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INTRODUÇÃO 

O presente relatório de avaliação final tem como objetivo avaliar, numa perspetiva formativa, o grau de execução do Plano Anual de Atividades (PAA), no período 

compreendido entre setembro de 2012 e julho de 2013 (ano letivo de 2012/2013). 

Este relatório integra os relatórios de avaliação do trabalho desenvolvido pelos órgãos de gestão, designadamente pela Direção e Conselho Pedagógico e, ainda, pelas 

estruturas de orientação educativa (Departamentos Curriculares e Conselho dos Diretores de Turma). 

Este relatório está organizado em duas partes, a saber: 

A Parte I começa por se referir à Direção e ao Conselho Pedagógico e procura refletir o grau de consecução das ações previstas nos respetivos planos de atividades, 

bem como as estratégias utilizadas na tomada de decisões, em sede do Conselho Pedagógico.  

Relativamente ao trabalho desenvolvido pelas Estruturas de Orientação Educativa (Departamentos Curriculares e Conselhos de Diretores de Turma), foi analisada a 

taxa global de execução. 

A Parte II dá conta do desenvolvimento dos projetos estruturantes, com base em relatórios elaborados pelo(a)s coordenadore(a)s, e das atividades singulares por 

departamento curricular, tendo como base a análise de quadros com a indicação do número total de atividades previstas / realizadas / taxa de realização, uma síntese 

da avaliação das atividades realizadas (número total de participantes, organização das atividades, adesão do público-alvo, atitude/postura dos alunos, cumprimento do 

programa e grau de consecução dos objetivos) e ainda, uma avaliação crítica global das atividades realizadas com referência aos principais pontos fortes e principais 

dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar na realização das próximas atividades. 
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PARTE I – ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Direção 

Do conjunto de ações / atividades programadas pela Direção do Agrupamento no lançamento do ano letivo de 2012/2013, verificou-se uma taxa de execução de 100%, 

(ver Anexo 1 do presente relatório): 

 AÇÕES / ATIVIDADES - LANÇAMENTO DO ANO LETIVO  

Ações / Atividades Previstas Ações / Atividades Realizadas Ações / Atividades Não Realizadas 

46 46 0  

Relativamente às ações / atividades programadas pela Direção ao longo do ano letivo, no período em análise (setembro de 2012 a julho de 2013), a taxa de execução 

foi de 100%, quer em relação aos objetivos fixados, quer em relação às ações previstas (ver Anexo 1 do presente relatório): 

OBJETIVOS FIXADOS E AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES / METAS EDUCATIVAS PREVISTAS NO PROJETO EDUCATIVO 

(AO LONGO DO ANO LETIVO) 

OBJETIVOS FIXADOS AÇÕES PREVISTAS METAS EDUCATIVAS PREVISTAS 

Atingidos 
Em 

desenvolvimento 
Insuficiente Realizadas 

Em 

desenvolvimento 

Não relizadas 

(por fatores 

externos) 

Atingidas Não atingidas 

Diferidas para o 

ano letivo 

seguinte 

15 0 0 22 1 2 19 0 3 

100 % 100 % 100% 
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2. Conselho Pedagógico 

Do conjunto de ações previstas no Plano Anual de Atividades, conclui-se que foram todas realizadas (ver Anexo 2 do presente relatório): 

OBJETIVOS A CUMPRIR E Nº DE AÇÕES PREVISTAS 

OBJETIVOS A CUMPRIR Nº DE AÇÕES PREVISTAS 

Atingidos Em desenvolvimento Insuficiente Realizados Em desenvolvimento Não realizadas 

39 0 0 39 0 0 

100 % 100 % 

A sua consecução foi avaliada como bastante satisfatória, tendo em conta o cumprimento de prazos, a eficácia das resoluções e decisões tomadas e o grau de 

empenhamento do órgão na concretização da sua ação.  

As estratégias utilizadas na tomada de decisões foram diversificadas, privilegiando-se a preparação atempada das reuniões plenárias pela elaboração e distribuição 

pelo Diretor, em tempo útil, do guião memorando com toda a informação / documentação a analisar.  

Foi promovido um clima de trabalho propício ao debate de ideias e foram efetuados esforços no sentido de obter consensos.  

A eficácia do órgão relaciona-se fundamentalmente com uma boa gestão do tempo das reuniões e ainda com a facilidade em encontrar consensos, agilizando assim a 

maioria das decisões. 
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3. Estruturas de Orientação Educativa 

3.1. Departamentos Curriculares 

Do conjunto das 16 ações/atividades programadas pelos Departamentos Curriculares, na área pedagógica, no período entre setembro de 2012 e julho de 2013, foram 

realizadas 16, o que corresponde a uma taxa global de execução de 100%, conforme o quadro abaixo ilustra: 

AÇÕES / ATIVIDADES - AO LONGO DO ANO LECTIVO 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
Objetivos operacionais fixados 

Cumpridos Em desenvolvimento Insuficiente 

ÁREA PEDAGÓGICA    

Elaboração do cronograma de atividades. x   

Elaboração dos regimentos. x   

Definição de grupos e equipas de trabalho. x   

Definição de competências essenciais. x   

Planificação de conteúdos programáticos. x   

Reflexão e partilha de práticas pedagógicas e materiais. x   

Definição e uniformização dos procedimentos e formas de actuação no domínio da avaliação das aprendizagens.  x   

Análise das planificações das diferentes áreas disciplinares de modo a assegurar uma maior articulação e 

sequencialidade das aprendizagens. 
x   

Promoção da avaliação do cumprimento das planificações. x   

Análise dos resultados da avaliação:  

- diagnóstica 

- formativa intercalar 

x   
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- sumativa  

Refletir sobre prioridades educativas e metodologias, em função do sucesso/insucesso dos alunos, x   

Realização da avaliação do PAA x   

Desencadear os procedimentos com vista à realização dos exames de equivalência à frequência x   
Elaborar a matriz do projecto curricular de grupo/turma, estabelecendo estratégias de concretização e desenvolvimento das 

OCEPE e do PCA. 
x   

Proceder à avaliação intermédia dos projectos curriculares de grupo/turma no pré-escolar x   

Refletir sobre as actividades e documentos desenvolvidos no âmbito dos grupos de trabalho x   

TOTAIS 16   

TAXA DE EXECUÇÃO 100% 
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3.2. Conselho dos Diretores de Turma 

Do conjunto das 31 ações / atividades programadas pelo Conselho dos Diretores de Turma, entre setembro de 2012 e agosto de 2013, foram realizadas 28 e estão em 

desenvolvimento, conforme previsto, 3 ações / atividades, o que corresponde a uma taxa global de execução de 100%, conforme os mapas seguintes ilustram:  

AÇÕES / ATIVIDADES – AO LONGO DO ANO LETIVO 

AÇÕES / ATIVIDADES 
Previstas no Plano Anual de Atividades dos Diretores de 

Turma 
Realizado 

Em 

desenvolvimento 
Insuficiente 

Reuniões de Conselho de Diretores de 

Turma 

6 de setembro x   

21 de novembro x   

4 de julho x   

Equipas de trabalho constituídas por 

Diretores de Turma 

Reformulação e criação de documentos vários  x   

Receção aos alunos pais/EE  x   

Elaboração do relatório intermédio dos Projetos Curriculares 

de Turma (1º Momento)  
x   

Elaboração do relatório final dos Projetos Curriculares de 

Turma  
x   

Reuniões de Conselhos de Turma 

setembro  x   

Intercalares (1ºPeríodo) x   

Avaliação Sumativa (1º Período) x   

Intercalares (2ºPeríodo) x   

Avaliação Sumativa (2º Período) x   

Avaliação Sumativa (3º Período) x   

TOTAIS 13 0 0 

TAXA DE EXECUÇÃO 100% 
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AÇÕES / ATIVIDADES – AO LONGO DO ANO LETIVO 

AÇÕES / ATIVIDADES 
Previstas no Plano Anual de Atividades dos 

Diretores de Turma 
Realizado 

Em 

desenvolvimento 
Insuficiente 

Reuniões com Encarregados de Educação 

Receção aos alunos x   

Eleição dos representantes dos EE x   

Entregas das avaliações (1º Período) x   

Entrega das avaliações (2º Período) x   

Entrega das avaliações (3º Período) x   

Atividades Pedagógicas e Administrativas 

inerentes à função do Diretor de Turma 

Organização dos processos individuais dos alunos  x  

Levantamento de dados/informações para 

caracterização das turmas 
x   

Análise de dados recolhidos da avaliação 

diagnóstica 
x   

Articulação curricular x   

Projetos Curriculares de Turma x   

TOTAIS 9 1 0 

TAXA DE EXECUÇÃO 100% 
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AÇÕES / ATIVIDADES – AO LONGO DO ANO LETIVO 

AÇÕES / ATIVIDADES 
Previstas no Plano Anual de Atividades dos 

Diretores de Turma 
Realizado 

Em 

desenvolvimento 
Insuficiente 

Atividades Pedagógicas e Administrativas 

inerentes à função do Diretor de Turma 

Eleição do Delegado e Subdelegado de Turma x   

Delegado do Ambiente x   

Divulgação do Estatuto do Aluno e Ética Escolar e 

do Regulamento Interno. 
x   

PCT – Atividades com o envolvimento dos 

Encarregados de Educação 
x   

Formação Integral do Aluno: elaboração do Plano 

Curricular; critérios de avaliação; perfil do aluno e 

grelha excel para avaliação.  

x   

Relatórios críticos de atividade 

Relatórios Críticos dos Diretores de Turma  x  

Relatório Crítico da Coordenação dos Diretores de 

Turma 
x   

Reuniões dos Conselhos de Turma 

2013/2014  

Reuniões das equipas pedagógicas (5º, 6º, 7º, 8º e 

9º anos) 
 x  

TOTAIS 6 2 0 

TAXA DE EXECUÇÃO 100% 
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PARTE II – DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES E DAS ATIVIDADES SINGULARES 

 

BILIOTECAS ESCOLARES 

Avaliação do grau de evolução dos Objetivos/Metas Internas a atingir em 2012/2013: 

1. Desenvolver trabalho técnico: 

 1.1. criar/melhorar documentos estruturantes recomendados pela RBE (versão concelhia do Manual de Procedimentos e arranque da Política de 

Desenvolvimento da Coleção); 

 1.2. dar andamento à catalogação, colocação de códigos de barras e renovação de cotas e etiquetas; 

2. Renovar o espaço da biblioteca da escola-sede com novo mobiliário e funcionalidade melhorada; 

3. Garantir o funcionamento mínimo da biblioteca da EB1 da Bidoeira de Cima (requisições e animação rotativa, de 15 em 15 dias); 

4. Renovar práticas do projecto aLer+ (Domínio B: Leitura, a avaliar neste ano lectivo); 

5. Garantir o apoio possível ao agrupamento através de baús de livros e articulação via projecto aLer+ e Semana da Leitura. 

 

Reflexão: Todas as atividades decorreram ao ritmo previsto e foram realizadas várias atividades (sobretudo lúdicas) para além das inicialmente delineadas, 

tendo sido o PAA das bibliotecas equacionado em função das contingências humanas previstas para este ano letivo. Verificamos com especial satisfação que conseguimos 

em tempo útil dar andamento a todas as aquisições mediante as verbas disponibilizadas pela Escola/Agrupamento, Rede de Bibliotecas Escolares e Projeto aLer+, o que 

permitiu uma renovação não apenas do fundo documental mas também do espaço e mobiliário da biblioteca da escola-sede. A capacidade de resposta da professora 

bibliotecária face às exigências da biblioteca da EB1 de Bidoeira de Cima, claramente diminuta, foi suprida pelo trabalho colaborativo com a professora Cláudia Lisboa 

neste 3º período. Assim, foram garantidas a requisição de livros e a animação de leitura semanal para todas as turmas. A aprovação da candidatura de mérito 2013 trará 

certamente um novo fôlego e dinâmica ao trabalho da biblioteca da EBI de Colmeias em 2013/2014, sobretudo ao nível digital. Por outro lado, a presença da assistente 

operacional Lina Rodrigues na biblioteca da escola-sede nas últimas semanas do 3º período permitiu avançar no trabalho técnico, tendo sido uma mais-valia. 

 



 

Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2012/2013 12 

Atividades por concretizar/reformuladas:  

- A primeira meta estabelecida, ainda por concretizar, depende da dinâmica do Grupo de Trabalho Concelhio das Bibliotecas Escolares.  

 

A Coordenadora da Equipa - Cláudia Mota 

 

PROJETO ALER+ 

Avaliação do grau de evolução dos Objetivos/Metas Internas a atingir em 2012/2013: 

 

1. Renovar práticas do projecto aLer+ (Domínio B: Leitura, a avaliar neste ano lectivo); 

 

Atividades realizadas pela equipa aLer+: 

- renovação do logotipo  e da apresentação do blogue aLer+, em http://alermaiscolmeias.blogspot.com 

- "As leituras noutras culturas": exposição de fotografia de pessoas a ler em países e culturas completamente diferentes das nossas + concurso de fotografia  

- construção de pequeno livro em origami com história dentro (Semana da Leitura) 

- atividade de leitura em I-pad (3º Período); 

- reutilização de livros antigos para trabalho artístico.  

 

Atividade por realizar pela equipa aLer+: 

- Leitura com Tato: associação da olaria às lendas e histórias tradicionais (dependente da vinda do oleiro): esta atividade não foi possível por falta de disponibilidade 

do oleiro.  

 

Atividades não previstas mas realizadas pela equipa aLer+: 

- renovação da parede alusiva ao projeto; 



 

Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2012/2013 13 

- pesquisa de ebooks para o I-pad; 

- sessões de arte e leitura: “Para fazer o retrato de um pássaro”. 

 

Algumas dificuldades: 

- falta de envolvimento da comunidade escolar. 

 

Reflexão final:  

- A dinâmica incutida pela equipa aLer+ neste ano letivo abrangeu, entre JIs, EB1 de Colmeias, idosos do Lar e 2º/3º ciclos um total de 346 destinatários, o que 

consideramos muito positivo. Foram desenvolvidas três atividades diferentes, adaptadas à faixa etária dos destinatários, a saber: 

a) “Para fazer o retrato de um pássaro”, aliando a leitura à pintura e ao desenho; 

b) “Leitura aos retalhos”, aliando leitura às artes plásticas; 

 c) “Leitura em papel versus digital”, questionando e experimentando os diversos suportes de leitura. 

A Coordenadora da Equipa - Cláudia Mota 

 

ALER (COM) + ARTE – “A FLORESTA MISTERIOSA” – AVALIAÇÃO PELOS JARDINS DE INFÂNCIA 

Este projeto permitiu sensibilizar as crianças e as famílias para problemas ambientais e para a preservação e gestão de um recurso muito presente e importante no 

nosso país.- A floresta. Partindo de atividades que permitiram um maior conhecimento da floresta, das espécies que a constituem, dos animais que a habitam e do quão 

importantes são para a sustentabilidade do planeta, foram desenvolvidas diversas atividades, que permitiram interiorizar hábitos de preservação e utilização racional 

dos seus recursos. A exploração do tema foi feita através da observação, investigação, compreensão e promoção de atitudes críticas conducentes a mudança de 

atitudes e comportamentos. As atividades foram muito variadas e a forma de as registar também. As ações desenvolveram o espírito de curiosidade em relação ao 

planeta Terra, nomeadamente a constituição da sua fauna e flora e a sua preservação (alterações climáticas, fatores de ameaça e medidas de conservação). 
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Algumas visitas de estudo foram integradas no desenvolvimento deste projeto. Foi criada uma mascote, o esquilo Danilo que foi elaborado em diversos suportes e 

formatos. 

Foi realizada na escola sede uma exposição com a participação de todos os estabelecimentos de educação pré-escolar do Agrupamento intitulada também “A floresta 

misteriosa”. Os trabalhos apresentados nos mais variados registos e formatos evidenciaram todo o trabalho desenvolvido. 

Foi organizada a palestra “A Importância da biodiversidade” tendo como orador/dinamizador o professor doutor Jorge Paiva, que, com um discurso motivante e espírito 

descontraído conseguiu, despertar consciências conscientes, para os problemas da preservação do ambiente, demonstrando através de histórias que marcaram o seu 

percurso de vida e de trabalho, que dependemos direta e indiretamente da biodiversidade. Esta palestra foi aberta a toda a comunidade educativa e contou com uma 

forte participação. 

Muitas das atividades foram desenvolvidas no desenvolvimento da área de conhecimento do mundo, como atividades experimentais, em que as crianças tiveram a 

oportunidade de formular questões e tentar descobrir as respostas passando pela experimentação, sempre com recurso ao registo que torna coerente todo o processo. 

Foi um projeto motivante e estimulante, que permitiu às famílias ter um bom grau de participação com os seus saberes e que foi avaliado muito positivamente pelas 

crianças e educadores de Infância. Algumas atividades foram realizadas em articulação com as escolas do primeiro ciclo do ensino básico. 

Como pontos fracos foram referidas a falta de verba para a realização de todas as saídas e visitas de estudo que o projeto exigia. 

A Coordenadora - Laura Conduto 

 

ALER (COM) + ARTE – “HISTÓRIAS E LENDAS DA FLORESTA” – AVALIAÇÃO PELAS ESCOLAS DO 1º CICLO 

As atividades previstas no projeto aLer (com) + Arte para este semestre incluíam a Articulação com as Bibliotecas, a Semana da Leitura, e Histórias e lendas da 

Floresta que englobava a segunda etapa: recriação da obra selecionada em diversos registos (texto, dramatização, música, artes plásticas) e divulgação do trabalho no 

blog http://colmeias1ceb.blogspot.com/. Todas as atividades foram realizadas de acordo com calendarização própria. Os objetivos delineados para estas atividades 

foram globalmente cumpridos, na maior parte das escolas, e os parâmetros avaliados obtiveram a menção de Bom e Muito Bom. Estas atividades envolveram alunos, 

docentes, professores das AEC, crianças e educadores dos Jardins de Infância, comunidade (pais, avós, amigos) e autarquias.  

http://colmeias1ceb.blogspot.com/
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A semana da leitura decorreu de 18 a 22 de fevereiro e incluiu diversas atividades, tais como: “Um vídeo por dia, nem sabes o bem que te fazia”; “Parar para Ler”; 

Teatro Vem à Escola, com o grupo de teatro “Libélula”, com a apresentação da peça “1, 2, 3, um salto de cada vez”, na E.B.1 de Agodim; animação de leitura aberta aos 

pais/encarregados de educação na BE da Bidoeira de Cima; deslocação de algumas turmas à Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, em Leiria, para fazerem 

apresentações e assistirem a trabalhos de outras escolas do concelho. Em relação à articulação com as bibliotecas, as escolas realçaram a participação da professora 

bibliotecária e da professora Cláudia Lisboa em diversas atividades relacionadas com a promoção da leitura. As escolas beneficiaram ainda com a circulação das pastas 

e baús PNL.  

O projeto “Histórias e Lendas da Floresta”, desenvolvido ao longo do ano, contou com a participação de todas as escolas do 1.º Ciclo do Agrupamento e respetivos 

professores e ainda a colaboração da equipa da BE. Este projeto culminou com a sua divulgação no Blog. Como aspetos fortes, as escolas salientaram a promoção e o 

incentivo do gosto pela leitura/sucesso educativo; contacto diverso com o universo da literatura e da arte; criação de histórias/textos; emissão de opiniões/debate; 

Apresentação de histórias dramatizadas; elaboração de pequenas brochuras e desenhos, pinturas, PowerPoint; utilização da leitura e da escrita com finalidades 

diversas (prazer e divertimento, fonte de informação, de aprendizagem e enriquecimento da Língua); enriquecimento do vocabulário e estruturação do pensamento e do 

discurso oral e escrito; desenvolvimento da criatividade; utilização das TIC. 

Como aspetos a melhorar, algumas escolas referiram a existência dos quatro anos de escolaridade (níveis de ensino muito diferentes) e alguma limitação de tempo; a 

falta de equipamentos informáticos e audiovisuais; a pouca variedade de livros existentes nas escolas. 

 

A Coordenadora do Departamento Curricular do 1º Ciclo – Leonor Pereira 

 

 

PROJETO ALER+/PNL (PRÉ-ESCOLAR) 

O desenvolvimento e a dinamização das bibliotecas escolares são muito importantes, para a promoção da leitura e formação de crianças leitoras que, terminada a 

escolaridade obrigatória, mantenham os seus hábitos de leitura. A presença da biblioteca escolar na prática dos jardins de infância deve assumir uma dimensão 

globalizante e integradora em estreita ligação com as pequenas bibliotecas dos jardins de infância 
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Os docentes referiram como pontos fortes a adesão e envolvimento das crianças em todas as atividades. Foi referida como muito importante a participação das 

famílias nomeadamente na leitura em família. As atividades previstas foram realizadas de acordo com calendarização própria. Os objetivos delineados foram cumpridos 

e os parâmetros avaliados obtiveram a menção de Muito Bom. 

A Semana da leitura decorreu de uma forma já muito estruturada, envolvendo mais uma vez a comunidade educativa que já se “habituou” à sua dinâmica. A elaboração 

de um painel com fotos de momentos de leitura nos jardins de infância constituiu um momento privilegiado de divulgação e conhecimento do trabalho desenvolvido nesta 

área nos estabelecimentos de educação pré-escolar do Agrupamento. 

A interpretação de obras de Amadeo Souza Cardoso, Miró, Matisse, Picasso e outros dando origem a histórias e poesias, contribuiu para o conhecimento cultural e 

artístico. O contacto com a obra e o conhecimento do seu autor criaram oportunidades, vivências e ambientes criativos e experiencias estéticas. 

As crianças que tiveram a oportunidade de se deslocarem à BE e participar na atividade “para desenhar o retrato de um pássaro” avaliaram de uma forma muito 

positiva esse momento. 

Os livros da BE, que não são iguais aos dos jardins de Infância enriquecem a diversidade de recursos nesta área tornando–se mais um recurso, valioso para a prática 

educativa. A existência dos baús motivou uma atividade de troca de livros entre dois jardins de infância. As malas mais pequenas são fáceis de transportar melhores 

que os baús grandes. 

Como pontos fracos foram identificados, a falta de verbas para renovar as bibliotecas de sala com livros e material não livro, a dificuldade de transporte para visitas 

às Bibliotecas do Agrupamento e a impossibilidade da professora bibliotecária se deslocar periodicamente aos jardins de infância. 

A falta de mais títulos novos nos baús foi também referida. 

 

«A arte é um compêndio da natureza formado pela imaginação» 

Eça de Queiroz 

A Coordenadora - Laura Conduto 
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PLANO NACIONAL DE LEITURA 

Foi dado cumprimento ao que estava planificado. Foi feito um levantamento de livros de formato digital que são do domínio público e que portanto são de utilização 

livre. A participação no concurso nacional de poesia “Faça Lá Um Poema” saldou-se por um grande sucesso, tendo em conta que um aluno do terceiro ciclo – Pedro 

Ferreira - ganhou o primeiro prémio a nível nacional na sua categoria (3º ciclo). Este mesmo aluno esteve depois presente na cerimónia de entrega dos prémios, que 

decorreu em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, acompanhado pela sua professora de apoio e por familiares. No fim do ano letivo, na festa de final de ano, o mesmo 

aluno recebeu um certificado, recebendo o reconhecimento dos seus pares e restantes membros da comunidade educativa. 

O coordenador do PNL – Fernando Silva 

DESPORTO ESCOLAR 

O Desporto Escolar assume extrema importância no incentivo à prática desportiva nas escolas, promove estilos de vida saudáveis que contribuem para a formação 

equilibrada dos alunos e melhoria na qualidade do ensino/aprendizagem. O Clube do Desporto Escolar procura promover atividades integradoras e contributivas para a 

concretização plena do Projeto Educativo. Neste sentido, no decorrer deste ano letivo, para além dos treinos semanais dos grupo/equipa, foram promovidos torneios 

inter-turmas das diferentes modalidades e para todos os anos de escolaridade, constando do Plano Anual de Atividades do grupo de Educação Física. Estes torneios 

tinham também como objetivo a divulgação/captação de alunos para formar os grupos equipas de badminton, futsal e voleibol, nos vários escalões masculinos e 

femininos, que foram representar a Escola nas competições externas.          

As atividades dos diversos grupos de equipa do Desporto Escolar que competiram em diversas escolas, permitiu o intercâmbio de experiências e vivências com outros 

meios escolares, originando momentos sempre agradáveis onde sobressaiu a ética desportiva e fair-play.   

No âmbito do referido projeto, foram cumpridas todas as atividades. Os treinos dos grupos/equipas decorreram dentro 

da normalidade, bem como as respetivas concentrações. 

Os torneios inter-turmas também sucederam-se conforme planificados, tendo sido efetuados até final de janeiro os seguintes: 

-Torneio inter-turmas – Bola ao Capitão - 5ºanos; 

-Torneio de Basquetebol – Compal Air - 6ºanos, 7ºanos e 8ºanos; 
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-Torneio inter-turmas – Voleibol - 9ºanos; 

Realizou-se o Corta-mato - Fase Escola, no dia 9 de novembro. 

 

Os torneios inter-turmas também decorreram conforme planificados, tendo sido efetuados os seguintes: 

-Torneio de Tag Rugby (7º e 8º anos); .............................................................................. (13/03/2013) 

-Torneio Inter-turmas - Basquetebol - 9º anos;............................................................. (13/03/2013) 

-Torneio Inter-turmas – Voleibol 2X2 – 5ºanos;………………………………………………………… (14/03/2013) 

-Torneio Inter-turmas – Voleibol 2X2 - 6ºanos;………………………………………………………… (15/03/2013) 

-Torneio Inter-turmas – Andebol- 6ºanos;…………………………………………………………………… (07/06/2013) 

-Torneio Inter-turmas – Futsal – 7º e 8ºanos;……………………………………………………………… (11/06/2013) 

-Torneio Inter-turmas de Futsal - 5ºanos;…………………………………………………………………… (13/06/2013) 

Os pontos considerados relevantes destes torneios foram: 

- Evidente satisfação dos alunos participantes; 

- Evolução do desempenho dos alunos na execução dos elementos técnicos; 

- Interesse demonstrado pelos alunos na participação das diversas modalidades; 

- Cumprimento total dos objetivos predefinidos; 

- Promoção do gosto pela prática desportiva conseguida; 

- Espírito desportivo revelado pelos alunos ao longo de todos os torneios.  

 

Relativamente às participações regionais, foram realizadas as seguintes: Corta-Mato fase CLDE (Alvaiázere - 28/01/2013); Megas fase CLDE (Leiria- 12/03/2013); 

Compal Air (Escola D. Dinis – Leiria - 19/04/2013); Compal Air fase CLDE (Escola D. Dinis – Leiria – 23/04/2013) e Programa Nestum Rugby (Leiria 2/05/2013), sendo 

de destacar os seguintes pontos fortes: 

-a elevada participação dos alunos e empenho dos mesmos nas atividades; 
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-a postura correta demonstrada pelos participantes; 

-a promoção do gosto pela prática desportiva conseguida, dado que os alunos demonstraram prazer na realização das provas. 

Os alunos atingiram boas classificações, sendo de destacar: o 2º lugar da aluna Adriana Amaral no MegaKm e o 2º lugar da aluna Mariana Sousa no MegaSalto, bem 

como o 1ºlugar do 7ºB dos alunos em representação do escalão infantil B que participaram no Nestum Rugby e ainda da passagem para a fase regional dos alunos do 

escalão infantil que participaram no Compal Air.  

De referir ainda, que as actividades foram planificadas/realizadas/avaliadas pelos docentes, em articulação inter-ciclos (2º e 3º ciclos). 

É proposta do Subdepartamento de Educação Física que para o próximo ano letivo: os alunos tenham duas horas para o almoço e que a primeira delas seja para as 

atividades internas do Desporto Escolar; libertar a quarta-feira à tarde para participação nos quadros competitivos do Desporto Escolar; assegurar os transportes 

escolares nessa tarde; aquando da feitura dos horários ter em atenção em não colocar na quarta-feira as disciplinas de Português e Matemática no último bloco da 

manhã para evitar dificuldades relativas às saídas do Desporto Escolar e que todos os professores de Educação Física estejam libertos nessas mesmas tardes, bem 

como as instalações desportivas. 

 

A coordenadora do Desporto Escolar – Marina Cardoso 

 

ECO ESCOLAS /AMBIENTE 

Público-alvo 

O Programa Eco Escolas visa envolver toda a comunidade educativa, nomeadamente, alunos, professores, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação do 

nosso Agrupamento, bem como representantes da Junta de Freguesia, Câmara e empresas locais. 

Conselho Eco Escolas 

O Conselho Eco Escolas é constituído pelos seguintes elementos: a Coordenadora do Projeto, um representante do Órgão de Gestão da escola, uma Docente 

Representante do Ensino Pré-escolar, uma Docente Representante do Primeiro Ciclo, uma Docente Representante dos Segundo e Terceiro Ciclos, uma representante do 

Pessoal Assistente Operacional, dois representantes dos alunos do 5º ano, dois representantes dos alunos do 6º ano, um Representante dos alunos do 7º ano, um 
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Representante dos alunos do 8º ano, um Representante dos alunos do 9º ano, um Representante dos Pais e Encarregados de Educação e um Representante da Junta de 

Freguesia. 

Atividades e Ações 

Foram cumpridas as seguintes atividades na escola-sede ou não referidas nele: 

 Receção do galardão Bandeira Verde 2012 em Gondomar; 

 Desempenho do cargo de Delegados do Ambiente em cada turma, que visa promover um melhor ambiente na escola, quer ao nível da limpeza dos espaços, quer 

ao nível das relações humanas; 

 Construção de novos ecopontos para as salas de aula, já que vários estavam bastante danificados; 

 Angariação de algumas papeleiras gentilmente cedidas pela Valorlis; 

 Construção da Árvore do DMCE, intitulada “A Árvore é Vida”, divulgando-se a constituição do ar e utilizando materiais recicláveis; 

 Desenvolvimento da campanha de solidariedade e de recolha de tampinhas “Vamos ajudar o David a andar”; 

 Sessão informativa intitulada “Tratamento de resíduos na Valorlis” dinamizada por uma representante dessa empresa e dirigida aos alunos do 6º ano; 

 Redação de frases pelos alunos do 8º ano para o futuro Eco Código 2013; 

 Sensibilização dos alunos para a problemática do ruído, através do visionamento e análise de um vídeo numa aula de FIA, solicitando-lhes de seguida slogans 

alusivos ao tema; 

 Recolha, pelos alunos das várias turmas, dos resíduos dos ecopontos de acordo com o calendário divulgado pela coordenadora do projeto “Escola mais bonita é 

que conta”; 

 Participação no concurso CientArte da CM Leiria; 

 Construção de moinhos de vento para colocar em canteiros construídos com pneus (5º ano); 

 Palestra sobre Energia apresentada pelo Engº Manuel Dionísio da EDP; 

 Comemoração do “Dia Eco Escolas”; 

 Reabilitação da rotunda da escola, com a ajuda imprescindível do professor Carlos Oliveira e a colaboração mais ativa de alguns alunos do 9ºC, em particular o 
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André Antunes; 

 Participação nas Olimpíadas Nacionais da Biologia Júnior; 

 Comemoração do “Dia da Energia”; 

 Exposição “O carnaval na Floresta” da Educação Especial; 

 “Dia Mundial do Ambiente”: criação da “Floresta Encantada de Valores” (ET 7º ano) e a “Feira Verde” (DMCE) cuja receita reverteu para a APPC de Leiria; 

 Elaboração pelos alunos e pais /EE de “Bolos sem açúcar” e respetiva exposição. 

 “Geração Depositrão “: recolha de REEE, pilhas e lâmpadas. 

Nas escolas do 1º ciclo e Jardins de Infância foram também desenvolvidas várias atividades, que estão referidas no Plano de Ação e serão documentadas no 

relatório da candidatura ao Galardão Bandeira Verde Eco Escolas 2013. Foi dado destaque ao projeto “Conhecer, Sentir e viver a Floresta”, com a criação do Clube da 

Floresta e candidatura à rede de clubes do PROSEPE. 

Divulgação 

A divulgação à comunidade escolar realiza-se por vários meios de forma regular: na vitrina Eco Escolas,  através de circulares internas, convites enviados, cartazes, no 

blogue de projetos do agrupamento, no blogue do pré escolar e  do 1º ciclo, no jornal digital “Zangão”, enviando e-mails à junta de freguesia, por exemplo, e nas 

reuniões das várias estruturas da escola, nomeadamente, em Conselho Pedagógico, Coordenação de Projetos, nos Departamentos Curriculares e em Conselhos de Turma. 

Monitorização 

A equipa Eco Escolas avalia as ações desenvolvidas com base na observação e no inquérito aos participantes.  

Balanço / Avaliação 

As referidas atividades foram realizadas com o envolvimento de alunos, pais /encarregados de educação, professores e a comunidade educativa e local, destacando 

nesta a Junta de freguesia e o pelouro do Ambiente da CM Leiria. A avaliação é muito positiva, nomeadamente na grande participação na campanha “Vamos ajudar o 

David a andar” e na reabilitação da rotunda da escola. 

 

 



 

Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2012/2013 22 

Como pontos fortes saliente-se: 

  A articulação vertical do projeto através da realização de atividades interciclos; 

 A sensibilização e participação da comunidade nas atividades propostas. 

 

Como pontos fracos refira-se: 

 A resistência por parte de algumas turmas no exercício do cargo de Delegado do Ambiente; 

  As dificuldades materiais para a execução de atividades. 

 A não existência este ano do Clube do Ambiente. 

A Coordenadora do Projeto - Ondina Rosa 

 

ECO-ESCOLAS “Conhecer, sentir e viver a Floresta” – Avaliação pelas Escolas do 1º Ciclo 

Todos os estabelecimentos de ensino realizaram a maioria das tarefas propostas no âmbito deste projeto. É de salientar o interesse e empenho dos alunos ao longo das 

atividades assim como o envolvimento da comunidade educativa. Os objetivos definidos para o segundo semestre foram parcialmente cumpridos e os parâmetros 

avaliados obtiveram a menção de Muito Bom.  

Nas escolas foram desenvolvidas diversas atividades intimamente vinculadas aos objetivos gerais do projeto PROSEPE, nomeadamente, a sensibilização dos alunos para 

a importância do património natural (floresta) e a contribuição para a mudança de mentalidades, o contacto direto com os espaços florestais, realizações de caráter 

interdisciplinar, a promoção de projetos comuns entre a escola e outros organismos da comunidade. Estas atividades envolveram alunos e professores titulares de 

turma e contaram com a colaboração dos professores das AEC, encarregados de educação, assistentes operacionais, tarefeiras e PROSEPE. Nas escolas foram 

realizadas diversas atividades: atualização do Dendro Placard; comemoração do Dia do Ambiente; plantação de árvores; percursos pedestres; leituras; dramatizações; 

comemoração do Carnaval; envio do registo fotográfico relativo ao Dendro Placard; piqueniques; caminhada solidária e festa de encerramento do Ano Letivo. 

Como pontos fortes destas atividades salientam-se: construção do Dendro placard; pesquisas acerca das espécies da floresta portuguesa e dos animais da floresta 

portuguesa; construção de PowerPoint a partir das pesquisas efetuadas; exposição “Reciclárvore” de árvores feitas com materiais reciclados e de desperdício; 



 

Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2012/2013 23 

recetividade dos alunos e outros elementos da comunidade educativa em relação às atividades desenvolvidas no âmbito da preservação da floresta; plantação de 

árvores e distribuição, na rua, de mensagens de sensibilização para a proteção do meio ambiente; articulação com o JI e a Junta de Freguesia; ampliação de 

conhecimentos nas diferentes áreas disciplinares; desenvolvimento de capacidades artísticas, recorrendo a materiais da floresta; doação, ao Centro de Recuperação do 

Lobo Ibérico, de carvalhos e castanheiros semeados na escola; empenho e participação de todos. 

Em relação às dificuldades surgidas/ aspetos a melhorar, algumas escolas referiram: a diversidade de níveis de ensino numa sala (quatro anos de escolaridade);as 

condições atmosféricas que não permitiram a realização de algumas atividades ao ar livre; falta de recursos para trabalhar este projeto, nomeadamente ao nível do 

material informático da escola; a realização de testes intermédios e provas finais e a extensão e complexidade das matérias a lecionar que condicionaram a realização 

de algumas atividades previstas. 

 

A Coordenadora do Departamento Curricular – Leonor Pereira 
 

BALANÇO DAS ATIVIDADES DOS DELEGADOS DO AMBIENTE 

No decurso do primeiro período verificou-se, de um modo geral, uma boa adesão dos alunos às atividades dos Delegados do Ambiente.  

No segundo ciclo todas as turmas participaram, exceto a turma do 5º C. Destacando-se a turma 5º B. 

No terceiro ciclo todas as turmas participaram, exceto a turma do 8ºA. Destacaram-se as turmas 7ºC e 9ºB. 

Os alunos envolvidos demonstraram preocupação em intervir e melhorar o ambiente da escola, o que só por si confere sentido a esta atividade. Alguns alunos têm 

vestido a pele de educadores enquanto outros são chamados à razão pelos seus pares. 

Numa época em que urge reeducar para os valores de respeito por si e pelos outros, a participação nos Delegados do Ambiente assume um papel cada vez mais 

pertinente.  

Apesar de não se terem ainda concretizado grandes mudanças ao nível das atitudes dos alunos perante a escola, começam já a delinear-se outros comportamentos de 

maior responsabilização pelos espaços comuns. 
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No decurso do segundo e terceiro períodos verificou-se que a adesão dos alunos às atividades dos Delegados do Ambiente decresceu, no entanto o envolvimento 

verificado revelou por parte de alguns alunos, principalmente das turmas do 7º C e 9ºB uma grande preocupação em melhorar as condições da escola a nível de ambiente 

e relações humanas.  

Pela análise dos relatórios verificou-se que os alunos envolvidos demonstraram preocupação em intervir e melhorar o ambiente da escola, principalmente no que diz 

respeito à conservação e limpeza das salas de aula. 

Esporadicamente foram efetuados registos relativamente à utilização de palavrões, à ocorrência de agressões físicas, ao não cumprimento da regra que proíbe correr 

nos corredores e ao desrespeito pela ordem de chegada a uma fila. Faz-se ainda referência a uma situação em que os utentes do refeitório foram incomodados.  

Verificou-se mais uma vez que a grande maioria dos alunos da escola revelaram grande sensibilidade, preocupação e abertura para as questões ambientais, tendo 

adotado comportamentos de responsabilização pelos espaços comuns. 

No segundo ciclo, todas as turmas, exceto o 5ºA, participaram. Verificou-se que a intervenção foi mais eficaz nas turmas do 5ºB e 6ºB. 

No terceiro ciclo, todas as turmas participaram, exceto as turmas dos 8ºA e 8ºB. Verificou-se que a intervenção foi mais eficaz nas turmas 9ºB e 7ºC. 

Agradecemos aos alunos, docentes e assistentes operacionais o envolvimento nas atividades propostas e esperamos continuar a contar com toda a comunidade escolar 

no próximo ano letivo, a fim de reforçar as condutas de respeito pelo ambiente, promovendo a educação para a sustentabilidade. 

 

A Coordenadora – Helena Marques 

 

PROJETO EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE/EDUCAÇÃO SEXUAL 

Os objetivos do projeto foram previamente definidos e registados no Plano Anual de Atividades, tendo-se desenvolvido atividades no âmbito da Educação para a Saúde 

tendo em conta as seguintes áreas prioritárias: 

 • Alimentação, atividade física; 

 • Sexualidade (afetos, prevenção da gravidez precoce, métodos contracetivos, infeções sexualmente  transmissíveis); 

 • Saúde e Higiene Corporal; 
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 • Consumo de sustâncias psicoativas (álcool, tabaco e outras drogas); 

 • Violência em meio escolar. 

 

O desenvolvimento dos trabalhos no âmbito do PES incidiu nas seguintes vertentes: 

 – Apoio ao desenvolvimento de atividades propostas pelos Conselhos de Turma e planificadas no Projeto de Educação Sexual; 

   – Ações informativas e de sensibilização para a comunidade educativa/ Comemoração de efemérides;  

 - Dinamização do Gabinete de Apoio ao Aluno – GAA. 

 Quanto às atividades previstas e registadas no PAA não se realizou a “Caminhada Saudável”; refletindo sobre a fraca participação da comunidade escolar no 

ano anterior, a coordenadora substitui a mesma por ações de sensibilização/ formação sobre educação alimentar e sexualidade, destinadas a pais e encarregados de 

educação, assistentes operacionais e alunos.  

Sempre que possível os Encarregados de Educação foram convidados a participar, sendo que duas das ações de sensibilização tinham como público-alvo os pais 

e encarregados de educação, tendo sido feita a avaliação das mesmas através de inquérito aplicado aos destinatários. 

Atividades desenvolvidas: Comemoração de efemérides/ Ações de sensibilização 

- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação – 16 de outubro: 

 -Construção de uma Pirâmide Alimentar com alimentos, que após a exposição foram distribuídos por  alunos; 

 -Exposição de trabalhos no átrio da escola realizados pelos alunos; 

Após avaliação da atividade e pela análise dos questionários aplicados aos alunos relativamente à atividade, verifica-se que a maioria dos alunos classifica cada um dos 

itens da seguinte forma - Conteúdos apresentados: Bom; Materiais utilizados: Muito Bom; impacto da atividade: Bom; duração da atividade (item classificável apenas 

com Suficiente ou Insuficiente): Suficiente; avaliação das atividades: Bom.  

 

- Palestra sobre “Higiene Corporal” – 18 de outubro - destinada a alunos do 5ºAno de escolaridade, dinamizada pelos Enfermeiros do Centro de Saúde de Colmeias. 
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Relativamente à avaliação desta atividade, a maioria dos alunos classificou a mesma da seguinte forma: quanto aos Conteúdos apresentados - Muito Bom; Materiais 

utilizados – Muito Bom; Exposição de conteúdos – Muito Bom; Duração da atividade (item classificável apenas com Suficiente ou Insuficiente) - Suficiente e Avaliação 

da atividade – Bom. 

- Comemoração do Dia do Não Fumador: Dia 12 de novembro  

 - Ação de sensibilização realizada na Biblioteca Escolar, apresentada pelas enfermeiras do Centro de Saúde, para o 6º ano de escolaridade; 

 - Exposição de trabalhos realizados pelos alunos em torno da temática e que esteve patente no átrio da escola; 

Pela análise dos questionários aplicados aos alunos relativamente à palestra obtém-se através das suas respostas a seguinte avaliação: Conteúdos apresentados: Muito 

Bom; Materiais utilizados: Muito Bom - Exposição dos conteúdos: Muito Bom; Duração da exposição: Suficiente; Avaliação da atividade: Muito Bom. 

- Semana da “Saúde e bem-estar”:  

De 19 a 23 de novembro que contemplou as seguintes atividades: 

- “Musicoterapia” para os alunos do Ensino Especial, dinamizada pela monitora Joana Pinto. Esta atividade foi classificada, de um modo geral, com a menção 

Muito Bom, pelo que, o PES em articulação com a Educação Especial planificou uma atividade por mês de Musicoterapia para os alunos da Educação Especial.   

- Workshop, seguido de demonstração, acerca dos benefícios da acupuntura e massagem corporal na manutenção da saúde; Esta atividade foi dirigida a 

docentes e assistentes operacionais. Salienta-se a elevada adesão do público-alvo relativamente a esta atividade. 

– Sessão de Body Balance promovida pelo ginásio Vivafit – Gândara dos Olivais; também dirigida a docentes e assistentes operacionais. Relativamente a esta 

atividade a adesão foi pouco significativa, visto a mesma decorrer em simultâneo com a anterior. 

- Comemoração do Dia Mundial da luta contra a SIDA – 1 de dezembro: 

Produção de trabalhos pelos alunos do 9º ano; 

No âmbito da comemoração desta data foi também planificada uma sessão de esclarecimento, não tendo, decorrido na data prevista por falta de recursos 

humanos para a sua apresentação. A referida ação decorreu em maio.  

- Comemoração do Dia da Não Violência – 30 de janeiro 
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No âmbito da comemoração do Dia da Não Violência - 30 de janeiro, o PES, em articulação com o projeto Escola mais bonita, construiu um puzzle: “pomba” 

gigante, sendo cada uma das partes construída com trabalhos produzidos pelos alunos de todas as turmas nas aulas de FIA e/ou CN, apelando à não-violência. A mesma 

foi exposta no átrio da escola.  

Relativamente à avaliação desta atividade, salienta-se o interesse dos alunos na realização de pesquisas sobre assunto e na realização dos trabalhos. 

- Comemoração do Dia dos Namorados – 14 de fevereiro 

A comemoração deste dia realizou-se através da produção de trabalhos variados – recolha e/ ou produção de poemas; declamação de poemas pelos alunos e 

com, posterior, exposição de trabalhos no átrio. 

No dia 30 de abril decorreu na Biblioteca Escolar uma sessão de sensibilização sobre “Higiene Oral”, para os alunos dos 2º e 3º anos do 1ºciclo de 

Colmeias, no âmbito do projeto SOBE, na qual esteve presente a Dra. Olga Barros – Higienista Oral do Centro de Saúde Gorjão Henriques, que prestou esclarecimentos 

e sensibilizou para a importância da higiene da boca e onde foi lida aos alunos a história “Kiko, o dentinho de leite”.  

De destacar o interesse manifestado pelos alunos, bem como a participação oportuna e pertinente. 

Ações de sensibilização sobre “Infeções Sexualmente Transmissíveis”, destinadas aos alunos do 8º ano, dinamizadas pela equipa de enfermagem do Centro de 

Saúde Gorjão Henriques, no dia 13 de maio. 

Após avaliação da atividade, a maioria dos alunos considerou: Conteúdos apresentados – Muito Bom; Materiais utilizados - Bom; Impacto da atividade - Bom; Duração da 

atividade - Suficiente e Avaliação das atividades – Bom. 

Ações de sensibilização sobre “Adolescência: Namoro e afetos”, destinadas aos alunos do 6º ano, dinamizadas por psicólogas da Associação Planeamento e Família, 

no dia 15 de maio. 

Após avaliação da atividade, a maioria dos alunos considerou: Conteúdos apresentados – Muito Bom; Materiais utilizados - Bom; Impacto da atividade – Muito Bom; 

Duração da atividade - Suficiente e Avaliação das atividades – Bom. 

Ações de sensibilização sobre “Planeamento Familiar/ Gravidez na adolescência”, destinadas aos alunos do 7º ano, dinamizadas por psicólogas da Associação 

Planeamento e Família, no dia 15 de maio. 
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Após avaliação da atividade, a maioria dos alunos considerou: Conteúdos apresentados – Muito Bom; Materiais utilizados - Bom; Impacto da atividade - Bom; Duração da 

atividade - Suficiente e Avaliação das atividades – Bom. 

Ações de sensibilização sobre “Métodos Contracetivos”, destinadas aos alunos do 9º ano, dinamizadas pela equipa de enfermagem do Centro de Saúde Gorjão 

Henriques, no dia 4 de maio. 

Após avaliação da atividade, a maioria dos alunos considerou: Conteúdos apresentados - Bom; Materiais utilizados - Bom; Impacto da atividade - Bom; Duração da 

atividade - Suficiente e Avaliação das atividades – Bom. 

Sessões sobre sexualidade - 3 sessões (uma para cada turma do 9º ano de escolaridade), com a temática: “Às vezes digo sim querendo dizer não!”- Dinamizadas 

pela Dra. Sofia Mendonça da Associação Família e Sociedade.  

Após avaliação realizada pelos alunos, obtiveram-se os seguintes resultados relativos aos parâmetros que a seguir se enunciam: 

Tema útil para a minha vida: 46% Bom; 54% Muito Bom; 

Os conteúdos foram bem explicados: 52% Bom; 48% Muito Bom; 

Nota-se que o formador domina o tema: 73% Bom; 27% Muito Bom; 

Fiquei motivado para pôr em prática o que aprendi: 70% Bom; 30% Muito Bom; 

A sessão foi interessante: 15% Suficiente; 37% Bom; 48% Muito Bom. 

Sessão sobre sexualidade para pais e educadores “Filhos merengue, adultos sem êxito” - Dinamizada pela Dra. Sofia Mendonça da Associação Família e Sociedade. 

Após avaliação realizada pelos pais e educadores presentes, obtiveram-se os seguintes resultados nos parâmetros que se enunciam, tendo por base uma classificação de 

1 a 5, sendo 1- Totalmente em desacordo e 5 – totalmente de acordo: 

O tema pode ajudar na educação dos adolescentes/ filhos: 4- 25%; 5 - 75%; 

Os conteúdos foram bem explicados: 4 – 9%; 5 – 91%; 

Nota-se que o formador domina o tema: 4 – 13%; 5 – 87%; 

Fiquei motivado para pôr em prática o que aprendi: 3 – 10%; 4 – 16%; 5 – 74%; 

A sessão foi interessante e pertinente: 3 – 2%; 4 – 18%; 5 – 80%. 
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Sessão sobre “Educação Alimentar” – destinada a Pais/ EE e comunidade escolar, apresentada pelo Dr. Alfredo Leite, Psicólogo Educacional e Diretor Pedagógico – 

Mundo brilhante. 

O tema pode ajudar na educação dos adolescentes/ filhos: 4- 14%; 5 - 86%; 

Os conteúdos foram bem explicados: 4 – 5%; 5 – 95%; 

Nota-se que o formador domina o tema: 4 – 4%; 5 – 96%; 

Fiquei motivado para pôr em prática o que aprendi: 4 – 16%; 5 – 84%; 

A sessão foi interessante e pertinente: 5 – 100%. 

 

Estão, ainda, planificadas duas ações de formação a decorrerem no dia 9 de julho - “Adolescência e comportamento” e “Prevenção de abusos” – uma para assistentes 

operacionais e outra para docentes – dinamizada pela Associação Planeamento e Família. 

Gabinete de Apoio ao Aluno 

O GAA foi divulgado junto de alunos e diretores de turma, de modo que, sempre que os alunos assim entendessem, pudessem recorrer ao mesmo. Recorreram a este 

gabinete por iniciativa própria cerca de trinta alunos, solicitando esclarecimentos relacionados com os temas: afetos; namoro; alcoolismo e relacionamentos 

familiares.  

Alguns alunos do 6º ano (A e D) – visitaram o GAA, tendo-se no âmbito do mesmo, desenvolvido a atividade – “Adolescência! E agora?”.  

Esta atividade foi planificada e implementada com a disciplina de Ciências Naturais. Os alunos revelaram interesse participando ativamente. 

Projeto de Educação Sexual 

 As atividades planificadas e constantes do Projeto de Educação Sexual foram distribuídas pelos diferentes anos de escolaridade/turmas/disciplina/área 

curricular durante os primeiros Conselhos de Turma do ano letivo, inserindo-se nas temáticas que a seguir se apresentam. 

 Cada professor recolheu a respetiva avaliação por turma, conforme planificado em Conselhos de Turma, tendo a mesma sido tratada, posteriormente, pela 

coordenadora do PES, apresentando-se de seguida os resultados: 

 A Adolescência, Sexualidade Humana e a Gravidez na adolescência: 
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Importância do tema - Muito Bom (67%); Modo como foi explicado aos alunos o que fazer - Muito Bom (52%); O meu desempenho na atividade – Bom (67%); 

Interesse da turma – Bom (54%);  

 Afetos/ Namoro / Amizade: 

Importância do tema - Muito Bom (62%); Modo como foi explicado aos alunos o que fazer - Bom (57%); O meu desempenho na atividade – Bom (61%); Interesse da 

turma – Bom (52%);  

 Sexualidade e relações interpessoais: 

Importância do tema - Muito Bom (54%); Modo como foi explicado aos alunos o que fazer - Bom (61%); O meu desempenho na atividade – Muito Bom (60%); 

Interesse da turma – Muito Bom (55%); 

 Sexualidade e Sociedade: 

Importância do tema - Muito Bom (68%); Modo como foi explicado aos alunos o que fazer – Muito Bom (53%); O meu desempenho na atividade – Muito Bom (51%); 

Interesse da turma – Muito Bom (56%); 

 Saúde sexual e reprodutiva: 

Importância do tema - Muito Bom (52%); Modo como foi explicado aos alunos o que fazer - Bom (54%); O meu desempenho na atividade – Bom (49%); Interesse da 

turma – Muito Bom (55%). 

Pontos Fracos 

 Relativamente às atividades desenvolvidas para as quais os Pais/ Encarregados de Educação foram convidados, continua a verificar se uma fraca adesão quer 

porque o horário laboral de cada um não o permite, quer pela falta, por parte dos alunos, de fazer chegar a informação dada. No entanto, a adesão neste ano letivo foi 

superior à do anterior.  

 A organização das atividades em horário que não interfira com as atividades letivas é quase impossível, interferindo com as atividades curriculares, o que 

dificulta o cumprimento dos programas de cada disciplina. 
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Pontos Fortes 

 É de salientar que na implementação do projeto e nas ações de sensibilização promovidas no âmbito do mesmo houve a preocupação de envolver todos os anos 

de escolaridade dos 2º e 3º ciclos e algumas turmas do 1º ciclo, assim como docentes, assistentes operacionais e pais/ encarregados de educação. 

 De destacar, também, o elevado número de formações que decorreu ao longo do ano letivo destinadas aos alunos. 

Outros Aspetos 

 A verba disponível para o projeto e atribuída no ano letivo anterior, foi utilizada na aquisição de materiais para implementação das atividades e no pagamento 

efetuado a formadores, nomeadamente: 

   - 6 Baralhos de cartas Supertmatik – “Educação Alimentar”; 

•Materiais de Educação Sexual da APF (aguarda-se entrega dos mesmos): 

    - CD- Jogo interativo ”Será isto um bicho de 7 cabeças?” – 3º ciclo; 

    - DVD “Métodos Contracetivos” – 3º ciclo; 

    - Jogo de cartas “Puberdade! E agora?” – 2º ciclo; 

     - CD – Jogo Interativo “Sex Trivial” – 2º ciclo. 

 A candidatura ao Edital 2012-2013 da DGIDC no âmbito da Educação para a Saúde para apresentação de projetos nesta área foi, mais uma vez, submetida 

para atribuição de verba para o próximo ano letivo. 

 

A Coordenadora do Projeto Educação para a Saúde - Élia Ferreira 

 

 

PROJETO TESTES INTERMÉDIOS 2012/2013 

A aplicação dos Testes Intermédios no ano letivo 2012/2013 decorreu dentro da normalidade e de acordo com o planificado, tendo sido cumpridas todas as fases 

inerentes ao desenvolvimento do projeto. 
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De acordo com o estipulado em reunião de Conselho Pedagógico de 20 de novembro de 2012, a coordenadora (Gestora do Projeto) levou a cabo o processo de inscrição 

realizado online, na Extranet do GAVE (Gabinete de Avaliação Educacional), de acordo com os prazos e condições definidos. Assim, a 3 de dezembro foi submetido o 

formulário inerente à inscrição nos testes de Português e de Matemática para o 2º ano de escolaridade (1º Ciclo) e a 26 de novembro foi submetido o formulário 

inerente à inscrição nos testes de Português, Matemática e Inglês para o 9º ano de escolaridade (3º Ciclo). 

Dando sequência ao processo, e com base no Manual de Utilizador e nas Informações emitidas pelo Gabinete de Avaliação Educacional, procedeu-se à designação de 

professores vigilantes e à elaboração de documentos internos com instruções específicas e indicações precisas para os vigilantes sobre cada um dos testes a realizar, 

a saber: os procedimentos a ter em conta, as condições de aplicação e de realização dos testes, bem como o material a utilizar. 

No caso dos testes do 1º ciclo, os ficheiros inerentes a cada disciplina foram disponibilizados para download na área reservada do GAVE com alguma antecedência, o 

que permitiu organizar a logística com o apoio do Adjunto da Direção responsável pelo 1º Ciclo. 

No caso dos testes do 3º ciclo, os ficheiros inerentes a cada disciplina foram disponibilizados para download na área reservada do GAVE às 7horas e 30 minutos do 

próprio dia da realização, pelo que foi necessário organizar a logística entre a Direção e a Assistente Operacional responsável pela Reprografia (a quem se agradece…), 

de modo a que os envelopes com toda a documentação destinada a cada turma fosse entregue aos professores vigilantes por volta das 10h e 15 minutos e iniciada a 

realização nas respetivas salas às 10 horas e 30 minutos. 

Após a realização de cada teste, a coordenadora organizou a documentação e as informações para os docentes corretores, incluindo o ficheiro relativo à grelha de 

classificação e os critérios de classificação disponibilizados na página eletrónica do GAVE. Aos docentes corretores foi pedido o cumprimento dos prazos de entrega 

das grelhas de classificação à coordenadora, bem como de dados a submeter online no Questionário específico do teste de cada área disciplinar. Foram integralmente 

cumpridos os prazos para fazer o upload das grelhas de classificação, tendo sido para o efeito necessário que a coordenadora compilasse os dados das várias turmas 

num só documento (folha de cálculo do Microsoft Office Excel); os prazos para o preenchimento online dos Questionários supracitados foram igualmente cumpridos. 

Aquando da disponibilização na página eletrónica do GAVE, a coordenadora divulgou internamente as Informações relativas ao Guião de Análise de Resultados e aos 

Resultados de cada disciplina, a saber: Informação n.º 4 - Guião de análise de resultados - TI de Português do 3.º CEB; Informação n.º 6 - Resultados do TI de 

Português do 3.º CEB de 07 de fevereiro de 2013; Informação n.º 12 - Resultados do TI de Inglês (Partes I, II, III) do 3.º CEB de 22 de fevereiro de 2013; 

Informação n.º 14 - Resultados do TI de Matemática do 3.º CEB de 12 de abril de 2013.  

Até à data de realização deste relatório, o GAVE não disponibilizou quaisquer dados relativos aos resultados nacionais dos Testes Intermédios de Português e de 

Matemática do 2º ano (1º Ciclo). 

É de concluir que os Testes Intermédios aplicados permitem aferir o desempenho dos nossos alunos do 2º e do 9º ano de escolaridade por referência aos padrões de 

âmbito nacional, permitindo ainda que os alunos se familiarizem progressivamente com instrumentos de avaliação externa e, no caso específico do 2º ano, que seja 

feito um diagnóstico precoce das dificuldades dos alunos, que permita uma intervenção pedagógica e didática eficaz. 

 

DADOS INTERNOS: 

PORTUGUÊS DO 2º ANO 

O Teste Intermédio foi realizado a 28 de maio de 2013, por um total de 102 alunos, tendo decorrido com normalidade quer a operacionalização e 

implementação dos testes intermédios, quer a sua correção. 

http://extra.gave.min-edu.pt/np4/?newsId=150&fileName=TI_Inf4_fev2013_Port_3CEB_GAR.pdf
http://extra.gave.min-edu.pt/np4/?newsId=150&fileName=TI_Inf6_mar2013_Res_Port9_fev2013.pdf
http://extra.gave.min-edu.pt/np4/?newsId=150&fileName=TI_Inf12_mai2013_Res_Ing9_fev2013.pdf
http://extra.gave.min-edu.pt/np4/?newsId=150&fileName=TI_Inf14_mai2013_Res_Mat9_abr2013.pdf
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MATEMÁTICA DO 2º ANO 

O Teste Intermédio foi realizado a 31 de maio de 2013, por um total de 102 alunos, tendo decorrido com normalidade quer a operacionalização e 

implementação dos testes intermédios, quer a sua correção. 

 

PORTUGUÊS DO 9º ANO 

O Teste Intermédio foi realizado a 07 de fevereiro de 2013, por um total de 60 alunos, organizados em três turmas (9ºA, 9ºB e 9ºC), tendo decorrido com 

normalidade quer a operacionalização e implementação dos testes intermédios, quer a sua correção. 

Os resultados globais obtidos cifraram-se em 37 níveis iguais ou superiores a três e 23 níveis inferiores a três, o que se traduz na percentagem de, 

aproximadamente, 62% de níveis iguais ou superiores a três e de 38% de níveis inferiores a três. 

 
 

 

 

 

 

MATEMÁTICA DO 9º ANO 

            O Teste Intermédio foi realizado a 12 de abril de 2013, por um total de 58 alunos, organizados em três turmas (9ºA, 9ºB e 9ºC).  

O processo inerente à operacionalização, à implementação e à correção dos testes intermédios decorreu dentro da normalidade. 

Os resultados globais obtidos cifraram-se em 12 níveis iguais ou superiores a três e 46 níveis inferiores a três, o que se traduz na percentagem de, 

aproximadamente, 21% de níveis iguais ou superiores a três e de 79% de níveis inferiores a três. 
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INGLÊS DO 9º ANO 

O Teste Intermédio foi realizado a 22 de fevereiro de 2013, por um total de 58 alunos, organizados em três turmas (9ºA, 9ºB e 9ºC). O processo inerente à 

operacionalização, à implementação e à correção dos testes intermédios decorreu dentro da normalidade. 

Os resultados globais obtidos cifraram-se em 39 níveis iguais ou superiores a três e 19 níveis inferiores a três, o que se traduz na percentagem de, 

aproximadamente, 67% de níveis iguais ou superiores a três e de 33% de níveis inferiores a três. 
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RESULTADOS DOS TESTES INTERMÉDIOS DO 9º ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coordenadora – Paula Oliveira 

 

 

SECÇÕES EUROPEIAS DE LÍNGUA FRANCESA 

 Ao longo do ano letivo, durante os quarenta e cinco minutos suplementares semanais atribuídos a este projeto, desenvolveram-se atividades de variada natureza 

pedagógica em articulação, em parte, com os conteúdos lecionados na DNL (Disciplina Não Linguística) de Educação Visual. Estas atividades tiveram por objetivo 

aperfeiçoar as competências linguísticas, culturais e civilizacionais dos alunos da turma em questão (8ºA).  

De entre essas atividades destacam-se as seguintes: 

a) 1º Trimestre  

 •Elaboração de um caderno de textos ilustrados onde as estações do ano aparecem personificadas e onde se faz a sua apresentação. As ilustrações foram 

realizadas nas aulas de Educação Visual. Para cada um dos textos, os alunos elaboraram em grupo uma ficha de compreensão escrita e apresentaram sugestões para a 

sua correção. Este caderno/livro encontra-se na biblioteca à disposição de toda a comunidade escolar;  

 •Incrementaram-se ainda outras atividades de reforço às aprendizagens da disciplina linguística, designadamente a prática de conversação, leitura e 

compreensão oral de textos relativos aos temas programáticos; procedeu-se à realização de trabalhos de grupo cujo objetivo se prendeu com a consolidação e 

  MÉDIA DE ESCOLA MÉDIA NACIONAL 

    

PORTUGUÊS  52,60 49,00 

    

MATEMÁTICA  32,50 32,40 

    

INGLÊS  59,50 56,30 
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aplicação dos conteúdos relativos ao funcionamento explícito da língua. Com a colaboração da professora de Educação Visual, gravaram-se e editaram-se em vídeo, 

alguns sketches que pretenderam mostrar a formação e aplicação em contexto do tempo verbal Passé Composé. Estes vídeos foram apresentados, comentados e 

analisados em contexto de sala de aula e permitiram aos alunos corrigir e melhorar a sua aprendizagem. Esses sketches foram também apresentados aos colegas das 

restantes turmas do oitavo ano, permitindo assim clarificar e melhorar também as suas aprendizagens;  

b) 2º Trimestre 

 .Visionamento/observação e descrição oral de quadros/pinturas de pintores de renome do mundo francófono (reforço da aprendizagem das cores, do corpo 

humano e das formas); 

 .Nas aulas de Educação Visual, foram realizados desenhos de personagens cuja descrição física e psicológica se fez, posteriormente, nas aulas de francês. Este 

trabalho foi compilado em formato de caderno (em exposição na biblioteca da Escola); 

 •Início do subprojecto La Forêt des Attentes et des Craintes : construção de várias árvores nas aulas da DNL (floresta) e de uma de maior dimensão que 

alguns alunos forraram com papel de padrões distintos (símbolo das diferenças que nos tornam únicos, mas também tão semelhantes…) e vestiram de folhas e de 

frases. Aí exprimiram em língua portuguesa e francesa os seus desejos e manifestaram os seus medos em relação ao seu futuro profissional e pessoal e à 

sustentabilidade do Planeta. Conseguiu-se, assim, articular conteúdos programáticos de várias disciplinas (Francês, Educação Visual e Ciências Naturais) e, ao mesmo 

tempo sensibilizar e apurar o sentido crítico dos alunos para problemas reais e atuais.  

 •Submissão e aprovação do subprojecto de intercâmbio com alunos franceses; atividade inserida no Programa Juventude em Ação e co-dinamizada em parceria 

com a Câmara Municipal de Annoeullin (Lille) e  a Associação Babelescola, À Descoberta da Europa; 

C)3º Trimestre 

 •Conclusão do subprojecto La Forêt des Attentes et des Craintes que culminou com a exposição no átrio da Escola. 

 •Atividades lúdicas e realização de trabalhos de grupo que se materializaram na escrita de receitas tradicionais portuguesas (em francês) e na elaboração de 

variados menus onde os alunos acrescentaram, após pesquisa orientada, frases ou pequenos textos de autores francófonos relativos à comida/alimentação. Na 

sequência destas aprendizagens, foi organizada uma aula piquenique para a qual os alunos e alunas confecionaram, com a ajuda das mães e/ou avós alguns alimentos 

franceses, auxiliados por receitas previamente pesquizadas na internet e/ou elaboradas/traduzidas nas aulas. No início do piquenique propriamente dito, todos os 
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alunos apresentaram em francês os alimentos que haviam trazido, assim como os ingredientes que entraram na sua confeção. Após a refeição, procedeu-se à leitura em 

voz alta do livro “Un piquenique à Vélo” e à sua subsequente compreensão oral; 

 •Leitura em grupo de pequenos contos/histórias franceses e sua apresentação oral à turma; 

 •Correspondência eletrónica com os colegas franceses de Annoeullin (Lille-França), no âmbito do projeto bilateral “C’est quoi Être Européen?” (em 

cocoordenação com a Câmara Municipal de Annoeullin (Lille) e a Associação Babelescola, À Descoberta da Europa e em articulação com o Clube Europeu). A disciplina de 

Educação Visual colaborou na gravação/ edição em vídeo de imagens e mensagens em francês e em português dirigidas aos correspondentes franceses;  

 •Escrita de textos/notícias para o jornal da escola, “O Zangão”. 

No geral, os alunos aderiram e realizaram as atividades propostas com empenho e apresentaram, também eles, algumas das atividades dinamizadas durante o ano letivo. 

A dinamização deste projeto na Escola continua a revelar-se muito útil uma vez que faculta aos discentes mais tempo de contato com a língua estrangeira (através dos 

quarenta e cinco minutos suplementares atribuídos à disciplina linguística e pela lecionação de parte da aula da DNL- Educação Visual- em francês) e permite o reforço 

das aprendizagens com recurso a atividades mais lúdicas e mais próximas da realidade do dia-a-dia. Comparativamente, esta é a turma do 8º ano onde os alunos obtêm 

melhor classificação final à disciplina de Francês. 

 

A Coordenadora – Graça Morgado 

 

CLUBE EUROPEU 

Neste ano letivo, frequentaram o Clube Europeu alunos do primeiro ciclo (primeiro e quarto anos, num total de trinta e seis ) e alunos do terceiro ciclo, sétimo e oitavo 

anos, num total de vinte e um alunos. 

Ao longo do ano, o Clube foi articulando alguma das suas atividades com o Projeto Secção Europeia de Língua Francesa, implementado na turma do 8ºA, nomeadamente 

na dinamização de atividades com vista à preparação dos alunos para a consecução do projeto bilateral “C’est Quoi Être Européen?” Co-dinamizado em parceria com a 

Associação Babelescola, À Descoberta da Europa  e a Câmara Municipal de Annoeullin-Lille(França).  
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Neste sentido, e indo ao encontro dos objetivos preconizados pelo Clube, os alunos e alunas realizaram, em grupo, os jogos didáticos “Science4” que lhes permitiram 

conhecer mais em pormenor a organização política da União Europeia assim como diversas particularidades sociais e culturais dos países que atualmente a integram; 

procederam à leitura e comentário de alguns livros relativos à União Europeia e realizaram atividades lúdicas no site http://europa.eu/kids-corner/index_pt.htm .  

Estas atividades visaram também o conhecimento mais aprofundado sobre os países Europeus com vista ao encontro destes jovens, em Bruxelas, no dia 11 de julho com 

dois deputados europeus (francês e português) no âmbito do referido projeto europeu.   

Para além destas atividades, procederam à montagem de puzzles tridimensionais de vários monumentos europeus, desenvolveram atividades de pesquisa sobre algumas 

capitais europeias com o objetivo de fazer um livro digital, trabalho que será concluído durante o próximo ano letivo e que será colocado à disposição da comunidade 

educativa, para consulta.  

O dia da Europa foi comemorado de acordo com o planificado e foi o resultado de uma pesquisa cuidada sobre a gastronomia europeia. A partir das sugestões 

apresentadas pelos alunos, procedeu-se à composição da ementa europeia que, depois de aprovada pela Escola, foi confecionada no dia 9 de maio. A par deste evento, 

procedeu-se também à montagem de uma exposição no átrio da Escola que incluiu vários e diversificados trabalhos realizados pelos alunos ao longo da existência do 

nosso Clube. 

À semelhança dos anos anteriores, as atividades dinamizadas pelo Clube tiveram como principais objetivos fomentar a tolerância pelo conhecimento e compreensão das 

diferenças; divulgar os benefícios do plurilinguismo no contexto europeu atual, encorajar a aprendizagem de línguas modernas estrangeiras e promover a autonomia, a 

leitura, a compreensão e análise de textos e a capacidade de argumentar.  

Seguindo estes princípios, promoveram-se, junto dos alunos do primeiro ciclo, atividades diversificadas que tiveram a ver com os interesses dos mesmos  e com a sua 

faixa etária. Assim, as atividades foram direcionadas para o conhecimento da Europa nas diversas vertentes, através da leitura dos textos (em articulação com o 

projecto A LER +) constantes do livro A Europa Conta Histórias, editado pelo Clube Europeu no ano letivo de 2009/2010. A leitura (feita pela professora dinamizadora 

do Clube e pelos alunos) e exploração dos textos foram sempre realizados recorrendo a diferentes estratégias e “exigindo” também da discente respostas e 

concretização de atividades diversificadas. Entre elas: reconstituição textual através de imagens; criação de histórias partindo, por exemplo, da primeira frase da 

história a ser lida no dia ou de algumas frases-chave presentes nesse texto; exercício de escolha múltipla para confirmação da compreensão do texto/história; 

legendagem de imagens fornecidas pela professora, respeitantes à história lida; escrita/criação de frases sobre a história lida/contada/ouvida; pequenos debates 
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sobre a moralidade da história/conto;…Transformação e dramatização do conto tradicional francês A Galinha Ruiva e sua apresentação aos encarregados de educação 

em final de segundo período, após leitura e análise da sua mensagem. 

 Por outro lado, foi sempre preocupação da professora dinamizadora do Clube familiarizar os alunos com os diferentes sons das línguas estrangeiras do seu 

conhecimento e/ou estudadas na escola (através de lengalengas, poesias, canções e jogos tradicionais) pois que acredita que esse contacto precoce favorece o 

desenvolvimento das crianças tanto a nível das capacidades cognitivas como das capacidades sociais. Assim, procedeu-se à recitação/declamação dramatizada de 

pequenos textos/poemas; ao conto/leitura de histórias tradicionais, algumas do conhecimento dos alunos; os jogos realizados dentro e fora da sala de aula, como foi o 

caso do jogo Promenons-nous dans le Bois; jogos teatrais para aprendizagem de mensagens simples nas diferentes línguas,… 

Pode concluir-se que, apesar do tempo dispensado para a dinamização do Clube (45 min semanais), conseguiu-se levar a cabo atividades interessantes que tiveram o 

mérito de envolver um número considerável de alunos interessados e assíduos.  

Acrescente-se que após relatório enviado à Rede Nacional de Clubes europeus, foi atribuído ao Clube uma verba de cento e cinquenta euros que deverá ser utilizada em 

prol das atividades a desenvolver no próximo ano letivo. 

 

Pontos fortes:  

 •Aquisição de conhecimentos mais alargados sobre a União Europeia; 

 •Aquisição alargada do vocabulário, nomeadamente, para os alunos do primeiro ciclo que passaram a conhecer alguns dos países europeus menos falados,  o que 

lhes despertou  a curiosidade; 

 •Reforço do desenvolvimento da capacidade de ouvir, interpretar , argumentar e de criar;  

 •Contacto dos alunos do primeiro ciclo com os diferentes sons das línguas estrangeiras, facto que educa o ouvido, agudiza a sensibilidade linguística, promove a 

motivação e, consequentemente, facilita a aprendizagem das línguas em particular nesta faixa etária; 

 •Envolvimento e acompanhamento das activides desenvolvidas por parte dos Pais/encarregados de educação; 

 •Excelente colaboração e envolvimento da professora titular da turma do primeiro ciclo, Leta Marto. 

A Coordenadora – Graça Morgado 
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PLANO DE SEGURANÇA 
Ao longo do ano decorreram duas ações de simulacro – exercícios de evacuação, na escola sede, como consta da legislação em vigor. Estes exercícios correram com 

normalidade, tendo-se verificado melhorias na postura dos alunos, quer no cumprimento dos percursos previamente definidos, quer no local de concentração. A 

execução dos exercícios permitiu aferir alguns aspetos em falta que foram sendo colmatados ao longo do ano.  

Decorreu, igualmente, em todos os estabelecimentos de ensino pertencentes ao agrupamento, no mesmo dia e à mesma hora (4 de junho de 2013, pelas 10 horas), um 

exercício conjunto. Da avaliação efectuada por cada estabelecimento concluiu-se que os exercícios serviram para reforçar todos os procedimentos estabelecidos e 

apontar fragilidades locais que urgem alterar, nomeadamente os sinais acústicos inexistentes; pontos de concentração improvisados e pouco seguros, sinalética 

insuficiente, etc. 

Por fim, é de registar que decorrem os trabalhos de atualização dos Planos de Segurança de acordo com a nova legislação, trabalho esse, que se estenderá para o 

próximo ano letivo. 

 

O Coordenador - Mário Rodrigues 
 

PLANO/EQUIPA PTE 

Coordenador  PTE – O Coordenador PTE tem coordenado as atividades desenvolvidas pelos elementos da Equipa PTE, a saber: : 

- Miguel Grilo – Responsável pelos sites do Agrupamento e da Biblioteca; 

- Alexandra Duarte – Responsável pelo Blog das atividades desenvolvidas no agrupamento e pelo Jornal Digital do Agrupamento “Zangão”. 

Tem também mantido uma colaboração constante com a Professora responsável pela Biblioteca (Prof.ª Cláudia Mota) e com a Chefe dos Serviços administrativos (Dª 

Antónia)  e participado em todas as reuniões inerentes ao cargo de “Coordenador PTE”. 

Site do Agrupamento – a actualização, gestão e manutenção tem sido efetuada em articulação com a Direção do Agrupamento. 

Site do Jornal Digital do Agrupamento  “Zangão” – a actualização e manutenção tem sido efectuada sempre que solicitada pela Coordenadora do Jornal da escola, 

Profª Alexandra Duarte. 

Site da Biblioteca - a actualização, gestão e manutenção tem sido efetuada em articulação com a Professora responsável pela Biblioteca (Prof.ª Cláudia Mota) 



 

Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2012/2013 41 

Plataforma Moodle –  a gestão da plataforma Moodle tem sido eficaz. Tem-se verificado um acréscimo na utilização desta plataforma por parte de professores e 

alunos. A sua utilização como ferramenta de questionários e inquéritos à comunidade escolar tem permitido uma maior celeridade nos processos e uma grande poupança 

de papel e tinteiros.  

Plataforma “GIAE ONLINE” – tem sido realizada a actualização e manutenção do software “GIAE ONLINE” no servidor administrativo da escola.  

Manutenção de todo o material informático da escola – A manutenção do material PTE tem sido efetuado ao longo do ano letivo, tendo sido garantida a 

funcionalidade de todo o material.  

No início de Janeiro foi comprado material para substituir o computador da sala “Apoio3”. Foi igualmente adquirido material para que os alunos possam usufruir de mais 

dois postos “Quiosque” que se irão localizar na reprografia e na papelaria. Por avaria dos leitores de cartões magnéticos e falta de orçamento para adquirir novos 

leitores, os dois novos postos de quiosque deixaram de funcionar no início do 3º período.  

Ainda em Janeiro, foram atualizadas as licenças dos sistemas operativos dos dois servidores administrativos, da reprografia e do servidor da biblioteca. 

Fundação PT – “Comunicar em Segurança” 

Atividade que foi desenvolvida ao longo dos 2º e 3º períodos letivos pelos alunos da turma 8ºA, sob a Coordenação do Prof Miguel Grilo e orientação junto dos alunos do 

prof. Nuno Fernandes. 

ERTE – “Seguranet” 

Atividade que foi desenvolvida ao longo do ano letivo pelos alunos da turma 9ºC, e respetivos encarregados de educação, sob a Coordenação e orientação do prof. 

Miguel Grilo. Foi efetuado um pedido ao ERTE para que se realizasse uma palestra na Escola Básica e Integrada de Colmeias mas o ERTE informou que não realizam 

palestras na zona de Leiria.  

CENTIMFE – Programa “PENSE INDUSTRIA”  - “F1 in Schools” 

O desafio tecnológico F1 nas Escolas é uma competição, que consiste na angariação de patrocinadores, concepção e fabrico de um modelo de carro da Fórmula 1 movido 

a CO2, elaboração de um portefólio, montagem de um stand na final regional e participação na competição. Os alunos Fábio Fabião, Eduardo Simão, Roberto Silva, Nuno 

Santos e Telmo Lopes do 9ºC, voluntariaram-se para assumir a responsabilidade de participar no evento em nome do Agrupamento de Escolas de Colmeias. Apesar de 

ter ganho as 4 corridas em que participou, o “Coolmeias Team” não logrou ficar nos 3 primeiros lugares da competição.  
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Apoio aos Docentes, Funcionários e Alunos da escola – Foi prestado apoio sempre que o mesmo  foi solicitado por Docentes, Funcionários ou Alunos da escola . 

ENEB / PFEB – Toda a parte informática relativa aos programas ENEB e PFEB foi mantida operacional e atualizada durante a realização das provas. 

Grelhas de avaliação – Durante este ano letivo foram desenvolvidas novas grelhas de avaliação por grupo disciplinar / nível de ensino. 

Servidores – Em relação ao servidor de domínio, no início do ano letivo foram atualizados todos os utilizadores da rede de domínio da escola, restrições e acessos de 

cada grupo de utilizadores e plataformas partilhadas na rede interna. Relativamente aos servidores administrativos, foram realizadas atualizações ao longo do ano 

letivo nos softwares (DCS horários, GIAE, Sumários, GPV, SASE, Alunos, RCI, DRI, etc). Foram igualmente realizadas cópias de segurança mensais. 

Implementação de sumários eletrónicos – Este ano letivo foi implementada uma nova plataforma de sumários eletrónicos. Apesar de alguns problemas muito pontuais 

(naturais quando se está a implementar uma nova plataforma), pode-se concluir que foi um sucesso e que foi atingido largamente o objetivo de reduzir os recursos 

humanos implicados no manuseamento de livros de sumários em papel e de reduzir significativamente os custos com os referidos livros. 

Implementação de cartões de proximidade em toda a escola sede – Este ano letivo foi implementado um novo tipo de cartão magnético e novos leitores de cartões. 

Foi um sucesso, tendo-se conseguido atingir os objetivos de uma maior celeridade na passagem dos alunos pela portaria (tanto à entrada como à saída) e nos acessos ao 

quiosque. 

Implementação de uma Impressora central (partilhada em rede) – Pela primeira vez, a escola iniciou o ano letivo apenas com uma impressora para os professores 

(partilhada em rede e localizada na sala dos professores). Apesar da forte oposição inicial (Março de 2012), atualmente todo o corpo docente da escola reconhece a 

mais valia desta mudança, não só em termos de qualidade de impressão, mas também em termos da elevada poupança de papel e de tinteiros. 

Inventário – foi elaborado um inventário de todo o material informático da escola. 

Inquérito PTE – foi realizado um inquérito online (Moodle) para obter a opinião da comunidade escolar sobre o desempenho da equipa PTE e da funcionalidade do 

material PTE. 

 

O Coordenador – Miguel Grilo 

 

 



 

Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2012/2013 43 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (1º CICLO) 
Nas atividades de enriquecimento curricular, no decurso do 2º e 3º Períodos, evidenciaram - se os seguintes aspetos: 
 

Oferta  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de turmas em funcionamento 

 

Nome da Escola 
Constituição de turmas - AEC 

1º 2º 1º e 2º 3º e 4º 4º 1º, 2º, 3º e 4º 

1º CEB de Agodim   1 1   

1º CEB de Bidoeira de Cima 1 1  1 1  

1º CEB de Boa Vista   1 1   

1º CEB de Bouça   1 1   

1º CEB de Casal da Quinta    1   

1º CEB de Colmeias   1 1   

1º CEB de Figueiras     1  

1º CEB de Machados   1 1   

1º CEB de Mata   1 1   

1º CEB de Memória      1 

1º CEB de Milagres 1 1  1   

1º CEB de Raposeira      1 

TOTAL 2 2 6 9 2 2 

 

Número de Recursos Docentes Envolvidos 

Atividade Nº de Blocos de 45 minutos 

Inglês 2 

Expressão Musical 2 

Atividade Física Desportiva 2 

Informática 2 (turmas 3º e 4º ano) 

Expressão Dramática 2 (turmas 1º e 2º ano) 
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Atividade Número de Recursos Docentes 

Inglês 5 

Exp. Musical 5 

A. F. D. 5 

Informática 3 

Exp. Dramática 3 

 

Assiduidade dos Professores 

 

Atividade 
Aulas 

Percentagem Faltas Percentagem 
Previstas Dadas 

Inglês 910 910 100.0% 0 0.0% 

Exp. Musical 911 910 99.9% 1 0.1% 

A. F. D. 913 910 99.7% 3 0.3% 

Informática 518 518 100.0% 0 0.0% 

Exp. Dramática 396 396 100.0% 0 0.0% 

 

Pontos Fortes e Pontos Fracos 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Horário em que as atividades decorrem; 

 Número de alunos inscritos; 

 Dedicação dos Professores; 

 Articulação com os Professores Titulares de 

Turma; 

 Assiduidade dos professores;  

 Colaboração na realização de algumas 

atividades/projetos. 

 Local onde decorrem as atividades; 

 Permanência dos alunos no mesmo espaço 

durante muitas horas seguidas; 

 Alguma dificuldade em respeitar o 

referencial lúdico; 

 Indisciplina em várias turmas. 
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PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA 

Ao longo do ano letivo, as estratégias de trabalho a realizar, em específico para estes alunos, foram definidas pelo professor titular da turma em articulação com os 

docentes que apoiram estes alunos nas aulas de Apoio Educativo ou de Apoio Individualizado. As referidas estratégias foram delineadas após a realização do teste 

diagnóstico que permitiu aferir (ou ratificar) o nível de proficiência do aluno. 

As estratégias propostas para estes alunos foram variadas e de acordo com as suas necessidades. As dificuldades apresentadas pelos alunos cujo Português é a língua 

não materna foram ao nível da compreensão/interpretação de enunciados, principalmente escritos, da expressão oral e escrita e do conhecimento explícito da língua. 

Acresceram a estas dificuldades o pouco conhecimento lexical da língua portuguesa, o que dificultou largamente uma correta apreensão da mensagem. Contudo, nem 

todos os alunos obtiveram o desejado sucesso escolar, pois nem sempre foram empenhados na realização das tarefas propostas, nem estiveram atentos e concentrados 

e nem realizaram um estudo e trabalho sistemático para colmatarem as suas dificuldades.   

Estes alunos beneficiaram de Apoio Educativo a Português e nalguns casos também de Apoio Individualizado a Português. 

 

A Coordenadora - Cristina Cardoso 

 

AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Observatório de Qualidade Escolar (OQE) inserido no processo de auto-avaliação do nosso Agrupamento consiste na aplicação periódica de questionários ao Pessoal 

Docente, Pessoal Não Docente, Alunos e Pais/Encarregados de Educação com o objectivo de analisar periodicamente a satisfação destes intervenientes, de modo a 

poder compará-la ao longo do tempo, corrigindo sempre os aspetos que não se encontrem de acordo com as necessidades desses mesmos intervenientes do 

Agrupamento. 

A realização do OQE tem por principais objetivos: 

 Medir o grau de satisfação da comunidade educativa, permitindo ao Agrupamento tomar decisões fundamentadas e organizar modelos próprios de atuação; 



 

Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2012/2013 46 

 Avaliar, tanto quanto possível, a qualidade do processo do ensino e da aprendizagem (a nível da sala de aula); 

 Identificar áreas que, futuramente, necessitem de ser melhoradas; 

 Avaliar a evolução do grau de satisfação dos alunos, professores e pais/encarregados de educação aplicando periodicamente o OQE. 

 

As áreas onde foi medido o grau de satisfação da comunidade educativa foram as seguintes: 

 A. Organização e gestão 

A.1  Organização e Funcionamento da Escola 

B. Ensino e Aprendizagem 

B.1 Utilização de materiais/equipamentos/recursos em sala de aula 

B.2 Tipologia do trabalho em sala de aula 

B.3 Trabalho em sala de aula 

B.4 Relação Pedagógica 

C. Cultura de Escola 

D. Aspectos positivos/negativos da Escola 

 

Os questionários foram dirigidos a todo o pessoal docente e pessoal não docente e a uma amostra Pais/Encarregados de Educação do Agrupamento (30% de 

Pais/Encarregados de Educação da Educação Pré-Escolar, do 1º Ciclo e do 2º e 3º Ciclos) e ao universo dos alunos da escola sede (2º e 3º ciclo). 

 

A Equipa de Autoavaliação procedeu ao lançamento dos questionários na plataforma Moodle, de modo a que os inquiridos respondessem online e a que todo o processo 

de tratamento de dados fosse agilizado. O lançamento dos questionários teve início a 6 de maio e deveria ter terminado a 17 do mesmo mês. No entanto, devido ao 

facto de haver um número reduzido de Pais e Encarregados de Educação a responderem na plataforma Moodle, foi prolongado prazo até ao dia 24 de maio, tendo sido 

fornecidos inquéritos em suporte de papel aos Pais e Encarregados de Educação em questão. Para além disso, também foram fornecidos inquéritos em suporte de papel 

file:///D:/Users/António/f879/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Y5VT3F9C/Observatório_Qualidade_Explicar.doc%23_Toc255491202%23_Toc255491202
file:///D:/Users/António/f879/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Y5VT3F9C/Observatório_Qualidade_Explicar.doc%23_Toc255491203%23_Toc255491203
file:///D:/Users/António/f879/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Y5VT3F9C/Observatório_Qualidade_Explicar.doc%23_Toc255491204%23_Toc255491204
file:///D:/Users/António/f879/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Y5VT3F9C/Observatório_Qualidade_Explicar.doc%23_Toc255491205%23_Toc255491205
file:///D:/Users/António/f879/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Y5VT3F9C/Observatório_Qualidade_Explicar.doc%23_Toc255491206%23_Toc255491206
file:///D:/Users/António/f879/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Y5VT3F9C/Observatório_Qualidade_Explicar.doc%23_Toc255491207%23_Toc255491207
file:///D:/Users/António/f879/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Y5VT3F9C/Observatório_Qualidade_Explicar.doc%23_Toc255491208%23_Toc255491208
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aos alunos do 1.º ciclo, tendo em conta a sua dificuldade de acesso à plataforma Moodle. Também o Pessoal Não Docente do pré-escolar e do 1.º ciclo, assim como o 

Pessoal Docente da educação pré-escolar, na sua grande maioria, responderam aos inquéritos em suporte de papel.  

O objetivo de agilizar o processo através da utilização da plataforma Moodle não foi de todo conseguido, tendo em conta o grande número de inquéritos respondidos 

em suporte de papel, o que dificultou e atrasou todo o processo de tratamento de dados. Concluiu-se que este processo terá de ser melhorado, no sentido de todos os 

inquiridos responderem no mesmo tipo de suporte, preferencialmente digital. 

A equipa de Autoavaliação do Agrupamento procedeu ao tratamento dos dados retirados dos inquéritos e à elaboração do respetivo relatório. Para além disso, também 

procedeu à elaboração do relatório intermédio e final de execução do Plano Anual de Atividades. O relatório de execução do Projeto Educativo, assim como o relatório 

de avaliação do Plano de Melhorias serão apresentados no início do mês de setembro 

O Coordenador da Equipa de Autoavaliação – António Sousa 

 

 

PROJETO ESCOLA MAIS BONITA É QUE CONTA 

Neste ano letivo foi dada continuidade ao projeto, iniciado no ano letivo transato, sob a coordenação da docente Carla Cardoso. 

Mantendo como principal objetivo “fazer os alunos sentirem que a vida depende do ambiente e o ambiente depende de cada cidadão” e voltado para as questões 

estéticas e de limpeza dos espaços interior e exterior numa perspetiva de melhoria, todo o projeto continuou a focar a realização de atividades promotoras da 

participação ativa de todos alunos da escola (sede). As atividades foram planificadas baseando-se nos resultados obtidos nos inquéritos colocados aos alunos, quer no 

início, quer no final do no ano transato, no tempo semanal atribuído ao mesmo e tendo em conta os recursos existentes. Mantiveram-se algumas atividades, direcionadas 

aos alunos, sempre sob orientação de docentes e/ ou assistentes operacionais, a saber: 

 Quanto à limpeza dos espaços: 

- Recolha semanal do lixo dos ecopontos das salas de aula: uma atividade dirigida aos delegados do ambiente da cada turma do 2º e 3º ciclo, sob a supervisão dos diretores 

de turma, da coordenadora do projeto e de assistentes operacionais, obedecendo a um mapa com a respetiva escala por turmas e com preenchimento obrigatório de ficha 

de recolha no final de cada recolha; 
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- Recolha do lixo do exterior da escola: a atividade decorreu em horas de projeto nas quais a coordenadora do mesmo teve turmas em situação de falta de docente 

(Ocupação). 

Quanto ao melhoramento a nível estético: 

- Pintura de pneus (pela turma C do 6º ano) para a utilização em novos canteiros (na rotunda da entrada da escola e na atividade de semeio de ervas aromáticas pelas 

turmas do 1º e 4º ano (1 turma) e do 5º ano. Estas atividades foram realizadas em articulação com o subdepartamento de Ciências da Natureza e Projeto Eco-Escolas. 

Contou com a colaboração da Câmara Municipal de Leiria, que cedeu terra e plantas, bem como a participação do docente Carlos Oliveira.  

- Colaboração em trabalhos desenvolvidos por outros projetos/departamentos, a saber: elaboração pelos alunos e pela coordenadora, de painéis no âmbito do dia da 

alimentação (PES), dia da não Violência (PES) e dia Eco-Escolas; 

- Criação de árvores em madeira e outros materiais que serviram de base para exposições diversas ao longo do ano (articulação com o departamento de MCE). 

 Outras atividades: 

- Dinamização de ação de sensibilização sobre “Tratamento de Resíduos na Valorlis”, orientada pela Valorlis. Esta ação foi dirigida aos alunos do 6º ano contou com a 

presença de alguns encarregados de educação. A atividade foi avaliada em momento oportuno, tendo a sua avaliação sido muito satisfatória. 

- A atividade de decoração da sala dos professores não se realizou devido a vários fatores, entre os quais a falta de verba para o pretendido e falta de recursos humanos. 

Quanto à divulgação das atividades do projeto, esta foi efetuada oportunamente através do Conselho Pedagógico, numa primeira instância e subsequentemente noutras 

reuniões, tais como conselhos de turma e de diretores de turma; circulares internas, afixação de informações; plataforma informática (na pasta criada para o projeto), 

através dos diretores de turma; jornal da escola. 

A avaliação do projeto foi efetuada tal como o previsto, ou seja, através da observação direta pela coordenadora, incluindo a monitorização das atividades em curso 

através da análise das folhas de serviço (da recolha de lixo orgânico e reciclável). 

A docente faz um balanço positivo do desenvolvimento do projeto no presente ano letivo, embora lamente o facto de não ter tido oportunidade de desenvolver mais 

atividades de embelezamento dos espaços, dado o pouco tempo atribuído para o projeto e a incerteza de haver alunos e salas apropriadas (para preparação e limpeza dos 

materiais a utilizar). 

A Coordenadora - Carla Cardoso 
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PLANO DE AÇÃO PARA A (IN)DISCIPLINA / OBSERVATÓRIO DA (IN)DISCIPLINA 

Em articulação com a Coordenadora dos Diretores de Turma, solicitou-se o preenchimento, por parte dos diretores de turma, de uma grelha de registo de 

infrações/participações de ocorrência e medidas corretivas e sancionatórias aplicadas no 2º e 3º períodos letivos. Com estes dados fez-se o levantamento e 

tratamento estatístico de infrações e de reincidências, por turma e por ciclo de escolaridade, bem como a respetiva comparação entre períodos. 

De registar que alguns tempos previstos para o desenvolvimento de atividades no âmbito do Observatório da (In)disciplina foram utilizados para colmatar ausências de 

docentes através de atividades de ocupação das turmas. 
 

A Coordenadora – Marina Cardoso 

 

 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 2012/2013- “PODEMOS AJUDAR-TE” 

PARTE I - Atividades levadas a cabo com a Psicóloga e atividades que constam do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) 

O Programa de Orientação Vocacional e Informação (realização de testes psicotécnicos) assegurado pela instituição privada com a qual tínhamos estabelecido um 

protocolo, foi suspenso no dia 17 de janeiro, em virtude da celebração do Contrato de Autonomia da Escola com o Ministério da Educação. No âmbito deste contrato a 

Escola pretendia contratar uma Psicóloga para exercer funções no nosso agrupamento, que ficaria responsável pelo Programa de Orientação e Informação, o que não se 

veio a concretizar por motivos alheios à escola. 

Até à data referida a coordenadora foi desenvolvendo o projeto conforme planificado. Apresentou o projeto à psicóloga que esteve a trabalhar connosco, a Dra. Helga 

Neves e aos encarregados de educação, numa reunião realizada no dia seis de Dezembro de dois mil e doze. Estiveram presentes dezoito encarregados de educação, 

tendo manifestado bastante interesse pelo nosso projeto. 

Posteriormente, os encarregados de educação foram informados dos horários em que os seus educandos teriam as sessões de orientação vocacional com a psicóloga e 

foi-lhes pedido a autorização para a frequência das referidas sessões. O número de alunos inscritos foi de cinquenta, num total de sessenta e dois alunos a frequentar 

o 9º ano de escolaridade. Estes alunos foram divididos em dois grupos de trabalho, que iriam reunir com a psicóloga quinzenalmente. As sessões iniciaram-se no dia nove 
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de janeiro, para o primeiro grupo de alunos e no dia dezasseis de janeiro para o segundo grupo de alunos. Deste modo cada grupo realizou uma sessão de trabalho com a 

psicóloga Helga Neves, antes da suspensão do programa. 

Algumas das atividades planificadas em setembro não foram assim desenvolvidas. 

Foram realizadas duas visitas de estudo, uma à Exposição Futurália no dia dezasseis de março e outra a Leiria, ao IV Fórum de Emprego e Formação Profissional que 

decorreram dentro das expetativas.  

A atividade “Feira das Profissões” teve lugar no dia 05 de junho, contando com a presença de 10 escolas dos distritos de Leiria, que se deslocaram à nossa escola para 

dar a conhecer os seus cursos. Foi uma mais valia terem vindo também alguns alunos dos cursos profissionais com quem os nossos alunos tiveram oportunidade de falar 

e esclarecer dúvidas. Criou-se um ambiente muito agradável no átrio da nossa escola, tendo sido do agrado dos alunos em geral. Houve ainda alguns encarregados de 

educação que visitaram a Feira.  

O espaço de (in)formação permanente foi sendo atualizado com informação que chegou à escola e outra recolhida pela Coordenadora, que ajudou alguns alunos na 

procura e recolha de informação sobre percursos escolares e profissionais.  

Verificou-se uma efetiva articulação entre as várias áreas curriculares do nono ano com os conteúdos relacionados com a área de orientação vocacional (elaboração de 

CV, carta de candidatura, entre outros aspetos que constam da grelha elaborada para o efeito) e que foram lecionados nas várias áreas: línguas estrangeiras e 

Formação Cívica. 

 

PARTE II - Análise dos dados do inquérito criado pela Coordenadora e preenchido pelos alunos e alunas com vista à avaliação do projeto no seu todo 

Os alunos foram convidados a avaliar o projeto, tendo preenchido, um inquérito elaborado pela Coordenadora para o efeito. Da leitura e análise do mesmo pode 

concluir-se o seguinte: 

50% dos alunos responde que se inscreveu no programa porque precisavam de informação sobre os cursos a frequentar no 10º ano e os outros 50%  queriam realizar os 

testes psicotécnicos.  

 Para 44% a informação/ apoio prestado pela Coordenadora foi importante.  

 O espaço de (IN)formação Permanente foi bem mantido pela Coordenadora, na opinião de 60% dos inquiridos. 
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 A atividade “Feira das Profissões” agradou a 80% dos alunos. Foi a atividade escolhida pela maioria como tendo sido aquela de que gostaram mais,  seguida d a 

 Visita à Futurália que foi do agrado de 75% dos inquiridos. 

 Para finalizar, uma questão: a importância, ou não, deste projeto para as turmas do 9º ano, sendo que 85% dos alunos entendem que sim, deixando alguns deles 

algumas notas de apreço pelo mesmo. No entanto, 42% registaram o seu desapontamento por não terem realizado os testes psicotécnicos. 

 

Pode concluir-se, então, que, no seu conjunto, o projeto se revestiu de utilidade e interesse para as três turmas do 9º ano, no esclarecimento de dúvidas sobre o seu 

percurso vocacional, e que as atividades foram do seu agrado.  

 

A Coordenadora do programa - Alexandra Albuquerque Duarte 

 

 

PLANO INTERNO DE FORMAÇÃO 

De acordo com o Relatório Preliminar do Plano de Formação 2012/2013 do Centro de Formação Rede de Cooperação e Aprendizagem (RCA) – Batalha, que integramos e 

apresentado na reunião da Comissão Pedagógica do referido Centro de Formação do passado dia 18 de junho de 2013, constatam-se as seguintes evidências 

relativamente ao nosso Agrupamento, a saber: 

 

1) No âmbito da Oferta de Escola (OE) – ações destinadas aos docentes da própria escola/agrupamento que procede ao recrutamneto e seleção dos formandos, 

podendo recorrer a docentes da escola/agrupamento com estatuto de formador (que no nosso caso, foram os docentes Nuno Fernandes e Miguel Grilo): 

 

Agrupamento de Escolas de Colmeias 

Quotas Docentes inscritos Percentagem 

22 29 132% 
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2) No âmbito da Formação Inter-Escolas (IE) – ações que reúmem formamdos oriundos de diferentes escolas/agrupamentos com quotas previamente definidas e 

que são implementadas com recursos humanos cedidos pelas escolas/agrupamentos e/ou com recursos do centro de formação ou do CCEMS (Centro de 

Competências Entre Mar e Serra): 

Agrupamento de Escolas de Colmeias 

Ações Turmas Formandos 

1 2 40 

3) No âmbito das duas tipologias formativas - Formação Inter-Escolas (IE) e Oferta de Escola (OE) no que concerne ao acesso à formação por 

escola/agrupamento: 

Agrupamento de Escolas de Colmeias 

Formandos 
Desistentes Subtotais 

Formação Inter-Escolas (IE) Oferta de Escola (OE) Total 

29 40 69 0 69 

 

 

No âmbito da execução do nosso Plano de Ação Estratégico do Contrato de Autonomia, no presente ano letivo foram promovidos vários seminários, a saber: 

TEMÁTICAS DOS SEMINÁRIOS Nº DE SESSÕES Nº DE HORAS DESTINATÁRIOS 

“Comunicação e Gestão de Conflitos no Contexto Escolar”  1 sessão 4 horas 
Professores e Assistentes 

Operacionais 

 “Adolescência: Namoro e afetos”  2 sessões 2 sessões x 1,5 h = 3 horas 4 turmas do 6º ano 

“Planeamento Familiar/ Gravidez na adolescência” 2 sessões 2 sessões x 1,5 h = 3 horas 3 turmas do 7º ano 

“Disciplina no meio escolar” 1 sessão 4 horas 
Professores e Assistentes 

Operacionais 

“Educação Alimentar” 1 sessão 1,5 horas Pais e Encarregados de Educação 

“Atendimento ao Público” 1 sessão 3 horas 

Assistentes Técnicos dos Serviços de 

Administração Escolar e  Assistentes 

Operacionais 
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“Utilização das TIC como processo de apoio aos serviços 

administrativos - A internet na comunicação dos SAE” 
1 sessão 4 horas 

Assistentes Técnicos dos Serviços de 

Administração Escolar 

“Utilização das TIC como processo de apoio aos serviços 

administrativos - Importação e tratamento de dados no 

Excel” 

1 sessão 4 horas 
Assistentes Técnicos dos Serviços de 

Administração Escolar 

“Adolescência e comportamento: prevenção da violência 

escolar” 
1 sessão 1,5 horas Assistentes Operacionais 

“Sexualidade e Valores/ prevenção de abusos” 1 sessão 1,5 horas 
Educadores e Professores do 1º, 2º e 

3º Ciclos 

“Às vezes digo sim querendo dizer Não”  

Instituição “AFS - 

(Associação Família e 

Sociedade)” 

6 horas 

Alunos do 9º Ano e Pais / 

Encarregados de Educação, 

Professores, Assistentes 

Operacionais e Assistentes Técnicos 

“Organização, funcionamento e competências das estruturas 

de gestão intermédia”  
1 sessão 6 horas 

Educadores e Professores do 1º, 2º e 

3º Ciclos  

 

No âmbito do Plano de Atividades dos Departamentos Curriculares foram promovidos as seguintes ações a saber: 

TEMÁTICAS DAS AÇÕES Nº DE SESSÕES Nº DE HORAS DESTINATÁRIOS 

“Leitura, escrita e gramática” 1 sessão 4 horas 
Docentes do Departamento Curricular 

de Línguas e outros docentes 

“Formação Psicológica de Professor” 1 sessão 1,5 hora Docentes do 1º, 2º e 3º ciclo 

“Habilitação do Autismo” 1 sessão 2 horas 

Educadores Docentes do 2º e 3º ciclo e 

Assistentes Operacionais que 

trabalham com crianças autistas e 

outras interessadas 
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Finalmente, no âmbito da valorização técnica profissional, a Direção em articulação com os Serviços de Administração Escolar, assegurou a participação dos assistentes 

técnicos nos seguintes módulos de formação promovidos pela JPM & Abreu, a saber: 

MÓDULOS DE FORMAÇÃO Nº DE SESSÕES Nº DE HORAS DESTINATÁRIOS 

Módulo : GPV+CONTAB  4 24 Marlene Rodrigues Pereira 

Módulo : GPV+CONTAB 4 24 Elisabete Maria Antunes da Silva 

Módulo : LCPA - 2013 1 6 Marlene Rodrigues Pereira 

Módulo : CIBE - 2013 1 6 Elisabete Maria Antunes da Silva 

 

 

ATIVIDADES SINGULARES (DEPARTAMENTOS CURRICULARES) 

No período em análise, foram realizadas no total dos 6 Departamentos Curriculares do Agrupamento, 83 ações / atividades singulares em 78 planificadas (taxa global 

de execução de 114%), a saber: 

AÇÕES / ATIVIDADES - AO LONGO DO ANO LETIVO 

Departamentos Curriculares Ações / Atividades Previstas Ações / Atividades Realizadas Ações / Atividades Não Realizadas 

Educação Pré-Escolar 16 16 0 

1.º Ciclo 6 6 0 

Ciências Sociais e Humanas 11 11 0 

Expressões 20 18 2 

Línguas 8 8 0 

Matemática e Ciências Experimentais 17 24 0 

TOTAIS 78 83 2 
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De seguida, apresentam-se por Departamento Curricular os respetivos quadros com a indicação do número total de atividades previstas, realizadas e taxa de 

realização; com uma síntese da avaliação das atividades realizadas (número total de participantes, organização das atividades, adesão do público-alvo, atitude/postura 

dos alunos, cumprimento do programa e grau de consecução dos objetivos) e ainda, uma avaliação crítica global das atividades realizadas com referência aos principais 

pontos fortes e principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar em próximas realizações das atividades. 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013 – AVALIAÇÃO GLOBAL INTERMÉDIA (setembro de 2012 a julho de 2013) 

 

DEPARTAMENTO CURRICULAR PRÉ-ESCOLAR 

 

 

 

Nº total de 

atividades 

previstas 

Nº total de 

atividades 

realizadas 

Taxa 

de 

realizaç

ão 

Nº total  

de participantes 

Organização  

das atividades 

Adesão do  

público-alvo 

Atitude/postura  

dos alunos 

Cumpriram o 

programado 

Grau de consecução  

dos objetivos 

Alunos Pais  Outros  MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins Sim Não Total Parcial 
Não 

atingidos 

 16  16 100% 225 

E
le

va
d
o 

* 

  

S
ig

ni
fi

ca
ti

vo
 *

 

1º
 C

E
B

  16 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 

 

*Não contabilizado 

  

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
Organização do ambiente educativo - facilitador do processo de ensino/aprendizagem; 

Trabalho colaborativo entre os educadores de Infância - debate e troca de informações e materiais pedagógicos; 

Troca de livros e outros materiais entre estabelecimentos de ensino; 

Blog da educação pré-escolar; 
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Envolvimento em projetos do Agrupamento;   

Articulação com as escolas do 1º CEB- Articulação de atividades e conteúdos;   

Adesão envolvimento e empenho dos grupos de crianças; 

Articulação com as famílias e comunidade; 

Organização e desenvolvimento da atividade ”momento comum” único espaço de encontro das crianças de todos os Jardins de infância; 

Desenvolvimento e visibilidade da exposição “A floresta Misteriosa”; 

Adesão à palestra “A Importância da Biodiversidade” com avaliação muito positiva; 

Dinamização de atividades experimentais. 

Principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar nas próximas realizações das atividades  
Transportes para visitas de estudo/deslocações à escola-sede/Biblioteca/articulação entre jardins-de-infância; 

Escassez de material informático e a cada vez maior deterioração do existente; 

Não existência de acesso à Internet; 

Falta de arranjos exteriores e interiores em alguns estabelecimentos de ensino; 

Escassez de recursos humanos para substituição de assistentes operacionais em falta; 

Falta de recursos materiais para o desenvolvimento de algumas atividades. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR 1º CICLO 

 

Nº total de 

atividades 

previstas 

Nº total de 

atividades 

realizadas 

Taxa de 

realização 

Nº total  

de participantes 

Organização  

das atividades 

Adesão do  

público-alvo 

Atitude/postura  

dos alunos 

Cumpriram o 

programado 

Grau de consecução  

dos objetivos 

Alunos Pais Outros MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins Sim Não Total Parcial 
Não 

atingidos 

1 
1  

(Carnaval) 
100% 417 

Não 

conta

biliza

do 

Não 

conta

biliza

do 

X    X    X    X  X   

1  
Visita de 

Estudo 
84%  351  

Não 

conta

biliza

do 

Não 

conta

biliza

do 

X    X    X    X  X   

1 

1 

 (Exposição 

Virtual - 

Blog) 

98% 403 

Não 

conta

biliza

do 

Não 

conta

biliza

do 

X    X    X    X  X    

1 

Festa de 

Encerramen

to 

100% 417 

Não 

conta

biliza

do 

Não 

conta

biliza

do 

X     X   X    X  X   

1 

1 

Eco-Escolas 

“Conhecer, 

sentir e 

100% 417 

Não 

conta

biliza

do 

Não 

conta

biliza

do 

X    X    X    X   X  
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viver a 

Floresta” 

1 

“aLer (com) 

+ Arte” 

“Histórias e 

Lendas da 

Floresta” 

100% 417 

Não 

conta

biliza

do 

Não 

conta

biliza

do 

X    X    X    X   X  

 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
O esforço que as escolas, de uma maneira geral, fizeram no sentido de uma efetiva articulação entre si e demais parceiros; 

Reforço de práticas de articulação/ convívio e partilha com elementos da escola, com elementos das outras escolas e comunidade local e entre os vários níveis de ensino e as 

AEC; 

Incentivo à participação das famílias na escola e a corresponsabilização que lhes cabe no processo educativo; 

Convívio e confraternização entre todos os intervenientes, nomeadamente com as crianças do Jardim-de-infância; 

Valorização dos costumes e tradições locais e nacionais; 

Interação social, aquisição de atitudes e valores; 

Valorização dos trabalhos de grupo e a partilha das atividades desenvolvidas; 

Desenvolvimento de competências no âmbito da cidadania, da criatividade, da comunicação oral e escrita e da literacia digital; 

Utilização das TIC como recurso educativo ao serviço das aprendizagens curriculares, incluindo as que se referem à pesquisa e ao uso crítico da informação;  

Aquisição de aprendizagens significativas, satisfação do ímpeto exploratório e curiosidade intelectual; 

Reconhecimento e valorização do património histórico/local e natural; 

Experiências pedagógicas de grande relevância: construção do Dendro Placard e realização de numerosas ações de pesquisa acerca das espécies vegetais e animais da 

floresta portuguesa; apresentações a partir das pesquisas efetuadas; exposição “Reciclárvore”, de árvores feitas com materiais reciclados e de desperdício, elaboradas 

pelos alunos e encarregados de educação; plantação de árvores e distribuição, na rua, de mensagens de sensibilização para a proteção do meio ambiente; desenvolvimento de 

capacidades artísticas, recorrendo a materiais da floresta; doação ao Centro de Recuperação do Lobo Ibérico de carvalhos e castanheiros semeados na escola. 

Principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar nas próximas realizações das atividades  

Podemos agrupar as dificuldades surgidas/aspetos a melhorar em próximas realizações em três níveis: 

Equipamento informático das escolas e de alguns alunos inoperativo; 
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Falta de tempo, devido ao extenso programa curricular, para desenvolver as atividades com maior visibilidade; 

Pouco retorno por parte da comunidade educativa. 

Observações:  

A situação geográfica dos estabelecimentos de ensino dificulta a realização de atividades de articulação. 

No próximo ano letivo, será pertinente propor que a CML (ou outras instuições) possam melhorar ou substituir os equipamentos informáticos nas escolas. Afigura-se 

igualmente pertinente a eventual adesão, por parte das escolas, a projetos ou iniciativas que possam ajudar a colmatar esta dificuldade. 

Nota Final  
Salientamos o esforço que as escolas, de uma maneira geral, fizeram no sentido de uma efetiva articulação com as demais.  

O Plano Anual de Atividades gerou um conjunto de materiais e de experiência que seria bom sistematizar e divulgar para todo o público escolar do Agrupamento. Constituiu-

se como uma oportunidade de promover atividades integradoras do saber; uma estratégia promotora do sucesso, por integrar um caráter mais lúdico e mais prático na 

efetiva aquisição e partilha dos saberes.  

A presente reflexão resulta de uma análise da avaliação das atividades e dos relatórios críticos das mesmas, produzidos nas várias escolas. O grau de concretização dos 

projetos e a execução das atividades definidas para o segundo semestre foi considerado bastante elevado. Registou-se uma forte adesão de todos os intervenientes e os 

objetivos propostos foram, de uma forma geral, atingidos. As realizações corresponderam às necessidades e interesses do público-alvo; incluíram experiências de 

aprendizagem bastante diversificadas e foram potenciadoras de uma aprendizagem efetiva num clima construtivo.  

Finalmente, destacam-se a riqueza e a diversidade das atividades realizadas, que confirmam o dinamismo da comunidade escolar e a importância do Plano Anual de 

Atividades, enquanto instrumento de ação pedagógica. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

 

Nº total de 

atividades 

previstas 

Nº total de 

atividades 

realizadas 

Taxa de 

realização 

Nº total  

de participantes 

Organização  

das atividades 

Adesão do  

público-alvo 

Atitude/postura  

dos alunos 

Cumpriram o 

programado 

Grau de consecução  

dos objectivos 

Alunos Pais Outros MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins Sim Não Total Parcial 
Não 

atingidos 

11 11 100% 650 10 16 X     X    X   X  5 0 0 

 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
Empenho e interesse dos alunos; 

Cumprimento dos objectivos; 

Satisfação da comunidade escolar; 

Participação dos alunos; 

Empenho e envolvimento da comunidade escolar. 

Principais dificuldades surgidas ou aspectos a melhorar nas próximas realizações das atividades  
Comportamento de alguns alunos; 

Falhas quanto ao cumprimento de prazos por parte de alguns alunos. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR EXPRESSÕES 

 

 

Nº total de 

atividades 

previstas 

Nº total de 

atividades 

realizadas 

Taxa de 

realização 

Nº total  

de participantes 

Organização  

das atividades 

Adesão do  

público-alvo 

Atitude/postura  

dos alunos 

Cumpriram o 

programado 

Grau de consecução  

dos objetivos 

Alunos Pais Outros MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins Sim Não Total Parcial 
Não 

atingidos 

20 18 90% 1016 
---- 

 

(*) 

 
14 4 -- --- 10 7 -- 1 13 5 --- --- 15 3 14 3 1 

 

(*)Vários outros participantes, nomeadamente, professores, funcionários, elementos da GNR/Escola Segura; Bombeiros Voluntários; representantes juntas de 

freguesias, Presidente da Junta de Freguesia de Colmeias; Associação de Igreja Velha; 
 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
Satisfação, colaboração e motivação dos alunos; 

Impacto visual na decoração da escola, aplicação de conhecimentos adquiridos na disciplina desenvolvimento de atenção/concentração; 

Cumprimento dos objetivos predefinidos/resultados obtidos; 

Satisfação/envolvimento da comunidade escolar; 

Promoção do gosto pela prática desportiva; 

Espírito desportivo revelado pelos alunos ao longo dos jogos realizados; 

Promoção da socialização;   

Aplicação/ divulgação de conteúdos abordados nas aulas; 

Promoção de estilos de vida saudáveis; 

Promoção da diversidade cultural; desenvolvimento do espírito crítico e de solidariedade. 

Principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar nas próximas realizações das atividades  
Falta de verba para a realização das atividades; 

Baixa taxa de participação dos alunos das turmas do 9º ano em algumas atividades;  

Não operância de alguns materiais audiovisuais. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR LÍNGUAS 

 

Nº total de 

atividades 

previstas 

Nº total de 

atividades 

realizadas 

Taxa de 

realização 

Nº total  

de participantes 

Organização  

das atividades 

Adesão do  

público-alvo 

Atitude/postura  

dos alunos 

Cumpriram o 

programado 

Grau de consecução  

dos objetivos 

Alunos Pais Outros MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins Sim Não Total Parcial 
Não 

atingidos 

8 8 100% 605   6    5 1   3 3   5 1 6   

 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
Promoção / reforço da leitura e da escrita; 

Enriquecimento pessoal e cultural dos alunos;.  

Consolidação de conteúdos programáticos já leccionados; 

Cesenvolvimento do espírito crítico, solidariedade, sentido de responsabilidade e de autonomia; 

Reforço da relação entre professores e alunos; 

Motivação dos alunos para uma aprendizagem mais eficaz da língua francesa; 

Promoção da diversidade cultural;  

Descoberta de sabores dos diferentes países europeus. 

Principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar nas próximas realizações das atividades  
Atraso dos alunos na entrega atempada dos textos já corrigidos; 

Aificuldade em calendarizar a sessão de formação; 

A forma de divulgação dos vencedores das diversas etapas. 

Observações:  

A atividade com o dr. António Vilas-Boas surgiu posteriormente à elaboração do PAA pelo interesse manifestado pelos docentes e pelo formador; 

Na atividade “Sections Européennes de Langue Française La forêt des attentes”, verificou-se a impossibilidade de expor a árvore principal, devido à dificuldade em 

encontrar o material adequado para iniciar de forma atempada a construção da mesma;  

Refere-se ainda que as atividades  “Eventual visita de estudo a um país francofóno, em articulação com o projeto Seções Europeias francófonas e com o Clube Europeu 

não  foi realizada devido ao número reduzido de alunos inscritos . A “Viagem de estudo (França e Bruxelas- Parlamento Europeu) inserida no projeto bilateral Juventude em 

Ação, em articulação com o Clube Europeu e a Associação Babelescola, “À Descoberta da Europa”, terá lugar entre os dia 9 e 16 de Julho.  
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DEPARTAMENTO CURRICULAR Matemática e Ciências Experimentais 

 

 

 

Nº total de 

atividades 

previstas 

Nº total de 

atividades 

realizadas 

Taxa de 

realização 

Nº total  

de participantes 

Organização  

das atividades 

Adesão do  

público-alvo 

Atitude/postura  

dos alunos 

Cumpriram o 

programado 

Grau de consecução  

dos objetivos 

Alunos Pais Outros MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins MB Bom Reg Ins Sim Não Total Parcial 
Não 

atingidos 

 

17 

 

 24 

 

141% 
2508 40 8 20 4 - - 22 2 - - 19 5 - - 24 - 24 - - 

 

 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
Articulação vertical com diferentes elementos da comunidade educativa; 

A colaboração dos pais/Enc. De Educação na vida da escola; 

Trabalhar a matemática de uma forma lúdica ao mesmo tempo que desenvolve a atenção, a capacidade para resolver problemas e o raciocínio matemático; 

Diversificação de actividades no âmbito das datas comemorativas; 

Interesse e envolvimento dos alunos. 

Principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar nas próximas realizações das atividades  
Continuar a motivar os Encarregados de Educação para o envolvimento nas actividades. 

Observações 
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PARCERIAS / PROTOCOLOS 
Agrupamento de Escolas de Colmeias e a Clínica de Psicoterapia Pós-Clássica para implementação do 

Projeto de Psicoterapia. 

Coordenação São Costa 

Colaboradores Permanentes Rosário Madeira (Subdiretora) 

Objetivos 
 Inserir o programa de consulta psicológica, nas vertentes de avaliação, psicoterapia e neuropsicologia, junto das crianças que frequentam o nosso Agrupamento; 

 Inserir numa perspetiva preventiva, habilitadora e reabilitadora; 

 Promover o desenvolvimento da criança e a sua maior funcionalidade no seu meio sócio – educativo; 

 Permitir um melhor acesso das crianças a recursos técnico – clínicos sem limitações de natureza financeira ou de organização e disponibilidade de tempo por parte 

dos pais ou encarregados de educação; 

 Contribuir para o sucesso educativo e futuras condições de cidadania dos alunos. 

Atividades Destinatários Calendarização 
Operacionalizar um programa de consulta psicológica, nas vertentes de avaliação, 

psicoterapia e neuropsicologia, junto das crianças do nosso Agrupamento. 

Assegurar a participação psicólogos em reuniões regulares ou extraordinárias, 

convocadas pela Direção do Agrupamento, com as professoras de educação 

especial e do ensino regular, de modo a ser facultada informação objetiva acerca 

da intervenção. 

Elaborar relatórios de avaliação psicológica a facultar aos encarregados de 

educação e professores. 

Alunos sinalizados, sendo que 50% dos 

casos têm que se enquadrar nas 

Necessidades Educativas Especiais. 

Executado a 100% 
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PARCERIAS / PROTOCOLOS Agrupamento de Escolas de Colmeias e a CERCILEI 

Coordenação Clotilde Mónico 

Colaboradores Permanentes Fernando Elias (Diretor) 

Objetivos 
 Avaliar, diagnosticar e intervir de forma especializada em crianças e jovens com NEEP nas áreas de psicologia e fisioterapia. 

 Apoiar a implementação dos PEI. 

 Apoiar na transição para a vida pós-escolar. 

 Apoiar as famílias e técnicos do Agrupamento que intervêm no processo de ensino-aprendizagem. 

Atividades Destinatários Calendarização 
Observação e acompanhamento psicológico pela Psicóloga Dra. Maria José. 

Participação em atividades de estimulação pela Fisioterapeuta Dra. Carla . 
Alunos NEEP sinalizados. Executado a 100% 

 

 

 

 

 

 

PARCERIAS / PROTOCOLOS Agrupamento de Escolas de Colmeias e a Câmara Municipal de Leiria e as Juntas de Freguesias 

Coordenação Direção 

Objetivos 
 Reforçar a abertura do  Agrupamento à comunidade. 

 Implementar parcerias e protocolos com entidades da região com o objetivo de criar condições para a o desenvolvimento de projetos de âmbito escolar, cultural, 

desportivo e económico 

Atividades Destinatários Calendarização 

O Agrupamento de Escolas de Colmeias colabora sempre que solicitado na 

realização de atividades da responsabilidade destas Instituições. 

Permuta, entre as entidades, ao nível de fornecimento de serviços e 

utilização de instalações. 

Comunidade educativa Executado a 100% 
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PROJETOS CURRICULARES DE GRUPO / TURMA – Avaliação Final 

Avaliação final dos Projetos Curriculares de Grupo (Educação Pré-Escolar) 

Neste relatório final de avaliação dos projetos curriculares de grupo, pretende-se refletir, de forma global, o trabalho pedagógico desenvolvido ao longo do ano letivo 

com os 13 grupos da educação pré-escolar.   

As atividades foram desenvolvidas dentro das áreas de conteúdo das OCEPE e no desenvolvimento do projeto do Agrupamento, conforme o planeado. Efetuaram–se 

reformulações quando tal se afigurou uma melhoria efetiva para o desenvolvimento e  consecução dos objetivos delineados. 

No âmbito da atividade de planificação do processo ensino/aprendizagem, e tendo em conta as características de cada grupo foi relevante a elaboração de planos 

curriculares coerentes e consistentes com o trabalho cooperativo. Nesse sentido, a planificação proposta obedeceu a um conjunto de premissas que tiveram como 

objetivo um trabalho contínuo de partilha e colaboração em efetiva articulação interciclos, nomeadamente com o primeiro ciclo do ensino básico. 

Ao longo do ano foram inúmeros os momentos de desenvolvimento de atividades conjuntas, de onde se destacam as que envolveram iniciativas mais globais (momentos 

festivos, comemorações, etc.), mas também as que permitiram iniciativas conjuntas de articulação de conteúdos.  

O trabalho foi estruturado no sentido de promover uma efetiva aproximação Escola/Família. As atividades de participação dos pais na escola foram numerosas e 

bastante variadas e os critérios para uma coerência pedagógica da aprendizagem, bem como para a seleção de estratégias, foram participados pelas famílias.  

Com vista ao desenvolvimento dos objetivos propostos, foi constante a escolha de equipamentos, materiais e atividades que visaram uma adequação às práticas. A falta 

de verba para esta aquisição bem como a deterioração do material informático e falta de Internet foram descritos como pontos negativos. 

As visitas de estudo ou deslocações com fins pedagógicos, foram devidamente enquadradas no Projeto Educativo do Agrupamento e no Plano Curricular de Grupo, tendo 

contribuído para a clarificação de conceitos e conhecimentos. No entanto o seu número foi reduzido por falta de transportes e verba para os mesmos. 

No que diz respeito à avaliação da CAF e articulação com a mesma foi referido o facto de as tarefeiras que trabalham nessa componente não possuírem nem 

escolaridade nem formação adequada às funções. O envolvimento dos educadores de infância na tomada de decisões nesta componente foi reduzido. 
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Avaliação final dos Projetos Curriculares de Turma (Primeiro Ciclo) 

Depois de realizada a leitura e análise aprofundada da avaliação dos Projetos Curriculares de Turma dos professores do primeiro ciclo do nosso Agrupamento, neste 

terceiro período, e tendo em conta os pareceres dos docentes nos diferentes pontos contidos nestes documentos, considerámos dignos de registo os seguintes 

aspetos: 

Ponto 1 - O Projeto teve sempre em conta as dificuldades das turmas;  

Ponto 2 - O Projeto levou à adoção de situações de aprendizagens diferentes; 

Ponto 3 - A maioria dos professores referiu que o projeto contribuiu para responder às dificuldades encontradas;  

Ponto 4 – Os docentes, na sua maioria, referiram que foram concretizadas as atividades/estratégias, propostas no Projeto Curricular de Turma; 

Ponto 5 - De um modo geral, cumpriu-se a calendarização programada;  

Ponto 6 - A maioria dos docentes considerou, em parte, os recursos disponíveis suficientes; 

Ponto 7 - A divulgação do PCT foi considerado, na maioria, eficaz pela totalidade dos professores; 

Ponto 8 - Foram intervenientes envolvidos de forma ativa e por ordem decrescente: Professores, alunos, pais e encarregados de educação, assistentes 

operacionais/tarefeiras, professores das AEC, a comunidade educativa, educadoras, técnicos da Brisa e autarquia. 

Ponto 9 – O grau de motivação gerado por estes projetos foi muito elevado. 

 

Salientam-se como aspetos positivos: 

Desenvolvimento da motivação, criatividade, interesse para a leitura e maior incentivo para a escrita com correção ortográfica; 

Elaboração do Jornal da Escola “O Letrinhas”, jornal da biblioteca escolar/jornal digital “o Zangão”; 

Melhoria das capacidades da leitura e da escrita; 

Maior facilidade em resumir e contar textos/histórias; 

Dinamização dos livros da biblioteca infantil, dos livros pessoais e das bibliotecas municipal e da escola sede do agrupamento; 

Desenvolvimento de capacidades de expressão/comunicação, 
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Maior conhecimento dos alunos entre si; 

Aumento do gosto pela partilha de trabalhos e de saberes; 

Empenho revelado pelos alunos/encarregados de educação, nomeadamente no projeto “Recicl´árvore”; 

Realização de Assembleias de Turma/Escola para debater o comportamento e envolvimento dos alunos em atividades de diferentes âmbitos, nomeadamente no 

projeto PROSEPE, dando sugestões e apontando soluções para cada situação tratada; 

Valorização de comportamentos/estilos de vida saudável; 

Contacto direto com os espaços florestais envolventes à escola e sensibilização para a preservação do ambiente e aumento da consciência ecológica através da 

reutilização e da reciclagem e plantação de árvores; 

Aquisição de valores tais como: autonomia, responsabilidade, justiça, igualdade, solidariedade, amizade, integração e respeito pelos outros; 

Incentivo de um relacionamento de tolerância e de cooperação entre todos; 

Desenvolvimento de gostos e interesses em grupo; 

Desenvolvimento das relações construtivas; 

Melhorias no relacionamento e na aproximação Escola-Família/comunidade, envolvendo os encarregados de educação; 

Vivência de tradições e de convívio com a comunidade escolar; 

Diversidade de atividades e experiências, nomeadamente dinâmicas ativas de aprendizagem; 

Desenvolvimento de novos projetos com destaque para o projeto Fénix; 

Sensibilização e valorização de diversos tipos de arte; 

Articulação com os jardins-de-infância, professores das AEC e outros níveis de ensino;  

Criação de momentos de diálogo, troca de ideias, experiências e saberes; 

Utilização das TIC nas diferentes áreas curriculares como fator motivador nas aprendizagens; 

Empenho dos alunos na realização das atividades propostas;   

Difusão de informação através do blog do primeiro ciclo. 
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Como aspetos negativos, salientamos: 

Falta de equipamento informático, software e acesso à internet em algumas salas de aula e outros, necessários ao desenvolvimento do processo educativo. (Em 

relação à utilização das TIC, é de referir que os equipamentos informáticos das escolas se encontram cada vez mais obsoletos, o que dificulta a realização de 

algumas atividades previstas, nomeadamente, a utilização da biblioteca virtual, dicionários online, pesquisas, participação no blog do 1.º ciclo, entre outras. Devido a 

estas falhas foram contactados os elementos da câmara municipal responsáveis pela reparação dos equipamentos informáticos mas, na maior parte dos casos, não 

se obteve qualquer resposta da sua parte e nos casos em que os técnicos se deslocaram às escolas os problemas não foram resolvidos satisfatoriamente); 

Falhas no espaço e material escolar para possibilitar um melhor rendimento de todas as atividades desenvolvidas; 

Falta de verbas para contratação de transporte para realizar saídas; 

Défice de livros nas bibliotecas escolares; 

Dificuldade em mudar mentalidades da família;  

Limitação de tempo e níveis de ensino diferentes, nas turmas de lugar único; 

Irreverência dos alunos; 

As más condições climatéricas impediram a realização de algumas atividades previstas; 

A não substituição na ausência dos professores; 

A realização de provas intermédias e finais, a prioridade dada ao cumprimentos dos programas que não tinham sido cumpridos no 2.º período, a extensão e 

complexidade das matérias a leccionar, condicionaram a realização de algumas atividades previstas. 
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Avaliação final dos Projetos Curriculares de Turma (2º e 3º Ciclos) 

A equipa responsável pela análise dos resultados da avaliação final dos Projectos Curriculares de Turma procedeu à contagem das respostas dadas e introduziu os 

dados numa grelha Excel. Da análise dos documentos das diferentes turmas, salientaram-se as seguintes conclusões: 

Todos os Conselhos de Turma adotaram sempre as estratégias necessárias para a resolução das situações diagnosticadas ao longo do ano letivo. Além disso, houve a 

preocupação de pensar em formas de avaliar os resultados das diferentes estratégias que foram sendo adotadas. Foram  sempre efetuados registos dessa avaliação. 

Esses registos foram feitos maioritariamente em atas e registos dos docentes. Em alguns casos, foram elaboradas grelhas para o efeito e foram também utilizados os 

próprios Projetos Curriculares de Turma (atualizados ao longo do ano letivo) e a caderneta dos alunos. Procedeu-se sempre à reformulação das estratégias definidas e 

sempre que foi considerado pertinente, foram ouvidos os alunos e encarregados de educação. 

Noventa e seis alunos beneficiaram da aplicação do Planos individuais de acompanhamento pedagógico, ao abrigo do Despacho Normativo 24/A 2012. As modalidades de 

apoio mais implementadas foram, por ordem decrescente, apoios ao estudo; pedagogia diferenciada na sala de aula; tutoria; projeto Fénix; assessoria de Inglês e 

adaptações programáticas.  

As modalidades adotadas para os alunos cuja Língua Materna não é o Português (Despacho Normativo nº7/2006) foram o apoio a Português e o apoio individual à mesma 

disciplina. 

As modalidades de apoio adotadas para alunos sem planos de acompanhamento pedagógico, foram a frequência de apoios ao estudo, projeto Fénix, tutoria e assessoria 

a Inglês. 

A maioria dos Conselhos de Turma (94,12%) considerou que os problemas identificados foram em parte sendo superados. 

Verificou-se uma excelente articulação (94,12%) entre as áreas curriculares. Os Conselhos de Turma desenvolveram atividades no sentido de resolver os problemas 

diagnosticados. Em termos de envolvimento dos diferentes intervenientes no processo de aprendizagem, houve um excelente envolvimento dos docentes (100%). Foi 

visível algum envolvimento por parte dos alunos (58,82%). Relativamente aos dos encarregados de educação verifica-se, exe quo, algum e pouco envolvimento (47,06%) 
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Todos os Conselhos de Turma que integram alunos com Necessidades Educativas Especiais, deram continuidade aos respectivos Planos de Apoio Educativo e, sempre 

que foi necessário, procedeu-se a adaptações desses Planos.  

De um modo geral, houve uma satisfatória participação dos alunos (118) nas atividades de enriquecimento curricular existentes na escola.  

Os professores realizaram sempre uma avaliação contínua do desempenho dos alunos, tendo estes procedido à sua autoavaliação maioritariamente sempre (64,71%) e 

em alguns momentos (35,29%) deste processo, nomeadamente nos finais de período. 

Quinze Conselhos de Turma, à exceção de dois do 9º ano, entenderam haver a possibilidade de desenvolver outras atividades com o objetivo de complementar/ fazer 

progredir o projeto, dado que a interiorização de determinadas regras e a aquisição e consolidação de hábitos e métodos de estudo é algo que se vai desenvolvendo 

continuamente. São apontadas como estratégias a proposta de alunos para a frequência de apoios ao estudo nas diferentes modalidades, a tutoria a elaboração de PEI, 

ao abrigo do Dec. Lei 3/2008 e a continuidade do projeto Fénix e solicitar o envolvimento dos encarregados de edução no processo educativo dos alunos. 

Em termos de reflexão final, o balanço é positivo, dado que as atividades decorreram conforme o planificado nos Conselhos de Turma. Todas as atividades programadas 

foram concretizadas. As estratégias aplicadas e as atividades dinamizadas permitiram colmatar dificuldades e consolidar conhecimentos. Refira-se ainda que nalguns 

casos os alunos melhoraram o seu aproveitamento e comportamento devido ao esforço conjunto de professores e pais/encarregados de educação. Considerou-se, em 

alguns Conselhos de Turma, que os alunos demonstraram empenho e entusiasmo nas atividades onde participaram.  

Apontaram-se alguns constrangimentos, tais como: alguma falta de empenho e interesse pelo estudo; de hábitos e métodos de estudo regulares; falta de respeito pelas 

regras de funcionamento das aulas; insuficiente supervisão das tarefas escolares por parte dos encarregados de educação, assim como o seu fraco envolvimento no 

processo de ensino/aprendizagem dos seus educandos. 
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ANEXO 1 – RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES DA DIREÇÃO 
 

GRAU DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / ATIVIDADES PREVISTAS 

 

Data Hora Sala Natureza da Ação/Atividade Grau de execução 

2ª feira 

3/setembro 

 Escola-Sede Retorno ao Serviço 

Executado a 100% 

9:00 h Gabinete da Direção Reunião da Direção 

9:00 h C1 Exame de Equivalência do 3º Ciclo à área curricular disciplinar de Inglês V 

11:30 h C1 Prova Oral à área curricular disciplinar de Inglês V  

15:00 h Reuniões Direção Conselho Pedagógico 

3ª feira 

4/setembro 

9:00 h C1 Exame de Equivalência do 3º Ciclo à área curricular disciplinar de Francês III 

10:00 h Reuniões Direção Reunião da Direção com Coordenadores das Equipas de Trabalho 

11:30 h C1 Prova Oral à área curricular disciplinar de Francês III 

4ª feira 

5/setembro 

10:00 h Refeitório Reunião Geral de Docentes (Educadores / Professores) do Agrupamento 

14:30 h 

B4 Reunião do Departamento Curricular do Pré-escolar  

B5 Reunião do Departamento Curricular do 1º Ciclo  

B7 Reunião do Departamento Curricular de Línguas 

B8 Reunião do Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

B9 Reunião do Departamento Curricular de Expressões  

B10 Reunião do Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

16:30 h B9 Reunião dos Serviços Especializados de Apoio Educativo (SEAE) 

 

LANÇAMENTO DO ANO LETIVO 2012 / 2013 
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Data Hora Sala Natureza da Ação/Atividade Grau de execução 

5ª feira 

6/setembro 

9:00 h C1 Exame de Equivalência do 3º Ciclo à área curricular disciplinar de Físico-Química 

Executado a 100% 

9:00 h 
EF Reunião de Coordenação Pedagógica do 1º Ciclo 

B4 Reunião de Coordenação Pedagógica da Educação Pré-Escolar 

12:00 h Reuniões da Direção 
Reunião de articulação e calendarização das atividades do Plano Anual de 

Atividades 

14:30 h Reuniões da Direção Reunião do Conselho de Diretores de Turma (2º/3º Ciclos)  

15:00 h B6 
Exame de Equivalência do 3º Ciclo à área curricular disciplinar de Tecnologias da 

Comunicação e da Informação (Prova Prática) 

6ª feira 

7/setembro 

9:00 h C1 Exame de Equivalência do 3º Ciclo à área curricular disciplinar de História 

Conforme calendário específico a 

divulgar 
Reuniões dos Conselhos de Turma (2º e 3º ciclo)  

2ª feira 

10/setembro 

Conforme calendário específico a 

divulgar 
Reuniões dos Conselhos de Turma (2º e 3º ciclo)  

9:30 h EF Reunião do Departamento Curricular do 1º Ciclo  

9:30 h B4 Reunião do Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar 

21:00 h Escola-Sede Refeitório 
Reunião Geral com Pais/Encarregados de Educação de todos os Jardins de 

Infância 

3ª feira 

11/setembro 

9:30 h Lb1 Reunião da Equipa de Trabalho “Educação Para a Saúde” 

11:00 h B7 Reunião da Equipa de Trabalho “Autoavaliação do Agrupamento” 

14:00 h B8 Reunião da Equipa TIC 
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Data Hora Sala Natureza da Ação/Atividade Grau de execução 

3ª feira 

11/setembro 

14:30 h B5 

Reunião da Direção com as Entidades contratadas para execução do Programa de 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º Ciclo e todos os 

professores das AEC´s colocados 

Executado a 100% 

15:00 h BIB Reunião da Equipa da Biblioteca 

16:15 h B5 Reunião Geral de Funcionários do Agrupamento 

21:00 h 
Escola-Sede 

Refeitório 

Reunião Geral com Pais/Encarregados de Educação das Escolas do 1º Ciclo 

(Agodim, Bouça, Colmeias, Memória e Raposeira) 

4ª feira 

12/setembro 

9:00 h 

B7 Reunião da Equipa de Trabalho do Regulamento Interno (RI) 

B8 Reunião da equipa de trabalho da Formação Integral do Aluno (FIA) 

B9 Reunião da equipa de trabalho do Plano Anual de Atividades (PAA) 

11:15 h Refeitório Apresentação da nova plataforma eletrónica (sumários)  

21:00 h 
Escola-Sede 

Refeitório 

Reunião Geral com Pais/Encarregados de Educação das Escolas do 1º Ciclo 

(Bidoeira, Boa Vista e Machados) 

5ª feira 

13/setembro 
21:00 h 

Escola-Sede 

Refeitório 

Reunião Geral com Pais/Encarregados de Educação das Escolas do 1º Ciclo (Casal 

da Quinta, Figueiras, Mata e Milagres) 

6ª Feira  

14/setembro 
Conforme editais e convocatórias publicitadas 

Abertura oficial do ano letivo 2012/2013 – Atividades de receção às 

crianças do Pré-Escolar e aos alunos e alunas do 1º, 2º e 3º ciclos 

6ª feira 

14/setembro 

9:30 h  

às  

10:30 h 

Refeitório 

Reunião da Direção com todos os alunos e alunas do 5º ano de 

escolaridade e respectivos pais/encarregados de educação para 

apresentação de assuntos sobre a organização do ano letivo 2012/2013 

e funcionamento do Agrupamento  
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Data Hora Sala Natureza da Ação/Atividade Grau de execução 

2ª feira 

17/setembro 

Na escola-sede, jardins de infância e 

escolas do 1º ciclo 
Início das aulas 

Executado a 100% 
4ª feira 

19/setembro 

18:30 h  

às  

20:00 h 

5ºA B1 

Receção aos Pais e Encarregados de Educação das turmas do 5º, 6º, 7º, 8º e 

9ºano de escolaridade. 

Eleição dos representantes dos pais e encarregados de educação dos alunos de 

cada turma do 2º e 3º ciclos 

5ºB B2 

5ºC B3 

6ºA B4 

6ºB B5 

6ºC B7 

6ºD B8 

7ºA B9 

7ºB B10 

7ºC EF 

8ºA C1 

8ºB C2 

8ºC C3 

8ºD C4 

9ºA LB1 

9ºB LB2 

9ºC Europa 
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Objetivos  Ações a desenvolver Recursos Humanos Público-alvo Calendarização 
Indicadores de 

desempenho 
Grau de execução 

Analisar o funcionamento do 

Agrupamento. 

Aferir a eficácia do sistema interno de 

comunicação e informação.  

Prestar um serviço educativo de 

qualidade. 

Realizar reuniões ordinárias da 

Direção. 

Realizar reuniões ordinárias do 

Conselho Administrativo. 

Elementos da Direção 

Chefe dos Serviços de Administração 

Escolar (SAE) 

Comunidade 

educativa 
Mensalmente 

Grau de satisfação 

dos utentes 

Relatório Anual de 

Atividades. 

Percentagem de 

pontos fortes a 

obter nos 

processos de 

monitorização nas 

áreas 

administrativa e 

financeira. 
Executado a 

100% 

Acompanhar o funcionamento das 

turmas e do desempenho das funções 

dos Diretores de Turma. 

Monitorizar o funcionamento dos 

apoios aos alunos NEEP Aferir 

procedimentos conducentes à melhoria 

dos serviços. 

Realizar reuniões com a 

Coordenadora dos Diretores de 

Turma. 

Realizar reuniões com a 

coordenadora dos assistentes 

operacionais e com a Chefe dos 

Serviços de Administração Escolar 

(SAE). 

Elementos da Direção 

Coordenadora dos Diretores de Turma 

Representante do Núcleo dos Apoios 

Educativos 

Chefe dos Serviços de Administração 

Escolar (SAE) 

Coordenadora dos assistentes operacionais 

Comunidade 

educativa 
Mensalmente 

Grau  de  

satisfação  dos  

utentes em relação  

ao nível do 

atendimento e da 

qualidade do 

serviço prestado 

nos diferentes 

serviços do 

Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO LONGO DO ANO LETIVO 2012 / 2013  
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Metas Educativas do Projeto Educativo 

Elaborar e executar um Plano Anual de Melhoria – Serviços de Administração Escolar. 

Criar mecanismos de monitorização e controlo dos prazos. 

Valorizar o desempenho profissional e consequente melhoria da prestação de serviços na vertente da formação inicial e contínua e na vertente de eficácia e qualidade. 

Reforçar em 1% por ano letivo o grau de satisfação dos utentes em relação ao atendimento e da qualidade do serviço prestado nos diferentes serviços do Agrupamento. 

Assegurar a coerência da gestão financeira com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral e o planeamento das atividades. 

Responsabilizar o pessoal administrativo para a criação de manuais de procedimentos por área dos Serviços Administração Escolar. 

Operacionalizar os manuais de procedimentos por área dos Serviços Administração Escolar. 

Elaborar e aplicar um Regulamento do Sistema de Controlo Interno. 

Parcialmente 

atingidas. 

As 3 últimas metas 

educativas por 

questões 

estratégicas foram 

diferidas para 

2013/2014. 
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Objetivos  Ações a desenvolver Recursos Humanos Público-alvo Calendarização 
Indicadores de 

desempenho 
Grau de execução 

Promover um plano de incentivo / 

motivação e de formação do 

pessoal não docente (PND). 

Melhorar a definição de indicadores de desempenho. 

Melhorar a análise do resultado do desempenho não 

docente com base em indicadores de desempenho 

interno. 

Promover encontros informais com pessoal não docente 

para reflexão sistemática no sentido de os apoiar em 

termos técnicos e humanos e reconhecer o esforço e 

sucesso profissional como forma de incentivar o seu 

desenvolvimento, envolvimento e responsabilidade. 

Organizar ações de curta duração (uma manhã ou 

tarde) para assistentes operacionais, estimulando 

práticas de desempenho inovadoras e de melhoria 

contínua do Agrupamento. 

Elementos da Direção 

Pessoal Não Docente 

Comunidade 

educativa 
Trimestralmente 

Satisfação do 

pessoal não 

docente (avaliado 

em barómetro 

interno do 

agrupamento). 

Satisfação com a 

atividade do 

pessoal não 

docente pelos pais 

(avaliado em 

barómetro interno 

do agrupamento). 

Satisfação com a 

atividade do 

pessoal não 

docente pelos 

alunos (avaliado em 

barómetro interno 

do agrupamento). 

Percentagem (%) 

de absentismo. 

Número de ações 

realizadas por ano 

letivo. 

Executado a 

100% 

Prestar um serviço educativo de 

qualidade. 
Monitorizar o serviço prestado pelo refeitório e bufete  

Elementos da Direção 

Pessoal Não Docente 

Comunidade 

educativa 
Mensalmente 

Grau  de  

satisfação  dos  

utentes em relação  

ao nível do 

atendimento e da 

qualidade do 

serviço prestado 

nos serviços.. 

Executado a 

100% 
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Metas Educativas do Projeto Educativo 

Concretizar um plano de integração / desenvolvimento dos profissionais. 

Criar ações de melhoria para o pessoal não docente. 

Promover, pelo menos, dois encontros informais por ano letivo com pessoal não docente para reflexão sistemática. 

Organizar, pelo menos, duas ações de curta duração (uma manhã ou tarde) para assistentes operacionais para estimulação de práticas de desempenho inovadoras e de melhoria contínua 

do Agrupamento. 

Metas atingidas 

 

 

Objetivos  Ações a desenvolver Recursos Humanos Público-alvo Calendarização 
Indicadores de 

desempenho 
Grau de execução 

Consolidar uma cultura de 

avaliação e de melhoria contínua 

no âmbito da gestão dos 

recursos humanos e dos 

recursos materiais. 

 

Criar instrumentos de registo para sistematização de 

informação/evidências para a avaliação do desempenho 

do Pessoal Docente e do Pessoal Não Docente. 

Monitorizar semestralmente o desempenho do Pessoal 

Não Docente no âmbito do processo de avaliação do 

desempenho (SIADAP 3). 

Realizar reuniões periódicas com os Coordenadores dos 

Departamentos Curriculares e Pessoal Não Docente 

para aferição e definição de ações de melhoria. 

Diretor 

Conselho Pedagógico 

Restantes elementos da 

Direção 

Comunidade 

educativa 
Semestralmente 

Satisfação do 

pessoal docente e 

não docente 

(avaliado em 

barómetro interno 

do agrupamento). 

Executado a 

100% 

Reconhecer e premiar os 

esforços individuais e de 

equipas. 

Divulgar em seminário as boas práticas, experiências, 

projetos e materiais pedagógicos que tenham tido um 

impacto significativo para a melhoria da qualidade do 

serviço educativo e para o reconhecimento público do 

Agrupamento. 

Homenagear todo o Pessoal Docente e Não Docente que 

se aposente. 

Direção 

Coordenadores dos 

Departamentos Curriculares 

Pessoal 

Docente 

Pessoal Não 

Docente 

julho 

Número de 

práticas, 

experiências, 

projetos e 

materiais 

pedagógicos que 

tenham tido um 

impacto 

significativo para a 

melhoria da 

qualidade do 

serviço educativo e 

para o 

Não executado 

devido à 

conjuntura vivida 

na escola devido 

ao período da 

greve nacional às 

avaliações finais 

do 3º Período 

que atrasou todo 

o plano de 
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reconhecimento 

público do 

Agrupamento. 

trabalho para 

julho. 

Consolidar no Agrupamento um 

sentimento de pertença e um 

clima estimulante de relações 

interpessoais. 

Realizar em cada ano letivo um convívio e/ou uma 

atividade cultural/recreativa para o Pessoal Docente e 

Não Docente do Agrupamento. 

Elementos da Direção 

Pessoal Docente 

Pessoal Não Docente 

Comunidade 

educativa 
julho 

Número de 

convívios e 

atividades 

culturais / 

recreativas 

realizadas. 

Em 

desenvolvimento 

Metas Educativas do Projeto Educativo 

Monitorizar de forma eficaz e eficiente o desempenho do Pessoal Não Docente no âmbito do processo de avaliação do desempenho (SIADAP 3). 

Consolidar no Agrupamento um sentimento de pertença e um clima estimulante de relações interpessoais. 

Promover em cada ano letivo um seminário de boas práticas, experiências, projetos e materiais pedagógicos que tenham tido um impacto significativo no Agrupamento. 

Realizar em cada ano letivo um convívio e/ou uma atividade cultural/recreativa para o Pessoal Docente e Não Docente do Agrupamento. 

Metas atingidas 

 

Objetivos  Ações a desenvolver Recursos Humanos Público-alvo Calendarização 
Indicadores de 

desempenho 
Grau de execução 

Melhorar a qualidade do 

desempenho profissional 

Realizar, no início de cada ano letivo, um seminário de 

sensibilização / enquadramento geral com a cultura 

organizacional e funcional do Agrupamento, orientado 

exclusivamente para o pessoal docente e não docente do 

Agrupamento, a ser dinamizado pela Direção. 

Realizar, no final cada ano letivo, um seminário de 

balanço final. 

Direção 

Pessoal 

Docente 

Pessoal Não 

Docente 

Início e final de 

cada ano letivo 

Relatório da 2ª 

etapa de execução 

do Projeto 

Educativo. 

Executado a 

100% 

Estimular os Alunos e Alunas a 

representarem os seus 

interesses de forma organizada 

e a envolverem-se nos órgãos 

consultivos e decisores do 

Agrupamento. 

Realizar uma reunião por período com a Associação de 

Estudantes, delegados e subdelegados de turma. 

Incluir, em cada ano letivo, a planificação de atividades 

da Associação de Estudantes, no Plano de Atividades do 

Agrupamento 

Diretor 

 

Associação de 

Estudantes, 

delegados e 

subdelegados 

de turma 

Ao longo ao ano 

letivo 

Relatório da 2ª 

etapa de execução 

do Projeto 

Educativo. 

Parcialmente 

executado 
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Promover a segurança do 

Agrupamento 

Atualizar o Plano de Segurança do Agrupamento. 

Realizar exercícios de simulação para aferição das 

normas e procedimentos constantes do Plano de 

Segurança. 

Direção 

Equipa do Plano de Segurança 

Comunidade 

educativa 

Ao longo ao ano 

letivo 

Relatório da Equipa 

do Plano de 

Segurança.  

Executado a 

100% 

Metas Educativas do Projeto Educativo 

Realizar, no início de cada ano letivo, um seminário de sensibilização / enquadramento geral com a cultura organizacional e funcional do Agrupamento, orientado exclusivamente para o 

pessoal docente e não docente do Agrupamento, a ser dinamizado pela Direção. 

Realizar, no final cada ano letivo, um seminário de balanço final. 

Realizar uma reunião por período com a Associação de Estudantes, delegados e subdelegados de turma. 

Realizar, no mínimo, dois exercícios de simulação por ano letivo para aferição das normas e procedimentos constantes do Plano de Segurança. 

Metas atingidas 

 

Objetivos  Ações a desenvolver Recursos Humanos Público-alvo Calendarização 
Indicadores de 

desempenho 
Grau de execução 

Aumentar a aquisição e aplicação 

de regras de convivência e 

disciplina. 

Promover atitudes e práticas que 

contribuam para  a  formação  de 

cidadãos  conscientes  e  

participativos na sociedade no 

âmbito da Saúde e Ambiente. 

Supervisionar o desenvolvimento do Plano de Ação para 

a (In)disciplina / Observatório da (In)disciplina. 

Supervisionar o desenvolvimento do Projeto Educação 

para a Saúde/Educação Sexual. 

Supervisionar o projeto “Escola Mais Bonita É Que 

Conta”. 

Supervisionar o projeto “Eco Escolas”. 

Direção  

Responsáveis pelos Projetos 

Pessoal Docente 

Pessoal Não Docente 

Alunos 

Comunidade 

educativa 
Ao longo do ano 

Existência de 

clubes/equipas 

relacionados com 

estas dimensões. 

Adesão a 

concursos/projeto

s que permitam 

estimular e 

valorizar a 

participação dos 

alunos. 

Satisfação dos 

alunos, das 

famílias, dos 

docentes e de 

outros membros da 

comunidade 

relativamente ao 

impacto das 

iniciativas / 

Executado a 

100% 
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atividades 

promovidas. 

Metas Educativas do Projeto Educativo 

Assegurar oportunidades de aquisição, extensão e enriquecimento curricular, viabilizando a implementação de Projetos de âmbito nacional (Educação para a Saúde, Educação Sexual e 

Desporto Escolar) e Projetos  de  âmbito  interno (nas  áreas  artística, científica, tecnológica e de apoio social à comunidade escola). 

Promover, no mínimo, em cada ano letivo e por cada ano de escolaridade, um debate / uma sessão de esclarecimento / uma campanha no âmbito da Saúde e Ambiente. 

Metas atingidas 
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ANEXO 2 – GRAU DE CUMPRIMENTO DO PLANO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

OBJETIVOS ATINGIDOS GRAU DE EXECUÇÃO 

Aprovar critérios objetivos de seleção para efeitos de contratação de docentes. 

Aprovar programa de atividades para abertura das aulas. 

Aprovar documentação a facultar aos pais e encarregados de educação (1º Ciclo / 2º e 3º Ciclo). 

Aprovar calendário de Reuniões do Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar, do 1º Ciclo e dos Conselhos de Turma para 

planificação do trabalho a desenvolver com os grupos/turmas. 

Definir e aprovar procedimentos a respeitar nas reuniões do Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar, do 1º Ciclo e dos 

Conselhos de Turma. 

Analisar a situação dos alunos cuja língua materna não é o Português. 

Analisar a situação dos alunos com planos de acompanhamento. 

Apreciar a distribuição das horas do Crédito Global de Horas. 

Aprovar o plano anual de ocupação plena dos tempos escolares dos alunos.  

Fazer o ponto da situação dos documentos orientadores do Agrupamento. 

Aprovar regimento específico do conselho pedagógico. 

Aprovar os regimentos dos departamentos curriculares. 

Aprovar o Calendário de Reuniões de Avaliação / Entrega das avaliações aos Pais/Encarregados de Educação. 

Apresentar o ponto de situação relativo ao processo de operacionalização da renovação do contrato de autonomia. 

Apresentar as propostas de alteração ao Regulamento Interno. 

Aprovar o Plano Anual de Atividades 2012/2013. 

Apreciar os planos de melhoria departamental elaborados com base no Projeto Educativo / Plano de Melhoria 2012/2013. 

Aprovar orientações / procedimentos para as reuniões de avaliação sumativa do 1º período. 

Aprovar o programa de encerramento das atividades escolares do 1º Período. 

Analisar os resultados da avaliação formativa do 1º Período. 

Analisar os resultados da avaliação formativa do 2º Período. 

Analisar os resultados da avaliação formativa do 3º Período. 

Avaliar o cumprimento das planificações. 

Analisar o sucesso/insucesso obtido no final do 1º período. 

Analisar o sucesso/insucesso obtido no final do 2º período. 

Analisar o sucesso/insucesso obtido no final do 3º período. 

Nº de objetivos a cumprir = 39 

(vinte e cinco) 

Nº de objectivos atingidos = 39 

(vinte e cinco) 

Cumprimento dos objetivos = 100% 

Nº de Conselhos Pedagógicos 

ordinários previstos entre setembro 

de 2012 e junho de 2013 =  10 

(dez) 

Nº de Conselhos Pedagógicos 

extraordinários realizados entre 

setembro de 2012 e dezembro de 

2012 =  0 (zero) 
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Debater e aprovar propostas de reforço e de estratégias de diferenciação pedagógica.  

Definir metodologias de ensino/estratégias de remediação e enriquecimento curricular. 

Em relação à avaliação sumativa externa do 4º, 6º e 9º ano de escolaridade (Exames de equivalência à frequência e exames de alunos com necessidades 

educativas especiais de carácter prolongado): 

- Definir os respetivos critérios de elaboração e classificação das provas, sob proposta do grupo disciplinar/departamento curricular;  

- Aprovar a matriz da prova proposta pelo respetivo grupo disciplinar /departamento curricular, da qual constem as aprendizagens e as competências 

de ciclo a avaliar, a estrutura da prova, respetivas cotações e os critérios de classificação. 

- Conhecer a equipa de 2 professores para cada disciplina (1 professor profissionalizado dessa disciplina que será o coordenador e 1 professor que 

tenha lecionado a disciplina), responsável pela elaboração da respetiva prova. 

Aprovar orientações / procedimentos para as reuniões de avaliação sumativa do 2º período. 

Aprovar orientações / procedimentos para as reuniões de avaliação sumativa do 3º período. 

Elaborar uma proposta de critérios de distribuição do serviço de vigilâncias tendo em conta a distribuição de serviço para o final do ano letivo. 

Monitorizar e avaliar o desenvolvimento dos planos de melhoria departamental elaborados com base no Projeto Educativo / Plano de melhoria 2012/2013. 

Aprovar proposta de aulas de apoio para os alunos do 9º ano sujeitos a exame nacional a Língua Portuguesa e Matemática, a operacionalizar no decurso do 

mês de Junho entre o final do 3º Período e a data dos exames. 

Planificar a gestão estratégica para o ano letivo seguinte. 

Adotar manuais escolares. 

Ter conhecimento de informações / assuntos e aprovar propostas das estruturas intermédias de gestão e comissões de trabalho. 

Nº total de Conselhos Pedagógicos 

realizados entre setembro de 2012 

e janeiro de 2013 = 10 (dez) 

Taxa de realização de Conselhos 

Pedagógicos ordinários = 100% 

 

NOTA:  

Não se contabilizaram aqui oos 

objetivos previstos para a sessão 

do Conselho Pedagógico de julho, 

uma vez que o relatório reporta-se 

até 28 de junho. 
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ANEXO 3 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS ATIVIDADES LETIVAS PREVISTAS E REALIZADAS  
 

 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 DE FEVEREIRO DE 2013 E O DIA 28 DE JUNHO DE 2013) 

 

 

Jardins de 

Infância 

Atividades letivas 

previstas 

(tempos de 60min) 

Atividades letivas 

realizadas  

(tempos de 60min) 

Faltas às áreas 

curriculares  

(tempos de 60min)  

Atividades de 

substituição asseguradas 

(tempos de 60min) 

Percentagem 

atividades letivas 

realizadas/previstas 

Percentagem faltas/ 

atividades letivas 

previstas 

Agodim 440 431 9 0 98.0% 2.0% 

Barracão 440 440 0 0 100% 0.0% 

Bidoeira de Baixo 440 385 55 0 85.8% 14.2% 

Bidoeira de Cima 880 855 25 0 97.1% 2.9% 

Boa Vista 880 880 0 0 100% 0.0% 

Bouça 440 440 0 0 100% 0.0% 

Colmeias 880 868 12 0 98.7% 1.3% 

Mata 440 440 0 0 100% 0.0% 

Memória 440 425 15 0 96.5% 3.5% 

Milagres 440 440 0 0 100% 0.0% 
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1º CICLO (NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 DE FEVEREIRO DE 2013 E O DIA 14 DE JUNHO DE 2013) 

 

Escolas 

Atividades letivas 

previstas 

(tempos de 60min) 

Atividades letivas 

realizadas  

(tempos de 60min) 

Faltas às áreas 

curriculares e não 

curriculares  

(tempos de 60min)  

Atividades de 

substituição 

asseguradas 

(tempos de 60min) 

Percentagem 

atividades letivas 

realizadas/previstas 

Percentagem faltas/ 

atividades letivas 

previstas 

Agodim 1170 1168 18 16 99.8 0.2 

Alcaidaria  
(3ª sala Milagres) 

390 385 5 0 98.7 1.3 

Bidoeira de Cima 1560 1552 37 29 99.5 0.5 

Boa Vista 780 767 13 0 98.3 1.7 

Bouça 780 776 4 0 99.5 0.5 

Casal da Quinta 390 386 4 0 99.0 1.0 

Centro de Figueiras 390 387 8 5 99.2 0.8 

Colmeias 1170 1156 49 35 98.8 1.2 

Machados 780 766 14 0 98.2 1.8 

Mata 780 772 8 0 99.0 1.0 

Memória 390 387 11 8 99.2 0.8 

Milagres 780 772 18 10 99.0 1.0 

Raposeira 390 386 4 0 99.0 1.0 
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2º e 3º CICLOS (NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 DE FEVEREIRO DE 2013 E O DIA 14 DE JUNHO DE 2013) 

Turmas 

Atividades letivas 

previstas 

(tempos de 

45min) 

Atividades letivas 

realizadas 

(tempos de 

45min) 

Faltas às 

atividades letivas 

(tempos de 

45min) (1) 

Áreas curriculares e não curriculares 

(tempos de 45min) Percentagem 

atividades letivas 

realizadas/previstas 

Percentagem faltas 

/ atividades letivas 

previstas Faltas 

Atividades de 

substituição 

asseguradas 

5ºA 709 697 12 9 3 98% 2% 

5ºB 690 679 11 10 2 98% 2% 

5ºC 709 691 18 17 9 97% 3% 

6ºA 709 689 20 20 10 97% 3% 

6ºB 709 700 9 9 3 99% 1% 

6ºC 709 703 6 6 2 99% 1% 

6ºD 709 700 9 9l 2 99% 1% 

7ºA 766 734 32 32 16 96% 4% 

7ºB 769 739 30 27 9 96% 4% 

7ºC 766 723 43 42 19 94% 6% 

8ºA 772 731 38 38 14 95% 5% 

8ºB 766 717 49 49 18 94% 6% 

8ºC 768 736 32 34 14 96% 4% 

8ºD 766 710 56 56 26 93% 7% 

9ºA 787 750 37 35 21 95% 5% 

9ºB 865 835 30 26 7 97% 3% 

9ºC 768 746 22 22 9 97% 3% 

 (1): As atividades letivas incluem as aulas das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, os laboratórios (apoios pedagógicos acrescidos), tutoria, apoio individual a Língua 

Portuguesa e cargo de diretor de turma. 
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ANEXO 4 – PRESENÇA DOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NO AGRUPAMENTO 

Presença de Pais/Encarregados de Educação nos Jardins de Infância  

JARDIM DE 

INFÂNCIA 
TOTAL DE PAIS/EE 

PRESENÇA NAS REUNIÕES CONTACTOS 

INDIVIDUAIS REGISTADOS  Nº de presenças  % 

Agodim 10 10 100% 3 

Barracão 10 10 100% 2 

Bidoeira de Baixo 20 18 90% 0 

Bidoeira de Cima 40 68* 85% 3 

Boa Vista 43 18 42% 33 

Bouça 24 21 87% 0 

Colmeias 24 14 58% 3 

Mata de Milagres 17 13 76% 2 

Memória 5 10* 100% 0 

Milagres 24 12 50% 1 

*duas reuniões 
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Presença de Pais/Encarregados de Educação nas Escolas do 1º Ciclo – 1º Período 
 

Turma Nº de alunos 

Presença nas Reuniões Final de Período 

(1) 

Presença na Escola por Iniciativa Própria 

(2) 
Presença na Escola por Solicitação do Professor 

1º Período 1º Período 1º Período 
Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

1 14 10 71 % 7 50 % 6 6 100 % 

2 19 19 100 % 8 42 % 9 9 100 % 

3 19 18 95 % 3 16 % 0 0 - 

4 22 21 95 % 22 100 % 22 22 100 % 

5 19 14 74 % 6 32 % 6 6 100 % 

6 23 19 83 % 4 17 % 3 3 100 % 

7 24 19 79 % 7 29 % 4 4 100 % 

8 14 14 100 % 8 57 % 14 14 100 % 

9 10 9 90 % 8 80 % 2 2 100 % 

10 22 22 100 % 13 59 % 4 4 100 % 

11 18 18 100 % 9 50 % 2 2 100 % 

12 10 10 100 % 2 20 % 0 0 - 

13 8 8 100 % 8 100 % 0 0 - 

14 22 20 91 % 8 36 % 0 0 - 

15 15 12 80 % 2 13 % 1 1 100 % 

16 16 13 81 % 2 13 % 0 0 - 

17 22 14 64 % 2 9 % 5 5 100 % 

18 19 13 68 % 4 21 % 11 11 100 % 

19 13 13 100 % 9 69 % 1 1 100 % 

20 9 9 100 % 9 100 % 3 3 100 % 

21 13 13 100 % 13 100 % 1 1 100 % 
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Turma Nº de alunos 

Presença nas Reuniões Final de Período 

(1) 

Presença na Escola por Iniciativa Própria 

(2) 
Presença na Escola por Solicitação do Professor 

1º Período 1º Período 1º Período 
Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

22 17 15 88 % 6 35 % 2 2 100 % 

23 16 14 88 % 6 38 % 0 0 - 

24 22 19 86 % 1 5 % 2 2 100 % 

25 11 9 82 % 8 73 % 6 6 100 % 

Total 417 365 88 % 175 42 % 104 104 100 % 

 
Legenda “Coluna Turma”: 1-3 - Agodim;   4-7- Bidoeira de Cima;   8-9 - Boa Vista;   10-11 - Bouça;   12 - Casal da Quinta;   13 - Centro de Figueiras;   14-16 - Colmeias;   17-18 - Machados;   

19-20 - Mata;   21 – Memória   22-24 – Milagres   25 - Raposeira     
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Presença de Pais/Encarregados de Educação nas Escolas do 1º Ciclo – 2º Período 
 

Turma Nº de alunos 

Presença nas Reuniões Final de Período 

(1) 

Presença na Escola por Iniciativa Própria 

(2) 
Presença na Escola por Solicitação do Professor 

1º Período 1º Período 1º Período 
Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

1 16 12 75.0 % 2 12.5% 7 7 100.0 % 

2 19 19 100.0 % 5 26.3 % 8 8 100.0 % 

3 19 18 94.7 % 3 15.8 % 4 4 100.0 % 

4 22 22 100.0% 3 13.6% 5 5 100.0% 

5 19 16 84.2% 1 5.3% 4 4 100.0% 

6 23 18 78.3% 4 17.4% 5 3 60.0% 

7 24 22 91.7% 5 20.8% 4 4 100.0% 

8 14 11 78.6 % 5 35.7 % 14 14 100.0 % 

9 10 9 90.0 % 5 50.0 % 10 8 80.0 % 

10 23 23 100.0% 10 43.5% 3 2 66.7% 

11 19 19 100.0% 8 42.1% 3 2 66.7% 

12 10 10 100% 0 - 0 0 - 

13 8 6 75.0% 4 50.0% 2 2 100.0% 

14 22 19 86.4% 3 13.6% 0 0 - 

15 15 13 86.7% 0 - 0 0 - 

16 16 12 75.0% 0 - 2 2 100.0% 
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Turma Nº de alunos 

Presença nas Reuniões Final de Período 

(1) 

Presença na Escola por Iniciativa Própria 

(2) 
Presença na Escola por Solicitação do Professor 

1º Período 1º Período 1º Período 
Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

17 20 17 85.0% 4 20.0% 7 7 100.0% 

18 19 15 78.9% 9 47.4% 8 8 100.0% 

19 13 13 100.0% 6 46.2% 11 11 100.0% 

20 9 9 100.0% 9 100.0% 33 33 100.0% 

21 13 13 100.0% 13 100.0% 0 0 0.0% 

22 16 11 68.8% 9 56.3% 2 2 100.0% 

23 16 13 81.3% 5 31.3% 3 3 100.0% 

24 22 20 90.9% 4 18.2 2 2 100.0% 

25 11 7 63.6% 8 72.7% 7 7 100.0% 

Total 418 367 87.8% 125 29.9% 144 138 95.8% 
 
Legenda “Coluna Turma”: 1-3 Agodim;    4-7-Bidoeira de Cima;    8-9-Boa Vista;     10-11-Bouça;  12- Casal da Quinta;    13-Centro de Figueiras;    14-16-Colmeias;   17-18-Machados;   19-20- 

Mata;    21-Memória    22-24-Milagres       25-Raposeira     
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Presença de Pais/Encarregados de Educação nas Escolas do 1º Ciclo – 3º Período 
 

Turma Nº de alunos 

Presença nas Reuniões Final de Período 

(1) 

Presença na Escola por Iniciativa Própria 

(2) 
Presença na Escola por Solicitação do Professor 

1º Período 1º Período 1º Período 
Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

1 15 15 100.0% 2 13.3% 1 1 100.0% 

2 19 18 94.7% 5 26.3% 5 5 100.0% 

3 19 19 100.0% 4 21.0% 0 0 - 

4 22 18 81.8% 3 13.6% 3 3 100.0% 

5 19 18 94.7% 2 10.5% 3 3 100.0% 

6 23 22 95.0% 3 13.0% 4 4 100.0% 

7 24 23 95.8% 4 16.7% 3 3 100.0% 

8 14 13 92.9% 8 57.1% 4 4 100.0% 

9 10 10 100.0% 4 40.0% 3 3 100.0% 

10 23 21 91.3 8 34.8 6 6 100.0% 

11 19 17 89.5% 5 26.3 2 2 100.0% 

12 10 10 100% 3 30% 0 0 - 

13 8 8 100.0% 4 50.0% 3 3 100.0% 

14 22 19 86.4% 3 13.6% 0 - - 

15 15 14 93.3% 1 6.7% 0 - - 

16 16 13 81.3% 1 6.3% 0 - - 
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Turma Nº de alunos 

Presença nas Reuniões Final de Período 

(1) 

Presença na Escola por Iniciativa Própria 

(2) 
Presença na Escola por Solicitação do Professor 

1º Período 1º Período 1º Período 
Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

17 20 17 85.0% 5 25.0% 8 8 100.0% 

18 18 18 100.0% 10 55.6% 1 1 100.0% 

19 13 13 100.0% 6 46.2% 1 1 100.0% 

20 9 9 100.0% 5 55.6% 3 3 100.0% 

21 13 13 100.0% 13 100.0% 0 - - 

22 16 16 100.0% 0 - 1 1 100.0% 

23 16 16 100.0% 0 - 2 2 100.0% 

24 22 22 100.0% 0 - 1 1 100.0% 

25 11 11 100% 8 73% 5 5 100.0% 

Total 416 393 94.5% 107 25.7% 59 59 100.0% 
 
Legenda “Coluna Turma”: 1-3 Agodim;    4-7-Bidoeira de Cima;    8-9-Boa Vista;     10-11-Bouça;  12- Casal da Quinta;    13-Centro de Figueiras;    14-16-Colmeias;   17-18-Machados;   19-20- 

Mata;    21-Memória    22-24-Milagres       25-Raposeira     
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Presença de pais/mães/encarregados de educação na escola-sede em 2012/2013 
 

Ano 

Presença nas reuniões final de período Presença na escola por iniciativa própria Presença na escola por convocatória 

1º P 2º P 3º P 1º P 2º P 3º P 1º P 2º P 3º P 

Nº 

alunos 
% 

Nº 

alunos 
% 

Nº 

alunos 
% 

Nº 

alunos 
% 

Nº 

alunos 
% 

Nº 

alunos 
% 

Nº 

alunos 
% 

Nº 

alunos 
% 

Nº 

alunos 
% 

5ºA 20 90 20 75 20 95 20 35 20 20 20 10 20 25 20 25 20 15 

5ºB 22 91 22 86 22 91 22 32 22 27 22 9 22 14 22 14 22 14 

5ºC 16 100 16 88 16 100 16 44 16 19 16 6 16 19 16 31 16 0 

6ºA 17 71 17 100 17 82 17 24 17 47 17 29 17 12 17 6 17 24 

6ºB 19 90 19 79 19 90 19 26 19 5 19 5 19 11 19 26 19 16 

6ºC 19 84 19 79 18 78 19 21 19 32 18 11 19 32 19 26 18 11 

6ºD 18 94 17 88 17 94 18 17 17 18 17 12 18 22 17 24 17 12 

7ºA 20 90 20 90 20 95 20 5 20 5 20 10 20 10 20 0 20 5 

7ºB 29 100 29 93 29 97 29 38 29 28 29 21 29 3 29 0 29 0 

7ºC 21 90 21 81 21 100 21 5 21 14 21 14 21 0 21 0 21 0 

8ºA 18 100 16 69 16 94 18 22 16 44 16 25 18 11 16 6 16 0 

8ºB 16 88 16 88 16 100 16 0 16 25 16 31 16 13 16 0 16 0 

8ºC 15 93 15 87 14 93 15 0 15 20 14 7 15 20 15 0 14 0 

8ºD 18 83 18 77 18 89 18 6 18 22 18 17 18 11 18 6 18 0 

9ºA 19 100 19 90 19 79 19 37 19 11 19 11 19 5 19 30 19 5 

9ºB 25 92 25 88 25 92 25 0 25 0 25 0 25 24 25 8 25 4 

9ºC 18 83 17 88 17 82 18 6 17 6 17 12 18 17 17 24 17 0 
 

NOTA: Os valores em % foram arredondados à unidade. 
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2012/2013 

 

Presença dos Encarregados de Educação nas reuniões de final de período (escola sede) 

 

 1º Período 2º Período 3º Período 

Ano Nº de 

Alunos 
Presenças % 

Nº de 

Alunos 
Presenças % 

Nº de 

Alunos 
Presenças % 

5º 58 54 93 58 48 83 58 55 95 

6º 73 62 85 72 62 86 71 61 86 

7º 70 66 94 70 62 89 70 68 97 

8º 67 61 91 65 52 80 64 60 94 

9º 62 57 92 61 54 89 61 52 85 

 

 

 
NOTA: Os valores em % foram arredondados à unidade. 

 

 

 

 



 

Relatório Final de Execução do Plano Anual de Atividades 2012/2013 xxvii 

2012/2013 

 

Presença dos Encarregados de Educação na escola sede por iniciativa própria 

 

 1º Período 2º Período 3º Período 

Ano Nº de 

Alunos 
Presenças % 

Nº de 

Alunos 
Presenças % 

Nº de 

Alunos 
Presenças % 

5º 58 21 36 58 13 22 58 5 9 

6º 73 16 22 72 18 25 71 10 14 

7º 70 13 19 70 12 17 70 11 16 

8º 67 5 7 67 18 28 64 13 20 

9º 62 8 13 61 3 5 61 4 7 

 

 

 
NOTA: Os valores em % foram arredondados à unidade. 
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2012/2013 

 

Presença dos Encarregados de Educação na escola sede por convocatória 

 

 1º Período 2º Período 3º Período 

Ano Nº de 

Alunos 
Presenças % 

Nº de 

Alunos 
Presenças % 

Nº de 

Alunos 
Presenças % 

5º 58 11 19 58 13 22 58 6 10 

6º 73 14 19 72 15 21 71 11 15 

7º 70 3 4 70 0 0 70 1 1 

8º 67 9 13 65 2 3 64 0 0 

9º 62 10 16 61 12 20 61 2 3 

 

 

 
NOTA: Os valores em % foram arredondados à unidade. 

 

 

 


