face às metas de sucesso e de qualidade de sucesso; relatório do GAAF; 

relatório dos Clubes e Projetos; do PAA; dos balanços aos Planos de Melhoria; relatórios de 

Coordenação dos Departamentos Curriculares da Educação Pré-escolar, Primeiro Ciclo, Matemática 

e Ciências Experimentais, Línguas e Humanidades, Expressões e Núcleo de Educação Especial e 

Apoios Educativos. 

1. Caracterização da população escolar 
 

Nível  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Pré-Escolar  65 74 81 87 

1.º Ciclo  128 124 119 102 

2.º Ciclo  52 50 54 63 

3.º Ciclo  103 92 83 80 

TOTAL  348 340 337 332 
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2. Avaliação Interna 

2.1. Resultados da Educação Pré-Escolar 
 

O presente quadro traduz os resultados globais das fichas de avaliação das crianças que 

frequentaram a educação pré-escolar neste 1º período, (82 alunos). Cinco crianças (quatro de 3 

anos e uma de 5) não foram avaliadas por falta de dados, porque não frequentarem a EPE neste 

período. 

 

 Formação Pessoal e Social Expressão e Comunicação Conhecimento do Mundo 

Adquirida Em aquisição Adquirida Em Aquisição Adquirida Em Aquisição 

3 Anos 73,99% 26,01% 71,47% 28,53% 66,17% 33,83% 

4 Anos 75,62% 24,38% 74,18% 25,82% 68,42% 31,58% 

5 Anos 73,33% 26,67% 66,13% 33,87% 64,23% 35,77% 

Total 74,31% 25,69% 70,60% 29,40% 66,27% 33,73% 

 

Resumo geral do agrupamento por idades e áreas de conteúdo 

 

A percentagem de competências consideradas adquiridas situa-se nos 74,31% na área da Formação 

Pessoal e Social, na área de Expressão e Comunicação nos 70,60% e no Conhecimento do Mundo 

situa-se nos 66,27%. A percentagem de competências adquiridas neste 1º período é superior às do 

período homólogo do ano letivo anterior. 

Nas diferentes idades, verificou-se alguma uniformidade na percentagem de competências 

adquiridas, à exceção do grupo dos cinco anos na área de Expressão e Comunicação.   

 

 

Dificuldades manifestadas pelas crianças: 

- 7 crianças apresentam dificuldades de aprendizagem; 

- 5 crianças acompanhadas pela intervenção precoce (quatro de 5 anos e uma de 6 anos), com 

dificuldades nas 3 áreas de conteúdo; Destas crianças, 2 (1 criança de cinco anos e 1 criança de seis 

anos) estão também ao abrigo do DL nº 54/2018; e existe mais 1 criança fora deste conjunto que 

beneficia de medidas do DL nº 54/2018; 

- 1 criança beneficia de medidas universais, mas não tem apoio da professora da Educação Especial; 

- 20 crianças são regularmente acompanhadas em terapia da fala, pela terapeuta do 

agrupamento. 

- Regista-se um número semelhante de crianças sinalizadas comparativamente ao igual período do 

ano anterior.  
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- Continua a manter-se como área de maior relevância, em termos das dificuldades apresentadas, a 

Expressão e Comunicação, associada, em muitos casos, à capacidade cognitiva e interpretativa e 

pobreza de vocabulário e vivências.  

 

 

 

Medidas tomadas para superação das dificuldades de cada criança 

- Mantém-se o debate em torno do desenvolvimento do trabalho em cada jardim e com especial 

incidência nos casos de crianças que apresentam alguma dificuldade.  

- É promovida a troca de materiais e ideias e sobretudo a partilha de estratégias, nomeadamente 

no domínio da linguagem oral.  

- Regista-se um esforço acrescido na aferição de procedimentos para avaliação das competências 

das crianças. 

- É dada atenção ao desenvolvimento das crianças e na superação das suas dificuldades, recorrendo 

a outros técnicos, envolvendo as famílias, mobilizando os recursos disponíveis. 

- É desenvolvido apoio individualizado, com incidência nas áreas em que as crianças apresentam 

mais dificuldades e implementadas estratégias diferenciadas de trabalho, tendo em conta a 

pedagogia ativa, e a construção do conhecimento em que a criança é o agente principal neste 

processo. 

- Apoio de uma educadora, em mobilidade por doença, às crianças que apresentam mais 

dificuldades, nomeadamente no JI Carvalhais sala B. 

- 5 crianças são acompanhada pelos serviços de intervenção precoce; 

- 3 crianças ao abrigo do DL n.º 54/2018; 

- 20 crianças são regularmente acompanhadas em terapia da fala, pela terapeuta do agrupamento. 

 

2.2. Resultados do 1.º Ciclo 

 1.º ano 
(14 alunos) 

2.º ano 
(25 alunos) 

3.º ano 
(28 alunos) 

4.º ano 
(35 alunos) 

 S/ QS METAS S/QS METAS S/QS METAS S/QS METAS 

PORTUGUÊS 100%/64% 97,5%/79,9% 80%/64% 97,3%/68,7% 96,4%/75% 97,1%/50,4% 100%/57,1% 98%/55% 

MATEMÁTICA 100%/86% 98,5%/87,1% 92%/72% 97,3%/72,9% 100%/75% 91,1%/53,2% 100%/62,9% 92,8%/54,1% 

ESTUDO MEIO 100%/100% 100%/98% 100%/88% 100%/89% 100%/85,7% 97,1%/65% 100%/62,9% 99%/70% 

INGLÊS     100%/92,9% 98%/62,3% 100%/82,9% 98,03%/71% 

EDUCAÇÃO FÍSICA 100%/86% 100%/93,7% 100%/88% 100%/94,8% 100%/96,4% 100%/84,9% 100%/100% 100%/92,4% 

EDUCAÇÃO 
ARTÍSTICA 

100%/100% 100%/88,3% 100%/80% 100%/89,6% 100%/89,3% 100%/70,9% 100%/85,7% 100%/85,4% 
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Globalmente, os valores de sucesso superaram as metas em todos os anos, à exceção do 2.º ano a Português, 

Matemática, Apoio ao Estudo e Cidadania e Desenvolvimento e, no 3.º ano, a Português.  

As taxas de qualidade de sucesso ainda carecem de melhoria em várias disciplinas do 1.º ano e do 2.º ano. No 

3.º ano, a qualidade de sucesso só precisa de melhorar a EMRC e, no 4.º ano, a Estudo do Meio e EMRC. 

 

Numa análise centrada nos alunos, verifica-se: 

-1.º ano (14 alunos): registou-se sucesso pleno; 

- 2.º ano (25 alunos):  19 alunos obtiveram sucesso pleno, 4 alunos tiveram 1menção negativa, 1 aluna teve 2 

negativas e 1 aluno obteve 3 menções negativas; 

- 3.º ano (28 alunos): 27 alunos obtiveram sucesso pleno e 1 aluno teve 1 menção negativa; 

- 4.º ano (35 alunos): registou-se sucesso pleno. 

 

Reflexão sobre os resultados e Propostas de Melhoria - 1.º Ciclo 

 

Da reflexão e análise feitas aos resultados do 1.º período, detetaram-se os seguintes constrangimentos: 

- Dificuldade na recuperação do ritmo de trabalho desejado prejudicado pelos períodos de confinamento ou 

isolamento profilático registados em várias turmas em vários momentos; 

- Pouca autonomia revelada por certos alunos; 

- Heterogeneidade  nos grupos/ turmas; 

- Dificuldades de atenção e concentração; 

- Dificuldades no cumprimento das regras de convivência social por certos alunos; 

- Existência de alunos com Necessidades Educativas com dificuldades acrescidas. 

Como propostas de melhoria dos resultados, os docentes apresentaram as seguintes estratégias de 

intervenção: 

- Utilização de estratégias que envolvam e impliquem mais os alunos na sua própria aprendizagem e 

avaliação; 

- Diversificação de técnicas e instrumentos de avaliação; 

- Promoção de uma gestão flexível do currículo rentabilizando as potencialidades da interdisciplinaridade; 

- Utilização de estratégias de ensino diversificadas e motivadoras de forma a otimizar as aprendizagens. 

  

APOIO  ESTUDO 100%/93% 100%/84,6% 96%/56% 100%/84,4% 100%/82,1% 100%/59,9% 100%/68,6% 100%/68% 

EDUCAÇÃO 
CULTURAL 

100%/100% 100%/92% 100%/80% 100%/94% 100%/100% 100%/79% 100%/100% 100%/100% 

CIDADNIA E 
DESENVOLVIMENTO 

100%/79% 100%/96,7% 96%/68% 100%/82,6% 100%/92,9% 97,3%/68,6% 100%/85,7% 100%/83,6% 

EMRC 
100%/75% 100%/100% 100%/60% 100%/100% 100%/92% 100%/100% 100%/80,6% 100%/100% 
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2.3. Resultados do 2.º e 3.º ciclos/Departamento/Disciplinas 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Ciências Naturais 

 

Laboratório de Ciências 

 

Matemática 

 

Físico-Química 

 

TIC

 

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 19 10 5 100.00% 44.12% 100.00% 55.00% Igual à meta. Abaixo da meta em 10.88%

6.º 0 0 12 13 3 100.00% 57.14% 100.00% 55.10% Igual à meta. Acima da meta em 2.04%

7.º 0 0 17 6 3 100.00% 34.62% 100.00% 47.50% Igual à meta. Abaixo da meta em 12.88%

8.º 0 0 9 14 2 100.00% 64.00% 97.30% 55.60% Acima da meta em 2.70% Acima da meta em 8.40%

9.º 0 0 7 17 5 100.00% 75.86% 100.00% 56.30% Igual à meta. Acima da meta em 19.56%

Sucesso Qua. Sucesso

Totais Metas Análises em relação às metas

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 12 15 7 100.00% 64.71% 100.00% 61.00% Igual à meta. Acima da meta em 3.71%

6.º 0 0 10 12 6 100.00% 64.29% 100.00% 72.40% Igual à meta. Abaixo da meta em 8.11%

Sucesso Qua. Sucesso

Totais Metas Análises em relação às metas

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 5 16 11 2 85.29% 38.24% 84.00% 40.10% Acima da meta em 1.29% Abaixo da meta em 1.86%

6.º 0 6 13 6 3 78.57% 32.14% 90.00% 43.10% Abaixo da meta em 11.43% Abaixo da meta em 10.96%

7.º 0 7 10 7 2 73.08% 34.62% 78.50% 44.70% Abaixo da meta em 5.42% Abaixo da meta em 10.08%

8.º 0 4 13 8 0 84.00% 32.00% 77.20% 40.10% Acima da meta em 6.80% Abaixo da meta em 8.10%

9.º 0 6 11 8 4 79.31% 41.38% 73.90% 42.90% Acima da meta em 5.41% Abaixo da meta em 1.52%

Sucesso Qua. Sucesso

Totais Metas Análises em relação às metas

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 0 0 0

6.º 0 0 0 0 0

7.º 0 1 10 12 3 96.15% 57.69% 100.00% 66.00% Abaixo da meta em 3.85% Abaixo da meta em 8.31%

8.º 0 0 11 9 5 100.00% 56.00% 98.20% 62.50% Acima da meta em 1.80% Abaixo da meta em 6.50%

9.º 0 0 15 8 6 100.00% 48.28% 99.00% 48.50% Acima da meta em 1.00% Abaixo da meta em 0.22%

Sucesso Qua. Sucesso

Totais Metas Análises em relação às metas

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 14 13 3 100.00% 53.33% 100.00% 71.10% Igual à meta. Abaixo da meta em 17.77%

6.º 0 0 6 20 2 100.00% 78.57% 100.00% 63.90% Igual à meta. Acima da meta em 14.67%

7.º 0 0 9 11 6 100.00% 65.38% 100.00% 64.20% Igual à meta. Acima da meta em 1.18%

8.º 0 0 8 12 5 100.00% 68.00% 99.10% 68.40% Acima da meta em 0.90% Abaixo da meta em 0.40%

9.º 0 0 10 12 7 100.00% 65.52% 100.00% 77.40% Igual à meta. Abaixo da meta em 11.88%

Totais Metas Análises em relação às metas

Sucesso Qua. Sucesso
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Reflexão sobre os resultados e Propostas de Melhoria – Matemática 

Em ambos os anos escolares do 2.º ciclo, registou-se uma taxa de sucesso inferior à meta definida 

(à exceção do 5.º B, que é superior), sendo que no 5.º A e sextos anos, o diferencial negativo 

corresponde, respetivamente, a 1,5 alunos e a 1,6 alunos. 

Os desvios negativos registados devem-se às dificuldades na compreensão e aplicação dos 

conteúdos lecionados, à falta de atenção/concentração nas aulas, à falta de um trabalho contínuo 

persistente, do esforço próprio como forma de superarem dificuldades, da falta de concentração e 

organização e a uma deficitária preparação para os momentos formais de avaliação por parte dos 

aprendentes. A falta de pré-requisitos, nomeadamente no que se refere a competências básicas, 

como o domínio da técnica dos algoritmos das quatro operações aritméticas, do cálculo mental, 

domínio do vocabulário específico da disciplina e das tábuas de multiplicar influenciou 

negativamente a aquisição de competências de grau cognitivo superior. 

Em relação à qualidade de sucesso, registaram-se diferenciais negativos em relação às metas nos 

5.º A e 6.º B.  

A qualidade de sucesso aquém do esperado deve-se, essencialmente, ao facto de alguns alunos 

não se empenharem o suficiente na realização de aprendizagens de qualidade. Alguns alunos 

apresentam dificuldades de aprendizagem, falta de hábitos e métodos de estudo, falta de 

concentração nas aulas e demonstram baixas expectativas em relação à escola, fatores que são 

preponderantes na qualidade do sucesso obtido.  

Quer a nível do sucesso quer da qualidade de sucesso, em particular nas turmas do quinto ano, 

acresce a adaptação dos alunos ao novo ciclo de ensino. 

As assessorias permitiram um acompanhamento mais individualizado do trabalho desenvolvido por 

todos os alunos na sala de aula, em especial daqueles que apresentaram mais dificuldades de 

aprendizagem e/ou concentração. No entanto, este trabalho nem sempre é complementado, da 

parte dos alunos, com um estudo regular e uma preparação adequada para os momentos formais 

de avaliação. 

As estratégias constantes do plano de melhoria têm sido implementadas em todas as turmas do 2.º 

ciclo e serão reforçadas e valorizadas no próximo período letivo. Assim, os docentes irão continuar 

Na disciplina de Ciências Naturais, os resultados do sucesso atingiram a taxa plena em todos os anos. A 

qualidade de sucesso ainda está abaixo do pretendido nos 5.º e 7.º anos. 

Na disciplina de Laboratório de Ciências, também se alcançou a taxa plena de sucesso e só no 6.º ano é 

que a taxa de qualidade de sucesso ainda carece de melhoria. 

Na disciplina de Físico-Química, os resultados estão acima em todos os anos de escolaridade, exceto no 

7.º ano. As taxas de qualidade de sucesso estão abaixo das metas em todos os anos. 

Na disciplina de Matemática, os níveis de sucesso encontram-se abaixo do pretendido nos 6.º e 7.º anos 

(com 6 e 7 menções negativas respetivamente. As taxas de qualidade de sucesso encontram-se inferiores 

às metas em todos os anos. 

Na disciplina de TIC, os valores de sucesso estão na taxa plena em todos os anos. Os valores da qualidade 

de sucesso carecem de melhoria nos 5.º, 8.º e 9.º anos. 
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a partilhar os materiais didáticos, acompanhar individualmente os alunos na realização das tarefas 

propostas, solicitar frequentemente a participação dos alunos mais desconcentrados e/ou que 

apresentem mais dificuldades de aprendizagem, diversificar as estratégias de ensino/apendizagem, 

realizar fichas de revisão com os conteúdos essenciais para orientar o estudo, realizar questões-

aula e elaborar fichas de avaliação com questões idênticas às das provas de aferição. 

3.º ciclo 

No terceiro ciclo, registaram-se taxas de sucesso superiores às metas definidas, nos 8.º e 9.º anos. 

No 7.º ano a taxa de sucesso inferior à meta, corresponde a 1,4 alunos. 

Os desvios negativos registados devem-se às dificuldades na compreensão e aplicação dos 

conteúdos lecionados, à falta de atenção/concentração nas aulas, à falta de um estudo metódico e 

sistemático e a uma deficitária preparação para os momentos formais de avaliação por parte dos 

discentes.  

Em relação à qualidade de sucesso, registaram-se diferenciais negativos em relação às metas em 

todos os anos de escolaridade. 

A qualidade de sucesso aquém do esperado deve-se, essencialmente, ao facto de alguns alunos não 

se empenharem o suficiente na realização de aprendizagens de qualidade. Alguns alunos 

apresentam dificuldades de aprendizagem, falta de hábitos e métodos de estudo, falta de 

concentração nas aulas e demonstram baixas expectativas em relação à escola, fatores que são 

preponderantes na qualidade do sucesso obtido.  

As assessorias permitiram um acompanhamento mais individualizado das tarefas realizadas pelos 

alunos na sala de aula, em especial daqueles que apresentaram mais dificuldades de aprendizagem 

e/ou atenção. No entanto, este trabalho nem sempre é complementado, da parte dos alunos, com 

um estudo regular e uma preparação adequada para os momentos formais de avaliação. 

As estratégias constantes do plano de melhoria foram implementadas em todas as turmas do 3.º 

ciclo e serão reforçadas e valorizadas no próximo período letivo. Assim, os docentes irão continuar 

a partilhar os materiais didáticos, acompanhar individualmente os alunos na realização das tarefas 

propostas, solicitar frequentemente a participação dos alunos mais desconcentrados e/ou que 

apresentem mais dificuldades de aprendizagem, diversificar as estratégias de 

ensino/aprendizagem/avaliação, realizar fichas de revisão com os conteúdos essenciais para 

orientar o estudo, realizar testes de tabuada e algoritmos e elaborar fichas de avaliação com 

questões idênticas às das provas finais de ciclo. 

 

Departamento de Línguas e Humanidades 

Português 

 

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 16 13 5 100.00% 52.94% 100.00% 46.60% Igual à meta. Acima da meta em 6.34%

6.º 0 3 16 8 1 89.29% 32.14% 97.40% 43.20% Abaixo da meta em 8.11% Abaixo da meta em 11.06%

7.º 0 4 18 3 1 84.62% 15.38% 100.00% 51.00% Abaixo da meta em 15.38% Abaixo da meta em 35.62%

8.º 0 0 18 7 0 100.00% 28.00% 96.20% 44.70% Acima da meta em 3.80% Abaixo da meta em 16.70%

9.º 0 4 15 9 1 86.21% 34.48% 100.00% 46.70% Abaixo da meta em 13.79% Abaixo da meta em 12.22%

Sucesso Qua. Sucesso

Totais Metas Análises em relação às metas
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Inglês 

 

Francês 

 

História e Geografia de Portugal 

 

História 

 

Geografia 

 

 

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 4 14 9 8 88.57% 48.57% 95.20% 53.10% Abaixo da meta em 6.63% Abaixo da meta em 4.53%

6.º 0 2 15 9 2 92.86% 39.29% 88.70% 51.50% Acima da meta em 4.16% Abaixo da meta em 12.21%

7.º 0 5 9 8 4 80.77% 46.15% 95.60% 55.50% Abaixo da meta em 14.83% Abaixo da meta em 9.35%

8.º 0 2 14 7 2 92.00% 36.00% 89.80% 53.50% Acima da meta em 2.20% Abaixo da meta em 17.50%

9.º 0 3 15 5 6 89.66% 37.93% 87.70% 49.20% Acima da meta em 1.96% Abaixo da meta em 11.27%

Sucesso Qua. Sucesso

Totais Metas Análises em relação às metas

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 0 0 0

6.º 0 0 0 0 0

7.º 0 0 7 15 4 100.00% 73.08% 100.00% 77.70% Igual à meta. Abaixo da meta em 4.62%

8.º 0 0 8 15 2 100.00% 68.00% 97.50% 53.80% Acima da meta em 2.50% Acima da meta em 14.20%

9.º 0 3 11 10 5 89.66% 51.72% 100.00% 60.40% Abaixo da meta em 10.34% Abaixo da meta em 8.68%

Totais Metas Análises em relação às metas

Sucesso Qua. Sucesso

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 18 12 4 100.00% 47.06% 91.30% 55.70% Acima da meta em 8.70% Abaixo da meta em 8.64%

6.º 0 0 12 8 8 100.00% 57.14% 97.70% 52.70% Acima da meta em 2.30% Acima da meta em 4.44%

Totais Metas Análises em relação às metas

Sucesso Qua. Sucesso

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 0 0 0

6.º 0 0 0 0 0

7.º 0 0 7 13 6 100.00% 73.08% 100.00% 45.50% Igual à meta. Acima da meta em 27.58%

8.º 0 0 16 4 5 100.00% 36.00% 100.00% 40.10% Igual à meta. Abaixo da meta em 4.10%

9.º 0 0 17 5 7 100.00% 41.38% 98.00% 47.20% Acima da meta em 2.00% Abaixo da meta em 5.82%

Totais Metas Análises em relação às metas

Sucesso Qua. Sucesso

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 0 0 0

6.º 0 0 0 0 0

7.º 0 6 10 7 3 76.92% 38.46% 94.40% 37.60% Abaixo da meta em 17.48% Acima da meta em 0.86%

8.º 0 3 16 4 2 88.00% 24.00% 93.70% 47.20% Abaixo da meta em 5.70% Abaixo da meta em 23.20%

9.º 0 2 17 6 4 93.10% 34.48% 99.00% 51.00% Abaixo da meta em 5.90% Abaixo da meta em 16.52%

Totais Metas Análises em relação às metas

Sucesso Qua. Sucesso
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Educação Moral e Religiosa Católica 

 

Expressão e Comunicação 

 

Cidadania e Desenvolvimento 

 

 

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 12 13 3 100.00% 57.14% 100.00% 100.00% Igual à meta. Abaixo da meta em 42.86%

6.º 0 0 5 16 5 100.00% 80.77% 100.00% 100.00% Igual à meta. Abaixo da meta em 19.23%

7.º 0 0 6 11 6 100.00% 73.91% 100.00% 100.00% Igual à meta. Abaixo da meta em 26.09%

8.º 0 0 1 15 8 100.00% 95.83% 100.00% 98.20% Igual à meta. Abaixo da meta em 2.37%

9.º 0 0 3 17 8 100.00% 89.29% 100.00% 100.00% Igual à meta. Abaixo da meta em 10.71%

Totais Metas Análises em relação às metas

Sucesso Qua. Sucesso

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 0 0 0

6.º 0 0 0 0 0

7.º 0 0 6 20 0 100.00% 76.92% 100.00% 92.00% Igual à meta. Abaixo da meta em 15.08%

8.º 0 0 0 16 9 100.00% 100.00% 100.00% 84.50% Igual à meta. Acima da meta em 15.50%

9.º 0 0 4 20 5 100.00% 86.21% 100.00% 87.20% Igual à meta. Abaixo da meta em 0.99%

Sucesso Qua. Sucesso

Totais Metas Análises em relação às metas

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 4 16 14 100.00% 88.24% 98.50% 80.50% Acima da meta em 1.50% Acima da meta em 7.74%

6.º 0 0 0 9 19 100.00% 100.00% 100.00% 68.70% Igual à meta. Acima da meta em 31.30%

7.º 0 0 10 9 7 100.00% 61.54% 100.00% 77.10% Igual à meta. Abaixo da meta em 15.56%

8.º 0 0 2 16 7 100.00% 92.00% 100.00% 77.00% Igual à meta. Acima da meta em 15.00%

9.º 0 0 7 13 9 100.00% 75.86% 99.00% 79.10% Acima da meta em 1.00% Abaixo da meta em 3.24%

Totais Metas Análises em relação às metas

Sucesso Qua. Sucesso

A Português, os valores de sucesso carecem de melhoria em todos os anos, exceto nos 5.º e 8.º ano e os 

da qualidade de sucesso precisam de melhorar em todos os anos, exceto no 5.º ano.  

A Inglês, todos os resultados em termos de qualidade de sucesso estão abaixo do pretendido e os valores 

de sucesso também carecem de melhoria nos 5.º e 7.º anos, com 4 e 5 menções negativas. 

A Francês, os resultados de sucesso e de qualidade de sucesso ficaram aquém das metas no 9.º ano. No 

7.º ano, a qualidade de sucesso carece de melhoria. O 8.º ano superou as metas.  

A História e Geografia de Portugal, apenas a qualidade de sucesso no 5.º ano é que não atingiu a meta.  

A História, também é a qualidade de sucesso que carece de melhoria no 8.º e no 9.º anos.  

A Geografia, todos os resultados estão abaixo das metas pretendidas, exceto a qualidade de sucesso no 

7.º ano.  

Educação Moral e Religiosa Católica alcançou a taxa plena de sucesso mas a qualidade de sucesso ficou 

abaixo do pretendido em todos os anos.  

A Expressão e Comunicação, atingiu-se a taxa plena de sucesso, mas a qualidade de sucesso necessita de 

melhoria nos 7.º e 9.º anos. 

A Cidadania e Desenvolvimento, os resultados do sucesso estão na taxa plena e a qualidade de sucesso 

superou as metas, exceto no 7.º e no 9.º ano. 
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Reflexão sobre os resultados e Propostas de Melhoria – Português  

No que se refere ao Plano de Melhoria a Português, todas as medidas foram aplicadas, tendo em 

conta as medidas de prevenção preconizadas devido à situação pandémica que vivemos. O trabalho 

de assessoria continuou adotando diversas modalidades: formação de grupo na sala de aula, apoio 

generalizado e separação de grupos em sala separada.  

Foram sentidas dificuldades, pelos alunos, ao nível da escrita, da compreensão oral e da 

compreensão da leitura. No entanto, é de referir que se verificaram períodos de grande 

desconcentração por parte dos alunos, situação compreensível dada a insegurança que se vive, 

apesar de todos os esforços que se intentam para que a normalidade seja restabelecida. 
 

Reflexão sobre os resultados e Propostas de Melhoria – Inglês  

Da reflexão e análise feitas aos resultados do primeiro período a Inglês, verificou-se que, no geral, 

apesar da aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão ao longo do primeiro 

período, são sobretudo os alunos do 5.º e 7.º anos os que se destacam por terem obtido nível 

inferior a três, e não se ter conseguido alcançar a taxa de sucesso preconizada. São, na globalidade, 

alunos que demonstram imensas dificuldades em todos os domínios, destacando-se sobretudo, a 

interação e produção oral, a compreensão escrita e a interação/produção escrita.  

No cômputo geral, estes discentes têm um ritmo de trabalho lento, pouca autonomia e raramente 

participam, mesmo quando lhes são solicitadas respostas diretas, simples e previamente 

preparadas. Na escrita, demonstram extrema dificuldade em produzir qualquer género de texto, 

por mais pequeno que seja e nem sempre se fazem acompanhar dos materiais necessários ao 

trabalho em sala de aula.  

São alunos bastante descuidados na apresentação e organização dos cadernos diários, não se 

preocupando em registar com rigor o vocabulário e os conteúdos explicitados em sala de aula. 

Alguns alunos têm, também, caligrafias ilegíveis, o que dificulta a compreensão das respostas. 

Ainda de referir a falta de autonomia e a falta de trabalho em casa na consolidação de conteúdos 

por parte destes alunos, essenciais ao desenvolvimento e progressão na disciplina. Não aspiram ao 

trabalho bem feito, ao rigor ou à superação de dificuldades, revelando, alguns, uma grande 

imaturidade e falta de sentido de responsabilidade face ao estudo e à escola.  

 

Estratégias:  

● Continuar a implementar a prática de trabalho colaborativo e planificação conjunta (a longo, 

médio e curto prazo) e na elaboração de todo o tipo de material a utilizar em aula; 

● Intensificar as estratégias com vista, não só ao sucesso, mas também à qualidade do sucesso; 

● Adequar o uso da assessoria às necessidades de cada turma; 

● Continuar a implementação das assessorias e aulas de apoio pedagógico acrescido; 

● Manter um ensino o mais individualizado possível, identificando as dificuldades e as 

potencialidades de cada aluno, indo ao encontro das mesmas; 

● Sensibilizar os alunos para a importância da escolaridade e da aprendizagem da língua inglesa;  

● Utilizar, frequentemente, recursos multimédia como forma de motivação; 

● Articular com as atividades promovidas pela Biblioteca Escolar; 

● Participar em projetos no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular; 
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● Envolver os pais/encarregados de educação, quanto possível e através da caderneta escolar ou 

observações nos testes de avaliação, no caso de incumprimento por parte dos alunos ou no caso 

de sucesso obtido pelos mesmos; 

● Fomentar o rigor e o brio na execução dos trabalhos e nos registos escritos; 

● Estimular a interação/produção oral. 

 

Departamento de Expressões 

 

Educação Física 

 

 

Educação Tecnológica 

 

Educação Visual 

 

 

Educação Musical 

 

Arte em Movimento 

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 10 25 0 100.00% 71.43% 100.00% 93.80% Igual à meta. Abaixo da meta em 22.37%

6.º 0 0 6 14 8 100.00% 78.57% 100.00% 89.40% Igual à meta. Abaixo da meta em 10.83%

7.º 0 0 1 21 4 100.00% 96.15% 100.00% 89.00% Igual à meta. Acima da meta em 7.15%

8.º 0 0 1 18 6 100.00% 96.00% 100.00% 91.20% Igual à meta. Acima da meta em 4.80%

9.º 0 0 0 19 10 100.00% 100.00% 100.00% 86.60% Igual à meta. Acima da meta em 13.40%

Sucesso Qua. Sucesso

Totais Metas Análises em relação às metas

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 16 11 3 100.00% 46.67% 100.00% 87.00% Igual à meta. Abaixo da meta em 40.33%

6.º 0 0 5 21 2 100.00% 82.14% 100.00% 96.40% Igual à meta. Abaixo da meta em 14.26%

Totais Metas Análises em relação às metas

Sucesso Qua. Sucesso

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 18 17 0 100.00% 48.57% 100.00% 88.70% Igual à meta. Abaixo da meta em 40.13%

6.º 0 1 12 13 2 96.43% 53.57% 100.00% 91.10% Abaixo da meta em 3.57% Abaixo da meta em 37.53%

7.º 0 3 12 9 2 88.46% 42.31% 100.00% 62.30% Abaixo da meta em 11.54% Abaixo da meta em 19.99%

8.º 0 0 10 11 4 100.00% 60.00% 100.00% 61.10% Igual à meta. Abaixo da meta em 1.10%

9.º 0 5 7 11 6 82.76% 58.62% 100.00% 75.30% Abaixo da meta em 17.24% Abaixo da meta em 16.68%

Totais Metas Análises em relação às metas

Sucesso Qua. Sucesso

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 13 15 2 100.00% 56.67% 100.00% 82.30% Igual à meta. Abaixo da meta em 25.63%

6.º 0 0 13 11 4 100.00% 53.57% 100.00% 75.40% Igual à meta. Abaixo da meta em 21.83%

Sucesso Qua. Sucesso

Totais Metas Análises em relação às metas
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Curso Básico de Música/Ensino Articulado: Formação Musical/Classes de Conjunto/Instrumento 5.º ano 

Totais 

 1 2 3 4 5 Sucesso Qua. 

Sucesso 

FM   1 2 0 100% 66,67% 

CC   3 0 0 100% 0% 

Inst.   0 2 1 100% 100% 

a) No total, estão 4 alunos do 5.º A a frequentar o Curso Básico de Música/Ensino Articulado, mas 1 deles não 

obteve classificação por ter ingressado tardiamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 Sucesso Qua. Sucesso sucesso Qua. Sucesso

5.º 0 0 9 11 10 100.00% 70.00% 99.00% 93.70% Acima da meta em 1.00% Abaixo da meta em 23.70%

6.º 0 0 10 16 2 100.00% 64.29% 100.00% 97.60% Igual à meta. Abaixo da meta em 33.31%

Sucesso Qua. Sucesso

Totais Metas Análises em relação às metas

A Educação Física, as taxas de sucesso são de 100%. Os valores da qualidade de sucesso estão abaixo do 

pretendido nos 5.º e 6.º anos.  

A Educação Musical e a Educação Tecnológica, regista-se taxa plena de sucesso e só os valores da 

qualidade de sucesso é que carecem de melhoria. 

A Arte em Movimento, os resultados de sucesso são positivos, mas a qualidade de sucesso necessita de 

melhorar. 

A Educação Visual, as taxas de sucesso são de 100% nos 5.º e 8.º anos, mas as restantes taxas de 

sucesso e a qualidade de sucesso tem de melhorar em todos os anos.   
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2.4. Resultados dos alunos abrangidos pelo DL n.º 54/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos noventa e quatro (94) alunos que beneficiam de medidas, cinquenta e três (53) tiveram 

sucesso pleno, trinta (30) sucesso deficitário e onze (11) insucesso. 

Na educação pré-escolar, as sete (7) crianças abrangidas por medidas de suporte à aprendizagem e 
à inclusão apresentaram sucesso pleno na avaliação do primeiro período. 

Seis (6) crianças beneficiam apenas de medidas universais, com um acompanhamento muito 
próximo por parte da EMAEI, que se traduz numa articulação com as famílias, as educadoras de 
infância, a docente de educação especial e as técnicas especializadas envolvidas no processo 
ensino/aprendizagem, designadamente técnicas da equipa local da intervenção precoce na infância 
(ELI de Lafões) (educadora, psicóloga e assistente social) e do GAAF (terapeuta da fala). 

Uma (1) criança, pelas suas dificuldades motoras e necessidades de saúde especiais, beneficia de 
dois níveis de intervenção de medidas (universais e seletivas), de um plano de saúde individual e do 
acompanhamento por parte de uma assistente operacional (parcialmente), técnicos especializados 
internos e externos à escola (educação especial, terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia e 
psicomotricidade) e da equipa do Centro de Recursos de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (CRTIC) de Viseu. No ano letivo anterior (maio de 2021), esta criança foi avaliada pelo 
CRTIC de Viseu para fins de adequação das tecnologias de apoio às suas necessidades específicas, 
tendo-lhe sido prescrito um “tablet” para fins de aprendizagem.  Aguarda-se a atribuição da verba 
pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC) para aquisição do produto de apoio prescrito. 

Da avaliação realizada, constata-se que a área com maiores fragilidades é a Expressão e 
Comunicação, no domínio da Linguagem Oral, com maiores carências nas áreas da fonologia, da 
semântica e da morfossintaxe, o que resulta em produções verbais pouco inteligíveis e com erros 
de estrutura frásica e dos sons da fala.  

No primeiro ciclo, dos dezanove (19) alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e 
à inclusão, onze (11) com medidas universais, sete (7) com medidas seletivas e um (1) com medidas 
adicionais, tiveram sucesso pleno treze (13), sucesso deficitário quatro (4) e insucesso dois (2). 

Da avaliação realizada, constata-se que as disciplinas com maiores fragilidades são o Português e a 
Matemática, apontando-se como principais fatores inibidores da aprendizagem dos dois (2) alunos 
com insucesso: dificuldades em compreender, em reter e em aplicar os conteúdos em estudo; 
ritmo lento na execução das tarefas; fraca motivação para aprender; não realização dos trabalhos 
de casa; não cumprimento de uma rotina regular de estudo; falta de organização dos materiais de 
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trabalho/ estudo; baixa resistência à frustração – tendência para desistir com facilidade; 
participação desordenada; falta de confiança; falta de autoestima; dificuldades em dirigir a 
atenção/manter a concentração; dificuldade em concluir adequadamente as tarefas no tempo 
previsto; dificuldades em realizar as tarefas de forma autónoma; instabilidade familiar. 

No segundo ciclo, dos trinta e um (31) alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem 
e à inclusão, doze (12) com medidas universais, dezassete (17) com medidas seletivas e dois (2) 
com medidas adicionais, tiveram sucesso pleno dezassete (17), sucesso deficitário doze (12) e 
insucesso dois (2). 

Da avaliação realizada, constata-se que as disciplinas com maiores fragilidades por parte dos 
catorze (14) alunos que apresentaram níveis inferiores a três são a Matemática e o Inglês. 

Em relação aos catorze (14) alunos com níveis inferiores a três, as suas dificuldades prendem-se 
com falta de acompanhamento familiar efetivo; interesses divergentes dos escolares; ritmo de 
trabalho muito lento; dificuldades de atenção/concentração; falta de pré-requisitos; falta de 
hábitos e métodos de estudo; falta de empenho e motivação para as aprendizagens; falta dos 
materiais necessários à consecução das atividades letivas; falta dos trabalhos solicitados para casa; 
dificuldades no esclarecimento de dúvidas. 

No terceiro ciclo, dos trinta e sete (37) alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem 
e à inclusão, vinte e dois (22) com medidas universais, nove (9) com medidas seletivas e seis (6) 
com medidas adicionais, tiveram sucesso pleno dezasseis (16), sucesso deficitário catorze (14) e 
insucesso sete (7). 

Da avaliação realizada, constata-se que as disciplinas com maiores fragilidades por parte dos vinte 
e um (21) alunos que apresentaram níveis inferiores a três são a Matemática, a Geografia, o 
Português e o Inglês. 

Em relação aos sete (7) alunos que apresentam insucesso na avaliação do primeiro período as suas 
dificuldades prendem-se com a complexidade dos conteúdos ministrados; falta de empenho e 
motivação para a aprendizagem; cultura escolar muito pobre em perspetivas/expetativas; falta de 
hábitos e métodos de estudo; falta de atenção/concentração; pouco acompanhamento por parte 
da família; interesses divergentes da escola, agravadas pelo diagnóstico que apresentam. 

Dos cinquenta e um (51) alunos abrangidos por medidas universais, seis (6) alunos beneficiarão de 
um Plano de Melhoria das Aprendizagens (PMA) a partir do segundo período, por estarem em risco 
de uma futura retenção.  

Dos trinta e quatro (34) alunos abrangidos por medidas seletivas, vinte (20) beneficiam de 
adaptações curriculares não significativas (ACNS), trinta e três (33) beneficiam de apoio 
psicopedagógico e trinta e três (33) beneficiam de antecipação e reforço das aprendizagens.  
Cinco (5) alunos encontram-se em risco de uma futura retenção, pelo que serão reforçadas as 
estratégias de acomodações curriculares, definidas no Relatório Técnico-Pedagógico (RTP), 
recorrendo-se a uma avaliação formativa mais frequente e utilizando-se materiais, modalidades e 
instrumentos de avaliação ainda mais diversificados. Alguns alunos poderão ser encaminhados para 
a EMAEI para proposta de novas medidas. 
 
Dos nove (9) alunos abrangidos por medidas adicionais, nove (9) beneficiam de adaptações 
curriculares significativas (ACS), um (1) beneficia de um plano individual de transição (PIT), quatro 
(4) usufruem do desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado e nove (9) 
beneficiam de desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social.  

As medidas adicionais mobilizadas foram 100% eficazes. 
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2.5. Taxa de Insucesso Escolar/ ciclos 
 

Resultados: Taxa de retenção 

 

 

 

 

 

 

Taxas de 

 

2.6. Taxa de alunos com classificação positiva a todas as disciplinas 
 

 

 

1.º ciclo 
20/21 

Total de alunos 
implicados- 122 

(1 aluna não 
avaliada) 

 1.º ciclo 
21/22 

Total de alunos 
implicados- 102 

 

Em situação de retenção 
Meta= 3,05%  

(no máximo 3 alunos) 
2 

 Em situação de retenção 
Meta= 1,04 %  

(no máximo 1 aluno) 
 

2 

2.º ciclo 
20/21 

53 avaliados (1 não 
avaliado) 

Total de alunos 
implicados 

 2.º ciclo 
21/22 

 avaliados  

Total de alunos 
implicados - 63 

Em situação de retenção 
Meta= 0% 1 (1,89%) 

 Em situação de retenção 
Meta= 1,67% 

(no máximo 1 aluno) 
2 (3,17%) 

3.º ciclo 
20/21 

83 alunos 

Total de alunos 
implicados 

 3.º ciclo 
21/22 

 alunos 

Total de alunos 
implicados - 80 

 
Em situação de retenção 
Meta= 3,85% (no máximo  

3 alunos) 
8 (9,64%) 

 Em situação de retenção 
Meta= 1,29% (no 
máximo 1 aluno) 

7 (8,75%) 

1.º ciclo 
20/21 
122 

Total de alunos 
implicados-122 

 1.º ciclo 
21/22 

 

Total de alunos 
implicados 

 

Sucesso Pleno 
Meta= 93% (no mínimo 

114 alunos) 
108 (88,52%) 

 Sucesso Pleno 
Meta= 93,58% (no 
mínimo 96 alunos) 

 

96  

2.º ciclo Total de alunos  2.º ciclo Total de alunos 
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Ano de 

escolaridade 

1.º Período Ano letivo 2021/2022 

N.º total 

de 

alunos 

Alunos com... 

... classificação 

positiva 

a todas as 

disciplinas 

... 1 classificação 

negativa 

...2 classificações 

negativas 

... 3 ou + classificações 

negativas 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

1.º ano 14 14 100 - - - - - - 

2.º ano 25 19   4  1  1  

3.º ano 28 28 - - - - - - -  

4.º ano 35 35 100 - - - - - - 

5.º ano 35 27  77,14 7 20 1 2,86 - - 

6.º ano 28 21 75 3 10,71 3 10,71 1 3,57 

7.º ano 26 14 53,85 5 19,23 3  11,54 4 15,38 

8.º ano 25 18 72 5 20 2 8 - - 

9.º ano 29 20 68,97 2 6,9 4  13,79 3 10,34  

 

3. Taxa de Interrupção Precoce /Abandono Escolar 
A taxa de abandono situa-se em 0%, mantendo esta meta atingida há vários anos consecutivos.  

4. Absentismo 

4.1. Média/n.º das faltas injustificadas 
 Faltas injustificadas Total 

1.º Ciclo 0 0 

2.º Ciclo 0 0 

3.º Ciclo 2 (referentes a 1 aluno do 7.º B) 
 

2 

 

20/21 
53 alunos avaliados 

implicados 21/22 
 alunos 

implicados 
63 

 

Sucesso Pleno 
Meta= 79% (no mínimo  

42 alunos) 
38 (71,7%) 

 Sucesso Pleno 
Meta= 80,15% (no 
mínimo 51 alunos) 

48 (76,19%) 

3.º ciclo 
20/21 

83 alunos 

Total de alunos 
implicados 

 3.º ciclo 
20/21 

 alunos 

Total de alunos 
implicados 

Sucesso Pleno 
Meta= 70% ( no mínimo  

59 alunos) 
48 (57,83%) 

 Sucesso Pleno 
Meta= 73,84% ( no 
mínimo 60 alunos) 

52 (65%) 
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5. Clima de sala de aula 

5.1. Comportamento das turmas 
 

Assiduidade, pontualidade e comportamento na Educação Pré-Escolar 

Nos diferentes grupos, as crianças são na sua maioria pontuais, assíduas e apresentam 

comportamento dentro do esperado para as idades, embora se registe alguma dificuldade no que 

se refere à interiorização de regras, nomeadamente na faixa etária dos 3 anos. Estes aspetos são 

classificados pelas educadoras na autoavaliação entre o Bom e Muito Bom.  

No entanto, importa referir que em situações de pico da infeção COVID na região, algumas crianças 

foram pouco assíduas, visto que os encarregados de educação entenderam que os seus educandos 

ficavam mais resguardadas em casa. A turma B do JI de Santa Cruz da Trapa esteve em 

confinamento, em consequência de familiares de crianças estarem infetados. 

 

Avaliação Comportamento Turmas 

 

1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Total 

Insatisf 0 0 0 0 

Pouco Satisf. 0 0 0 0 

Satisfatório 1 0 0 1 

Bom 3 3 6 12 

Muito Bom 2 1 0 3 

Totais (Bom + Muito 

Bom) 
5 4 6 

15 turmas com Bom e Muito 

Bom/total de 16 turmas 

 

Num total de 16 turmas, constataram-se 15 turmas avaliadas com, pelo menos, bom 

comportamento pelo que a taxa é de 93,8%, não chegando ao valor pretendido 94,4%. 

 

5.2. Número total de ocorrências disciplinares/ Número de 

ocorrências disciplinares em sala de aula/ n.º alunos envolvidos 
 

Há a registar uma ocorrência disciplinar (7.ºB) durante o primeiro período. A taxa de ocorrências 

disciplinares situa-se em 1,25 % neste primeiro período (Meta 3.º ciclo= ≤ 3,31%) . 
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5.3. Dinâmicas pedagógicas implementadas 
 

Assessorias Português 

 N.º de sessões previstas N.º de sessões realizadas Reuniões de coordenação 
5.º A  12  

 
 

2º Ciclo - 11 
3º Ciclo - 11                                                                                                                                                                           

5.º B  20 
6.º A  10 
6.º B  11 
7.º A  24 
7.º B  22 
8.º A  12 
8.º B  12 
9.º A  22 
9.º B  24 

 

Assessorias Matemática 

 N.º de sessões previstas N.º de sessões realizadas Reuniões de coordenação 
5.º A  22  
5.º B  26  

 
2º Ciclo - 12 
3º Ciclo - 14 

6.º A   
6.º B  20 
7.º A  10 
7.º B  18 
8.º A  9 
8.º B  10  
9.º A  12  
9.º B  11  

 

Assessorias Inglês 

 N.º de sessões previstas N.º de sessões realizadas Reuniões de coordenação 
5.º B  22  
6.º B  23 2º Ciclo - 12 

3º Ciclo - 12 
 

7.º B  22 
8.º B  20 

 

Assessorias 1.º Ciclo - Português 

 N.º de sessões previstas N.º de sessões realizadas Reuniões coordenação 

EBI Turma A  28  

11* 
 

11** 

EBI Turma B  10 

Polo Carvalhais Turma A  24 

 

Assessorias 1.º Ciclo – Matemática 

 N.º de sessões previstas N.º de sessões realizadas Reuniões coordenação 
EBI Turma B  9 11* 

Polo Carvalhais Turma A  23 11** 

*As reuniões de articulação envolveram em simultâneo as docentes a lecionar nas turmas A e B da EBI. 

**As reuniões de Português e de Matemática são simultâneas, dado que se referem à mesma turma. 
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Apoio SocioEducativo/Assessoria TEIP 

1.º ciclo Alunos Níveis positivos atribuídos Eficácia da medida 

Português 22 16 73% 

Matemática 22 20 91% 

Estudo do 
Meio 

14 14 100% 

Outras 7 7 100% 

 

 

Apoio ao Estudo 

2.º ciclo Alunos Níveis positivos atribuídos Eficácia da medida 

AE POR 18 17 94,4% 

AE MAT 26 16 61,5% 

 
 

Apoio Pedagógico Acrescido 

3.º ciclo Alunos Níveis positivos atribuídos Eficácia da medida 

APA POR 28                            21 75% 

APA MAT 41 23 56,1% 

APA ING 26 17 65,4% 

  
Mentoria 

  N.º alunos a receber 
apoio 

Dos quais transitariam Eficácia académica da medida 

2º ciclo 18 18 100% 

3º ciclo 20 16 80% 

 

Apoio tutorial temporário e preventivo 

  N.º alunos a receber 
apoio 

Dos quais transitariam Eficácia académica da medida 

2º ciclo 2    1 50% 

3º ciclo 1 1 100% 
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6. Envolvimento da Comunidade Educativa 

6.1. Ações do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família  
 

N.º de alunos acompanhados pelo Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

 Pré-escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo TOTAL 

Psicóloga Susana Oliveira 1 15 10 14 40 

Psicóloga Eduarda Nabais 0 1 4 8 13 

Terapeuta da Fala Rita 

Campos 
20 15 5 0 40 

Terapeuta da Fala Magda 

Costa 
0 0 3 6 9 

Psicomotricista Leonel 

Soares 
0 1 2 2 5 

Educador Social Dário 

Gomes 
1 6 7 10 24 

 
- Análise e resolução das seguintes problemáticas: dificuldades de aprendizagem; falta de métodos e hábitos de estudo; 
dificuldades de relacionamento interpessoal; indisciplina na escola e em casa; perturbações do desenvolvimento e 
personalidade e problemas de comportamento, problemas familiares, baixa autoestima e controle da ansiedade.  
- Avaliar e diagnosticar dificuldades inerentes à linguagem, fala, comunicação, leitura e escrita. 
 

 

N.º de atendimentos a Pais/Encarregados de Educação acompanhados pelo Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

 Pré-escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo TOTAL 

Psicóloga Susana Oliveira 1 34 31 18 84 

Psicóloga Eduarda Nabais 0 1 5 12 18 

Terapeuta da Fala Rita 
Campos 39 45 7 0 91 

Terapeuta da Fala Magda 
Costa  0 0 3 6 9 

Psicomotricista Leonel 
Soares 0 0 0 0 0 

Educador Social Dário 
Gomes 

2 20 25 12 59 

 
- Articulação de estratégias, com vista a ultrapassar as dificuldades acima elencadas e promover o sucesso educativo; trabalhar 
competências parentais; estabelecimento de regras junto dos Pais/EE. 
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Outras atividades desenvolvidas Avaliação 

Sessão de Teatro-debate “#Desordem” – Grupo de Teatro 

Baal 17 – no âmbito do Programa Cuida-te+ Dispositivo 2.2. 

– Educação para a Saúde, promovido pelo IPDJ – Instituto 

Português do Desporto e Juventude, I.P. 

Ação de educação parental “Educar com Amor: Regras e 

Limites” 

Ação de educação parental “Literacia Financeira” 

● Adesão por parte de 24 alunos (Taxa de avaliação: 64% 
dos alunos avaliaram a sessão com Muito Bom, 20% com Bom e 
4% com Satisfatório/Suficiente). 
 
 

● Adesão por parte de 14 pais/encarregados de educação 
(EPE, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo) (Taxa de participação: 14/total 
de encarregados de educação do AESCT, participaram ainda 2 
técnicos e 2 docentes). 

● Adesão por parte de 11 pais/encarregados de educação 
(EPE, 1.º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo) (Taxa de participação: 11/total 
de encarregados de educação do AESCT, participaram, ainda, 2 
técnicos e 3 docentes). 

Gabinete Porta Aberta  ● Realização de 7 atendimentos. 

Programa de Orientação Escolar e Profissional ● Adesão total dos alunos do 9.º ano (29 alunos) 

Ação de sensibilização sobre o projeto Includ-ed para 

docentes  ● Adesão de 21 docentes. 

Ação de sensibilização do Projeto “+ Contigo” - Docentes e 

não docentes 
● Adesão de 16 docentes do 3.º ciclo, 1 assistente 
operacional e 1 técnica superior 

Ação de sensibilização do Projeto “+ Contigo” - 

Pais/encarregados de educação 

Ação de Sensibilização para alunos “Capacitação de 

Mentores - Competências Pessoais e Sociais” 

Ação de Sensibilização  para alunos “Métodos e Técnicas de 

Estudo” 

Ação de Sensibilização para alunos “Desplastifica-te” 

Ação de Sensibilização para alunos  “Os Direitos das 

Pessoas Com Deficiência" 

Ação de Sensibilização para alunos “Poupança de Energia” 

● Adesão por parte de 2 pais/encarregados de educação 

● Adesão por parte de 19 alunos (Taxa de avaliação: 80% 
dos alunos avaliaram a sessão com Muito Bom e 20% com Bom).  

● Adesão por parte de 32 alunos (5.ºA e 5.B) (Taxa de 
avaliação: 75% alunos avaliaram a sessão com Muito Bom e 15 % 
com Bom). 

● Adesão por parte de 33 alunos (5.º A e 5.ºB) (Taxa de 
avaliação: 87% dos alunos avaliaram a sessão com Muito Bom e 
13% com Bom).  

● Adesão por parte de 33 alunos (5,º A e 5.ºB), a avaliação 
foi realizada com uma dinâmica de grupo, em que 100% dos alunos 
mostraram-se muito satisfeitos com a ação.  

● Adesão por parte de 37 alunos do 1.º Ciclo do Pólo 
Pedagógico de Carvalhais, a avaliação foi realizada através de uma 
dinâmica, em que 100% dos alunos considerou a ação com Muito 
Bom.  

Ação de sensibilização/formação para docentes (EPE e 1.º 

Ciclo) - “Desenvolvimento da linguagem – práticas de 

diferenciação pedagógica.” 

● Adesão por parte de 20 docentes e 1 técnica superior; N.º 

de respostas ao questionário de avaliação: 19 (em média, 18 

avaliaram com "Muito Bom" todos os itens da "Avaliação Global da 

Sessão" e 1 participante com "Suficiente". 

Colaboração com Docentes/Técnicos de Outros Serviços 

(Reuniões do Núcleo de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão 

(NAAI) e reuniões da Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI), Conselhos de Turma, Reuniões 

de Departamento, Unidade de Cuidados na Comunidade, 

Associação de Solidariedade de Lafões (ASSOL), Equipa 

Local de Intervenção de Lafões do SNIPI, Centro Hospitalar 

Tondela-Viseu, Centro de Saúde de São Pedro do Sul e Ação 

Social da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Surdisol - 

União de Apoio ao Surdo e Populações Especiais, EAPN – 

Rede Europeia Anti – Pobreza – Núcleo Distrital de Viseu, 

CPCJ de São Pedro do Sul, IPDJ, Baal 17. Grupo de Amigas 

Voluntárias de São Pedro do Sul, Junta de Freguesia de 

Santa Cruz da Trapa, Centro Distrital de Segurança Social de 

Viseu. 

● Realizados 125 contactos/articulações. 
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Atividades de Interrupção letiva de Natal 2021 ● Não se realizaram, por motivo de ausência ao serviço, por 
gravidez de risco, da Animadora Sociocultural Inês Alves Marques. 

 

Animar Acompanhando: acolhimento – atividades variadas: 

– jogo da “Forca”, “Rei Manda” entre outros; recreios – 

jogos de futebol por coortes, zebras e leões, escondidas, 

Coelhos fora da toca, Cola e descola; prolongamento – 

ajuda no desenvolvimento de trabalhos de casa e trabalhos 

de grupo, jogar escondidas etc. 

 

● Em 18 atividades registadas, participou uma média de 
55% de alunos do 1.º ciclo da EBI. 

● Nas restantes atividades recreativas, nomeadamente nos 
jogos de futebol, registou-se uma grande participação por parte das 
coortes, e nos prolongamentos verifica-se alguma participação por 
parte dos alunos, mediante o interesse dos mesmos. 

6.2. Taxa de Participação dos pais 
 

Educação Pré-Escolar 

Dos 87 encarregados de educação, 63 levam os filhos diariamente à escola e a maioria dos 

restantes contacta por iniciativa própria a instituição para tratar de assuntos relacionados com o 

seu educando.  

De uma forma geral, os pais colaboram e envolvem-se ativamente na resolução de problemas e em 

outras situações. 

 

1.º/ 2.º e 3.º ciclos 

 

Participação dos Pais/Encarregados de Educação – 1.º ciclo - 102 alunos 

Total de pais 
convocados/contactados 

Presença após contacto Contacto por Iniciativa própria 

44 41 37 

43% /total de pais 93 % /pais convocados 36 % / total de pais 

 

Participação dos Pais/Encarregados de Educação – 2.º ciclo - 63  alunos 

Total de pais 
convocados/contactados Presença após contacto Contacto por Iniciativa própria 

5 5 63 

7,9% /total de pais 7,9% /total de pais 100% /total de pais 

  

Participação dos Pais/Encarregados de Educação – 3.º ciclo - 80 alunos 

Total de pais 
convocados/contactados Presença após contacto Contacto por Iniciativa própria 

21 18 37 

26,25% /total de pais 22,5% / pais convocados 46,25%/total de pais 
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7. Outras ações 

7.1. Plano de Ocupação dos Tempos Livres 

 

 
  N.º de dias/ 

tempos de 
substituição 

concretizados com 
plano de aula 

N.º de dias/ 
tempos de substituição 

concretizados  
com plano de ocupação 

N.º de dias/ 
tempos de 

substituição 
concretizados  
sem  plano de 

ocupação  

N.º de dias/ 
tempos sem 
substituição 

Pré escolar 23/12* 9/6* 0 0 

1.º ciclo 7/44* 0* 0 0 

5.º ano 11 tempos 7 tempos 14 tempos 3 tempos 

6.º ano 3 tempos 9 tempos 3 tempos 6 tempos 

7.º ano 11 tempos 7 tempos 8 tempos 4 tempos 

8.º ano 12 tempos 5 tempos 10 tempos 1 tempo 

9.º ano 8 tempos 8 tempos 17 tempos 1 tempo 

* O número de dias/tempos sem substituição referem-se apenas a professores titulares de turma. 

Na Educação Pré-Escolar, realizaram-se 23 dias e 12 horas de substituição concretizados com plano 

de aula e 9 dias e 6 horas com plano de ocupação. 

No 1.º Ciclo, foram 7 dias e 44 horas concretizados com um plano de aula. 

No 2.º Ciclo, houve 14 tempos de substituição com plano de aula, 16 tempos com plano de 

ocupação e 3 tempos concretizados sem plano de ocupação. Só não houve substituição em 9 

tempos neste ciclo, por motivos de greve ou por serem faltas de mais de um docente no mesmo 

horário. 

Ciclos 
Faltas no global 

(dias/tempos) 

Doença prolongada/licença 

de maternidade (≥30 

dias/tempo) 

Faltas de vários tipos (<30 

dias/tempos) 

Pré escolar 46/33 0 46/33 

1.º ciclo 22/74 0 22/74 

2.º ciclo 17/38 0 17/38 

3.º ciclo 138/41 90 48/41 

Ed. Especial 100/6 92 8/6 

Técnicas 40/14 32 8/14 

Total de Faltas 363/206 214 149/206 
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No 3.º Ciclo, houve 31 tempos de substituição com plano de aula, 20 tempos com plano de 

ocupação e 35 tempos concretizados sem plano de ocupação. Só não houve substituição em 6 

tempos neste ciclo, pelos mesmos motivos apresentados acima. 

7.2. Atividades de Animação e Apoio à Família 
 

- 86 alunos usufruem do serviço de almoço (14 são apoiadas a 50% e 14 a 100%). 

- 53 frequentam o jardim no prolongamento do horário.  

7.3. Balanço das Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), implementadas no 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

resultaram da celebração de um acordo de parceria entre o Agrupamento de Escolas de Santa Cruz 

da Trapa e a Associação Tempos Brilhantes (ATB).  

Ao longo do 1.º período foram implementados os seguintes projetos AEC no Agrupamento de 

Escolas 

de Santa Cruz da Trapa: 

 Educ’arte; 

 NutriSer; 

 Aprender a Brincar. 

 

O projeto Educ’arte tem o objetivo de proporcionar às crianças espaços de experimentação 

artística através de vários tipos de expressão, com enfoque neste período, na expressão dramática, 

corporal, musical e plástica.  

O projeto NutriSer caraterizado como um projeto educativo multidisciplinar integrado, partindo da 

ligação entre a nutrição e as atividades físicas e desportivas, tem vindo a cumprir o seu objetivo de 

introdução de noções básicas, mas fundamentais, para a manutenção de um estilo de vida saudável 

e ativo.  

O projeto Aprender a Brincar tem o objetivo de proporcionar às crianças o desenvolvimento de 

atividades lúdico-pedagógicas, onde as mesmas são estimuladas a brincar em liberdade e sem a 

pressão para os resultados. Durante esta intervenção, as crianças iniciaram um processo de 

reconhecimento do Brincar, enquanto uma atividade essencial que deve ser prazerosa 

para todos os participantes. 

A equipa de mentores das Atividades de Enriquecimento Curricular foi criteriosamente selecionada 

em articulação com a direção do Agrupamento. 

A equipa AEC manteve-se estável ao longo do período em questão, trabalhando em continuidade 

para atingir o objetivo comum de proporcionar às crianças momentos lúdicos de aprendizagem. 

 

A equipa de mentores respeita a seguinte distribuição: 

 

Na EBI de Santa Cruz da Trapa 

- Bruno Morujão NutriSer EBIC 

- Rita Lima Educarte EBIA; EBIB 
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EB1 de Manhouce 

- Rita Lima Educarte MANHA 

 

Pólo Pedagógico de Carvalhais 

- Bruno Morujão NutriSer CARB 

- Jessica Costa Educarte CARA 

 

A gestão das substituições, da responsabilidade da coordenação local, decorreu com normalidade. 

As atividades planificadas por cada mentor foram efetuadas tal como o previsto. Contudo, saliente-

se que, face às contingências COVID-19, em muitos contextos, as atividades habitualmente 

previstas foram devidamente adaptadas, cumprindo o objetivo inicial. 

 

Em sede de reunião da ATB com a Direção do Agrupamento, decidiu-se que o tema dos Projetos 

NOVAEC seriam transversais aos três períodos letivos, sendo desta forma implementados ao longo 

do ano. Assim, temos três grandes Projetos NOVAEC: “Andebol4Kids”; “Explorar Sentimentos” e 

“Ajudar os Animais” a desenvolver em cada uma das áreas definidas neste Agrupamento (NutriSer, 

Educarte e Aprender a Brincar). 

Durante o período em questão não foram reportadas quaisquer ocorrências, 

De um modo geral, pode-se concluir que os objetivos foram atingidos e desenvolvidos com sucesso. 

Houve uma colaboração conjunta e considera-se que o projeto foi implementado de uma forma 

bastante positiva, tendo correspondido às necessidades e expectativas de todos os intervenientes. 

 

ASPETOS POSITIVOS: 

 Estabilidade da equipa AEC; 

 Cumprimento das atividades previstas; 

  Interesse e participação das crianças nas AEC; 

 Colaboração, partilha e interajuda entre a Equipa e Mentores AEC; 

 Cumprimento do plano de contingência do Agrupamento de Escolas. 

7.4. Balanço dos Clubes/ Projetos 
 

Considerando todas as atividades até agora realizadas, destaca-se que: 

- Os clubes/projetos/Ofertas Curriculares para Alunos com Adequações Curriculares Significativas 

dinamizados foram divulgados junto da comunidade, nomeadamente, através do portal AESCT e do 

Placard Digital; 

- Tendo em conta a oferta existente na escola, 8 clubes, verifica-se que estes registaram um 

número satisfatório de inscrições, estando 97 alunos inscritos na globalidade dos mesmos. Os 

clubes com menos alunos inscritos estão associados a uma oferta curricular para alunos com 

adequações curriculares significativas, sendo estes:  Musicoterapia, Desenvolvimento Motor, 

Oficina das Artes, Atletismo Adaptado e Boccia, estando os dois últimos associados ao Desporto 

Escolar.  Destaca-se o clube de Andebol com 31 inscrições. O clube de Andebol do nosso 

agrupamento beneficia de uma parceria com a Associação de Andebol de São Pedro do Sul, o que 
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permite aos nossos alunos participarem, para além das competições inerentes ao Desporto Escolar, 

também nas competições organizadas pela Associação de Andebol de Viseu. 

- Todos os alunos envolvidos obtiveram uma avaliação bastante satisfatória, resultado da sua 

assiduidade, pontualidade, interesse e empenho na realização das atividades propostas. A maioria 

dos discentes auferiu da menção Muito Bom ou Bom e não existiram desistências. 

- Verifica-se que no 2.º ciclo, num universo de 63 alunos, 29 estiveram inscritos em pelo menos um 

clube, ou seja, a taxa de alunos inscritos situa-se nos 46%. 

- No que concerne ao 3.º ciclo, num total de 80 alunos, 37 estiveram inscritos em pelo menos um 

clube, colocando a taxa de alunos inscritos nos 46,3%.  Sendo assim, a taxa de inscrições nos 

Clubes/Projetos, dos alunos do 2.º  e 3.º ciclos, situa-se nos 46,2%.. 

 

Balanço Projetos 

 
No que concerne aos projetos existentes no nosso agrupamento, verifica-se que: dos 37 existentes 

no corrente ano letivo, 31 (83,8%) realizaram atividades no decorrer do 1.º período e 6 (16,2%) não 

realizaram. Dos 6 que não realizaram atividades, justificaram-se: 5 (83,3%), por não estarem 

previstas atividade para o 1.º período; e 1 (16,7%), devido ao agravamento da situação pandémica 

7.5.Taxa de execução do PAA e taxa de publicitação das mesmas 
 
- Das 37 atividades planeadas, foram realizadas 34 (92,9%), das quais 32 (86,5%) atingiram a 

totalidade dos objetivos delineados, 2 (5,4%) atingiram parcialmente os objetivos delineados, 2 

(5,4%) alteram a data prevista da sua realização e 1 (2,7%) foi cancelada, por motivos de atestado 

médico, por gravidez de risco, da responsável pela a mesma.  

- Das atividades realizadas, 64,9% das mesmas foram noticiadas, de forma a dar conhecimento, aos 

Pais/Encarregados de Educação e demais Comunidade Educativa, da vasta panóplia de atividades 

em que as crianças e alunos deste Agrupamento estiveram envolvidos.  

 

 
 

7.6. Balanço do Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Santa 

Cruz da Trapa 

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa trabalha para a melhoria das 

qualificações da população adulta dos concelhos de São Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades. 

Além de fazer Reconhecimento Validação e Certificação de Competências, assume-se também 

como um centro de informação e encaminhamento para outras formações escolares e 

profissionais. Para tal, trabalha em rede com as entidades locais e já estabeleceu protocolos com 
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mais de 20 entidades da região: municípios, associações e empresas formadoras. Trabalha à 

distância e em itinerância para maior proximidade com as populações. Fez atendimento e 

acompanhamento presencial nos 3 concelhos, onde estavam os formandos. 

No ano de 2020, este centro fez mais de 500 encaminhamentos para as mais diversas formações 

(de curta e de longa duração), foram encaminhadas cerca de 130 pessoas para processos de RVCC, 

tendo 31 adultos terminado o 9.º Ano ou o 12.º Ano nestes processos, no Centro Qualifica. 

7.7. PADDE  

Dimensão Objetivos e metas Resultados Atividades realizadas 

Dimensão 
Tecnológica e 
Digital 

1. Divulgar as 
atividades 
realizadas, a 
realizar e outras 
informações no 
placar eletrónico. 

Meta: >= 25 
publicações por 
período 

 

Meta 
atingida: 26 
publicações 

 

Experiência de Eratóstenes; Assembleias de 
Turma; Semana do Espaço; Dia da 
Alimentação; Outubro Rosa; Divulgação do 
concurso de Halloween; Divulgação das 
atividades de Halloween; Dia de aulas ao Ar 
Livre; Atividades JI de Carvalhais; Canguru 
Matemático; Magusto EBI; Magusto 
Manhouce; Magusto JI SCT; Magusto 
Carvalhais; Eco-Escolas; Leituras Centenárias; 
Teatro-debate #Desordem; 10 minutos a ler; 
Dia do Não Fumador; Gala de atribuição de 
Diplomas; Dia Nacional da Cultura Científica; 
Torneio de Andebol; Dia Internacional das 
pessoas com deficiência; Mapa de atividades 
de dezembro; Classificação Turma do Ano; 
Heróis da Fruta. 

 

 
2. Utilizar os meios 

tecnológicos 
(smartphone/tabl
et/computador) 
como ferramenta 
de trabalho em 
sala de aula. 
Meta: >= 1 
utilização por 
turma/disciplina 

 

Meta atingida: 
6 turmas 

Meta não 
atingida: 10 
turmas 

Taxa de 
concretização/
total de 
disciplinas: 
86% 

 

Pesquisa de informação; 

Utilização de Ferramentas Digitais: wordart, 
docs, slides, publisher, cantasia, padlet, word, 
paint; 

Resposta a questionários: forms, quizizz, 
kahoot; 

Exploração de ambientes de geometria 
dinâmica; 

Calculadora do smartphone; 

Fichas de trabalho em formato digital; 
Elaboração de relatórios orientados; 
Questão-aula; 
Participação em Concursos; 
Visualização de vídeos de apoio; 
Quadro interativo para a realização de 
atividades da Escola Virtual/Aula Digital; 
Iniciação à robótica; 
Autoavaliação digital. 

3. Potenciar e 
desenvolver o 
trabalho e 
competências 

Meta 
atingida: 122 
disciplinas 
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adquiridas no 
ensino à distância 
(Classroom). 
Meta: >= 50 
disciplinas ativas 

 

 

Dimensão 
Pedagógica 

1. Promover uma 
mudança 
progressiva nas 
práticas 
pedagógicas que 
incluam a 
utilização de 
ferramentas 
digitais para 
realização de 
trabalhos na sala 
de aula ou em 
casa. 

Meta: >= 60% de 
disciplinas/turma 

 

Meta atingida: 
8 turmas 

Meta não 
atingida: 8 
turmas 

Taxa de 
concretização/ 
total de 
disciplinas: 
69% 

 

Realização de trabalhos de pesquisa, 
concretização e apresentação dos mesmos; 
Realização simulações; 
Relatório Orientado (slides); 
Utilização de Ferramentas Digitais: wordart, 
docs, slides, publisher, cantasia, padlet, word, 
paint, prezi, canva; 
Resposta a questionários: forms, quizizz, 
kahoot; 

 

Nota: Foram referidas algumas atividades que 
não estão enumeradas porque não 
comtemplam a realização de trabalhos pelos 
alunos, nomeadamente a apresentação dos 
conteúdos, disponibilização de materiais de 
estudo, videoconferências. 

2. Diversificar os 
instrumentos de 
avaliação 
formativa e 
sumativa (e-
Portefólio, 
Storytelling 
digital, wikis, 
Gamificação e 
questionários 
online). 

Meta: >= 50% de 
disciplinas/turma 

Meta 
atingida: 5 
turmas 

Meta não 
atingida: 11 
turmas 

Taxa de 
concretização
/total de 
disciplinas: 
43% 

 

Google forms; 
Google docs; 
Google Maps  
Quizziz e Kahoot; 
Wordwall; 
Padlet; 
E-portefólio; 
Rubricas no classroom. 
 

 

3. Envolver os 
docentes no 
desenvolvimento 
de projetos 
interdisciplinares 
com recurso ao 
digital 
(Laboratórios de 
Educação Digital). 

Meta: >= 3 clubes 
que utilizaram 
ferramentas 
digitais 

 

Meta atingida: 
4 clubes/ 
projetos 

 

Rádio escola; 
Musicoterapia; 
Eco-escolas; 
Programação e Robótica. 

Dimensão 
organizacional 

1. Evitar deslocações 
para a realização 

Meta 
atingida:  
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de reuniões. 

Meta: Média de 
reuniões por 
docente >= 1 
reunião 

 

9,7 reuniões/ 

docente 

 

2. Rentabilizar as 
reuniões de A.F.C. 
para fomentar a 
exploração do 
ensino digital e 
partilhar 
ideias/práticas e 
recursos 
pedagógicos. 

Meta: >= 3 
reuniões 

 

Meta não 
atingida: 1 
reunião  

 

 

 

 

Santa Cruz da Trapa, 2 de fevereiro de 2022 

O Diretor A Coordenadora da Equipa de AA 

 
_____________________________________ 

(António Luís Silva Martins) 

 
______________________________________ 

(Maria de Fátima Cerqueira Gomes) 
 


