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INTRODUÇÃO 

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

setembro e junho do ano letivo de 2014/2015. 

Este relatório integra os relatórios de avaliação final 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. 

É ainda apresentado o grau de execução do plano anual de atividades da Associação de Estudantes e do Pessoal Não Docente. 

Por último, apresenta-se a avaliação intermédia dos projetos curriculares de grupo da educação pré-escolar no final do 3º período. 

A Parte III apresenta os resultados alcançados relativamente às metas do Plano Anual de Atividades que incidiam sobre um conjunto de objetivos que se integravam 

nos três domínios chave, nove dimensões e nove eixos de intervenção considerados no Projeto Educativo, sendo que, anualmente, foram definidas metas intermédias 

que concorriam para as metas estabelecidas para o quadriénio. 
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PARTE I – ÓRGÃOS DE GESTÃO 

1. Direção 

Do conjunto de ações / atividades programadas pela Direção do Agrupamento, no período em análise (setembro de 2014 a junho de 2015), 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 ATIVIDADES PREVISTAS - AO LONGO DO ANO LETIVO 

OBJETIVOS FIXADOS - 10 ATIVIDADES PREVISTAS - 23 

Cumpridos / Em desenvolvimento Insuficiente 
Realizadas / Em 

desenvolvimento 
A realizar no final do ano Insuficiente 

10 0 21 2 0 

100 % 100 % 

 

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). 

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 também 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 vinte ações/atividades programadas pelos Departamentos Curriculares na área pedagógica,no período entre Setembro de 2014 e junho de 2015, 

foram realizadas as vinte ações/atividades, o que corresponde a uma taxa global de execução de 100%, conforme o quadro seguinte ilustra: 

 

AÇÕES / ATIVIDADES - AO LONGO DO ANO LECTIVO 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
Objetivos operacionais fixados 

Cumpridos Em desenvolvimento Não Cumpridos 

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   

Coordenação de procedimentos e formas de atuação no domínio de estratégias de diferenciação pedagógica. x   

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

sequencialidade das aprendizagens. 
x   
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Promoção da avaliação do cumprimento das planificações. x   

Análise dos resultados da avaliação:  

- diagnóstica; 

- formativa intercalar; 

- sumativa.  

x   

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

Monitorização do cumprimento das metas definidas no Projeto Educativo e Plano e Melhoria. x   

Elaboração do PAA tendo em conta prioridades educativas, metas e objetivos operacionais fixados no Contrato de 

Autonomia e Projeto Educativo do Agrupamento. 
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 portefólio de grupo/turma/projeto curricular de grupo (Pré-escolar), estabelecendo 

estratégias de concretização e desenvolvimento das OCEPE e do PCA. 
x   

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

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

Desenvolver todos os procedimentos inerentes à operacionalização e desenvolvimento do momento comum a todo o 

pré-escolar. 
x   

TOTAIS 20   

TAXA DE EXECUÇÃO 100% 
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3.2 Conselho dos Diretores de Turma 

Do conjunto das vinte e sete ações / atividades programadas pelo Conselho dos Diretores de Turma, entre setembro de 2014 e julho de 2015, foram realizadas todas, 

conforme previsto, o que corresponde a uma taxa global de execução de 100%, conforme os quadros 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 

4 de setembro X   

26 de novembro X   

20 de maio X   

2 de julho X   

Equipas de trabalho constituídas por 

Diretores de Turma 

Reformulação e criação de documentos vários  X   

Preparação da receção dos alunos, pais e EEs do 2º / 3º ciclo X   

Coordenação do jogo “Somos a melhor turma” X   

Relação com a comunidade X   

Coordenação do projecto “Padrinhos” X   

TOTAIS 9 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 de Conselhos de Turma 

setembro  X   

Intercalares (1ºPeríodo) X   

Avaliação Sumativa (1º Período) X   

Intercalares (2º período) X   

Avaliação sumativa (2º período) X   

Avaliação sumativa (3º período) X   

Reuniões com Encarregados de Educação 

Receção aos alunos X   

Eleição dos representantes dos EE X   

Entrega das avaliações (3 momentos)  X   

Atividades Pedagógicas e Administrativas 

inerentes à função do Diretor de Turma 

Organização dos processos individuais dos alunos X   

Levantamento de dados/informações para 

caraterização das turmas 
X   

Análise de dados recolhidos da avaliação 

diagnóstica 
X   

Articulação curricular X   

Dossiê Digital X   

TOTAIS 14 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 

Atividades Pedagógicas e Administrativas 

inerentes à função do Diretor de Turma 

Eleição do Delegado e Subdelegado de Turma X   

Delegado do Ambiente X   

Implementação do Projeto Padrinhos X   

 Atividades que prevêm o envolvimento dos 

Encarregados de Educação 
X   

TOTAIS 4 0 0 

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

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Avaliação do grau de evolução dos Objectivos/Metas Internas a atingir em 2014/2015: 

1.Dar andamento ao trabalho técnico: catalogação, colocação de códigos de barras e renovação de cotas e etiquetas; 

2.Dinamizar o projeto Comenius SLODIC (2º ano); 

3. Desenvolver o projeto “Ideias com Mérito” (RBE) – 2ª fase; 

4. Garantir o funcionamento da biblioteca da EB1 da Bidoeira de Cima;  

5. Continuar a apostar na vertente digital (atividades desenvolvidas pela equipa aLer+); 

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

 

Reflexão: Todas as atividades decorreram ao ritmo previsto e foram cumpridas, tendo sido equacionadas em função dos recursos humanas previstos para este ano 

letivo. Os alunos participaram ativamente nas actividades dinamizadas pelas bibliotecas escolares. Verificamos com especial satisfação que conseguimos, em tempo útil, 

dar andamento a todas as aquisições mediante as verbas disponibilizadas pela Escola/Agrupamento, Projeto aLer+ e „Ideias com Mérito 2013‟, da Rede de Bibliotecas 

Escolares. Estas permitiram uma satisfatória renovação do fundo documental, bem como a aquisição de mais iPads.  

A capacidade de resposta da professora bibliotecária face às exigências da biblioteca da EB1 de Bidoeira de Cima foi, mais uma vez, diminuta, pelo que o apoio do 

educador Paulo Dias se revelou crucial. Ele também constituiu uma mais-valia fundamental na dinamização e decoração da biblioteca da escola-sede, evidenciando forte 

espírito de iniciativa e criatividade.  

Comprovou-se, de novo, que o facto de a coordenadora do PNL, professora Adelaide Gaspar, integrar a equipa da biblioteca, foi uma vantagem na articulação entre as 

duas estruturas.  

A Coordenadora da Equipa - Cláudia Mota 
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PROJETO aLER+ 

No início do ano letivo foram definidos os seguintes objetivos/metas internas da Equipa aLer+ a atingir em 2014/2015: 

1.Dinamizar o projeto Comenius (2ºano); 

2. Desenvolver o projeto “Ideias com Mérito” (RBE) – 2ªFase; 

3. Renovar práticas do projecto aLer+, sobretudo apostando na via digital. 

 

As metas foram cumpridas, destacando-se o seguinte: 

- A equipa considerou muito positiva a junção do projeto aLer+ com a Candidatura de Mérito e o projeto Comenius, pois permitiu congregar sinergias. 

- O trabalho com a história “The beauty of difference” permitiu desenvolver atividades didáticas nas disciplinas de Educação Física/Inglês/Francês/Português na 

turma 9ºC no âmbito do Projecto Comenius – SLODIC.  

- As atividades foram organizadas de forma transversal entre os professores/disciplinas envolvidos, o que constituiu uma mais-valia quanto à articulação curricular, ou 

seja, um projeto de cariz internacional trouxe vantagens na experimentação de diferentes estratégias de ensino ao nível local. A abordagem dos temas da tolerância e 

do respeito pela diferença fomentou esses valores nos alunos, para além de desenvolver competências na língua inglesa. 

- O projeto Comenius – Slodic foi uma porta aberta para a abertura de horizontes para os alunos envolvidos e o treino de competências digitais. 

- A equipa desenvolveu sessões aLer+ (“e_leitur@s”) no 1º ciclo e no pré-escolar, no sentido de sensibilizar os alunos para a utilização correta e criativa de iPads em 

contexto educativo, nomeadamente a utilização autónoma dos equipamentos, conhecer Qr-codes e potenciar a leitura de histórias digitais, bem como outras aplicações 

pedagógicas. Estas sessões, inicialmente apenas destinadas aos alunos do 4º ano, estenderam-se ao 3º ano e pré-escolar. Tanto os alunos como os professores 

envolvidos demonstraram muito interesse e empenho por este tipo de atividade.  

- Foram também dinamizadas sessões aLer+ com a Educação Especial, tendo sido trabalhado o manuseamento dos iPads, a leitura digital e exploração de aplicações 

específicas. 

A equipa aLer+ 
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ALER+ “TROKAKIOSQUE – Ler, ler e mais ler…” (Turmas do 1º Ciclo)  

As atividades previstas foram realizadas de acordo com a calendarização feita em cada uma das escolas. Os objetivos delineados foram cumpridos e os parâmetros 

avaliados obtiveram a menção de Muito Bom. Estas atividades envolveram alunos e professores titulares de turma e coordenadora do departamento e contaram com a 

colaboração dos professores das AEC, encarregados de educação, coordenadora da biblioteca escolar e educador Paulo Dias e assistentes operacionais. Nas escolas 

foram realizadas diversas atividades que incluíram experiências de aprendizagem bastante diversificadas: criação do trokakiosque – espaço, na escola ou na sala de aula 

onde os alunos depositavam livros trazidos de casa para poderem ser lidos pelos colegas, “Parar para Ler” - momentos destinados à leitura individual; “Assaltos de 

Leitura” – apresentação de produções escritas da autoria dos alunos; realização de “Círculos de Leitura; leitura de obras e textos literários com a colaboração da 

comunidade educativa; exploração de obras literárias propostas nas Metas Curriculares e PNL; visita da professora bibliotecária às escolas - atividades de dinamização 

de leitura e utilização de Ipad; circulação de baús e pastas PNL pelas escolas – leitura de obras incluídas no “Saco da Serafina”; visitas à Feira do Livro de Milagres e à 

Biblioteca Afonso Lopes Vieira e comemoração da “Semana da Leitura”.  

Como aspetos fortes das atividades os professores destacaram o envolvimento de todos os elementos da comunidade educativa na promoção da leitura e referiram a 

importância desta no sucesso dos alunos. As atividades com leituras, livros, educação literária realizadas foram muito além deste projeto que, no entanto, teve uma 

grande importância em todo o contexto. Foi um espaço de partilha e descoberta, de intercâmbio de ideias e de opiniões. De realçar as muitas opiniões expressas que 

dão conta de um enorme encantamento que o “pequeno quiosque” despertava a cada passagem, na quase impossibilidade de não olhar um livro, de não fazer uma 

requisição. Foi também importante podermos sentir que a nossa comunidade educativa gosta de livros e de os partilhar, valoriza a literatura e a magia das leituras. 

No âmbito da Oferta Complementar, desenvolveu-se um trabalho paralelo que permitiu apresentações de livros, abordagens diversificadas, explorações de temáticas 

diversas. 

A Semana da Leitura, como vem acontecendo, foi uma festa com leituras ao ar livre, com apresentações teatrais, com sessões de biblioteca, com pais e até com alunos 

a fazer leituras numa rádio local. 

As sessões da Biblioteca Escolar foram enriquecedoras não só pelas sessões de leitura semanais, mas também pela diversidade (aula com novas tecnologias – 

experiências com ipads, trabalhos manuais e um momento final de diversão com uma coreografia). 
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As leituras e os livros, os universos literários, constituíram-se como um espaço privilegiado em que alunos, docentes, assistentes operacionais e encarregados de 

educação puderam concretizar realizações conjuntas. Colocar o prazer de ler no centro dos esforços das nossas escolas de forma a elevar os níveis de aprendizagem 

dos alunos e o sucesso educativo foi um objetivo amplamente conseguido. 

Como aspetos a melhorar, algumas escolas referiram a dificuldade em estabilizar o comportamento de alguns alunos; a falta de equipamentos informáticos e 

audiovisuais; a pouca variedade de livros existentes nas escolas e, sobretudo, o facto de as escolas não terem qualquer exemplar de algumas das obras propostas pelas 

Metas Curriculares. 

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

 

PROJETO Aler+/PNL (Educação Pré Escolar) 

Destacam-se como pontos positivos nas atividades deste projeto, relativamente à “Hora do Conto”, o interesse e motivação das crianças, a transversalidade da 

atividade, a aprendizagem de novos vocábulos, a apropriação da funcionalidade da escrita e da leitura, conhecer as características de um livro e conhecer outro tipo de 

texto, por exemplo, a poesia. Na atividade “Biblioteca – Ler em família” a avaliação também é positiva. Os pontos fortes são o estímulo ao prazer da leitura e o 

envolvimento das famílias. 

Em relação aos Baús da BE, destacam-se a articulação entre os JI‟s e a BE e maior diversidade de livros à disposição dos JI‟s.  

Na Semana da Leitura foi concretizada a atividade “Árvore da Poesia”. Todos os JI´s colaboraram com trabalhos relacionados com a poesia, rimas, lengalengas, 

articulados com trabalhos no âmbito da expressão plástica. A Árvore foi exposta no átrio da BE, na escola sede do Agrupamento. Ao nível da cada sala dos JI´s foram 

desenvolvidas atividades muito diversificadas, promovendo situações para a construção de competências no domínio da linguagem oral e abordagem à escrita,  

transversalizando todas as áreas de conteúdo das OCEPE. Muitas dessas  atividades tiveram a colaboração das famílias, do 1ºCEB e de outras instituições (BE, 

Biblioteca Afonso Lopes Vieira, Fundação  João Soares). 

A Coordenadora– Maria João Gil 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL “O Solo – Mãos na Terra” (Turmas do 1º Ciclo) 

Em cada escola, os professores selecionaram e dinamizaram atividades diversas no âmbito da projeto: “O Solo - Mãos na Terra” com vista à sensibilização de toda a 

comunidade educativa para as questões ambientais, biodiversidade e sustentabilidade do planeta. Destacamos: Participação no Projeto Fundação Ilídio Pinho – Um olhar 

sobre a biodiversidade”; Projeto “Escolas Floridas e Divertidas”; Participação no projeto “Conhecer o Rio à Lupa”; atividades experimentais com solo, rochas e plantas; 

Projeto “Roteiro do Ambiente”- visita à Valorlis; Campanha “Pilhão vai à Escola”; sessões de sensibilização: “Missão UP” – aula de energia e “O Sol é Nosso Amigo”; 

saídas ao meio para observação do solo, rochas e plantas; assembleias de escola; criação de hortas e observação de hortas próximas da escola; atividades de limpeza e 

embelezamento da área exterior à escola; experiências em sala de aula com a SIMLIS; reutilização de materiais; atividades de pesquisa, compilação, desenho, 

recorte/colagem, entre outras. 

Os objetivos delineados foram cumpridos e os parâmetros avaliados obtiveram a menção de Muito Bom.  

Como pontos fortes do trabalho desenvolvido os professores salientaram: A promoção da interdisciplinaridade; interações diversificadas: troca de sementes entre 

alunos e atividades em articulação família/escola; o reconhecimento da importância das atividades tradicionais para a manutenção da biodiversidade; o despertar de 

consciências/espírito crítico/cidadania ativa; a sensibilização dos alunos para a importância do solo; a contribuição para a mudança de mentalidades e tomada de 

atitudes favoráveis à preservação do ambiente; a realização de atividades experimentais; a valorização do trabalho efetuado, por parte da comunidade educativa; a 

partilha de conhecimento intergeracional e dos saberes tradicionais, enquanto parte da memória e da identidade coletivas; a aquisição/consolidação de novos valores, 

conhecimentos e competências capazes de induzir mudanças de atitudes; a sensibilização dos alunos e restante comunidade educativa da escola para as questões 

ambientais, biodiversidade e sustentabilidade do planeta; o empenho e participação de todos nas atividades propostas no projeto “Mãos na Terra”. 

Foram também identificadas algumas dificuldades, como a falta de tempo para fazer uma abordagem mais completa, devido à extensão dos programas das diferentes 

áreas curriculares. Os recursos informáticos existentes nas escolas também dificultam a concretização de algumas atividades por se encontrarem obsoletos. 

A Coordenadora do Departamento Curricular – Leonor Pereira 
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PROJETO “Debaixo dos Pés” (Educação Pré Escolar) 

Projeto enquadrado no tema do PEA – O Solo. Todos os jardins de Infância concretizaram atividades dentro deste projeto; jogos, atividades experimentais, histórias, 

atividades no domínio da linguagem oral e abordagem à escrita, saídas ao meio, articulação com as famílias e/ou com o 1º ciclo e atividades no âmbito da organização do 

ambiente educativo. Algumas visitas de estudo foram planificadas em articulação com o projeto. Foram desenvolvidos conteúdos e concretizadas atividades 

relacionados com: sementeiras, hortas biológicas, a Terra, o lixo, os animais. Foi comemorado o Dia Internacional da Terra. Alguns Jardins de Infância participaram na 

exposição do Eco Escolas na escola sede. As atividades realizadas são transversais em relação às áreas de conteúdo das OCEPE. 

Como pontos fracos há a referir a inexistência de internet nos Jardins, que poderia diversificar a pesquisa e torná-la mais interessante e motivadora.  

A Coordenadora –Maria João Gil 

PLANO NACIONAL DE LEITURA 

Ao longo do ano letivo a coordenação do PNL foi desenvolvida em estreita ligação com a Biblioteca. Até ao momento, para além da divulgação de obras que fazem parte 

da lista de livros do Plano Nacional de Leitura e da realização de atividades de promoção da leitura, foi também dinamizada mais uma edição do Concurso Nacional de 

Leitura. Assim, decorrida a sua primeira fase ao nível de escola, teve lugar no dia 22 de abril, a segunda fase da 9ª edição deste concurso em Castanheira de Pera, na 

qual participaram as alunas Adriana Anselmo do 7ºB, Maria João Cabaço do 8ºA e Carina Silva do 9ºC, com especial destaque para a Adriana Anselmo que brilhou entre 

os cinco finalistas da prova oral e ficou apurada para a fase nacional. 

A final nacional decorreu no dia 1 de julho no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett no Porto. A Adriana foi acompanhada pela coordenadora, que preparou 

a leitura das obras em conjunto com a aluna, e pelos seus familiares. Nesta prova participaram um total de 42 alunos provenientes de diversas escolas do país, das 

regiões autónomas e do Instituto Camões. A Adriana Anselmo ficou entre os cinco primeiros classificados na avaliação escrita do terceiro ciclo.  Na prova oral, a aluna 

também teve um excelente desempenho, contudo não logrou ficar entre os três primeiros lugares, tendo-se contentado com uma menção honrosa.  

De qualquer modo, a aluna beneficiou de uma ótima experiência, quer nos domínios da escrita e leitura, quer no domínio do seu desenvolvimento pessoal. 

Todos os anos de escolaridade têm nas suas planificações incluídas obras de leitura orientada da lista de obras PNL. 

A Coordenadora do PNL – Adelaide Gaspar 
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DESPORTO ESCOLAR 

O projeto do Desporto Escolar foi cumprido conforme previsto. Todas as atividades planeadas foram concluídas, tendo havido uma fase de preparação ao longo do 

primeiro semestre, e uma outra de desenvolvimento e términus até ao final do ano letivo. 

Os treinos dos grupos/equipa decorreram dentro da normalidade, bem como as respetivas concentrações.  

Os torneios inter-turmas também decorreram conforme planificados. 

O Corta Mato escolar e os Megas foram concluídos com sucesso, tendo sido apurados os alunos para representar a Escola, e numa fase seguinte o Nacional. 

No decurso do segundo semestre todas as atividades previstas foram realizadas. Os treinos dos grupos/equipas decorreram dentro 

da normalidade, bem como as respetivas concentrações. 

Relativamente às participações regionais, foram realizadas as seguintes: Corta-Mato fase CLDE em Pombal; Megas fase CLDE em Leiria; Regional do desporto escolar 

de Multiactividades em Pampilhosa da Serra; Nacional do desporto escolar de Orientação em Lisboa, tendo alcançado o 3º por equipas em iniciados masculinos e 1º 

lugares em juvenis femininos respetivamente, sendo de destacar os seguintes pontos fortes: 

-A postura correta demonstrada pelos participantes; 

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

As atividades dos diferentes 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. 

De referir ainda, que as atividades 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 elaboração dos horários ter em atenção em não colocar na quarta-feira as disciplinas de Língua Portuguesa 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. 
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De referir ainda, que será importante incutir mais responsabilidade nos alunos e pais/Encarregados de Educação, quando são convocados para encontros/provas e 

simplesmente desistem sem motivo plausível. 

O Coordenador do Desporto Escolar – Hélder Ferreira 

 

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, outras entidades e empresas locais. 

Conselho Eco Escolas 

O Conselho Eco Escolas é constituído pelos seguintes elementos: a Coordenadora do Projeto, um representante da Direção da escola, um 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, sete alunos, sendo um deles representante da Associação de Estudantes, uma Representante dos Pais e Encarregados de Educação, um 

Representante da Junta de Freguesia e um da Câmara Municipal. 

Atividades e Ações 

Foram cumpridas as seguintes atividades na escola-sede após o relatório de fevereiro ou não referidas nele: 

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

 Participação no concurso Cientivarte promovido pela CM Leiria; 

 Continuação da recolha de tampinhas, papéis e plásticos/metais dos ecopontos das salas de aula de acordo com o calendário pré definido; 

 Construção do “Painel Eco Escolas 2015” colocado numa parede do átrio; 

 Clube de Jardinagem: manutenção da rotunda da escola e espaços exteriores e compostagem; 

 Exposições/atividades com materiais recicláveis no âmbito de ET; 
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 Palestra sobre reciclagem apresentada por uma técnica da Valorlis (CN 8º ano). 

 Comemoração do “Dia da Energia”: exposição de trabalhos/maquetes no âmbito de FQ do 7º ano; 

 Comemoração do “Dia da Floresta e da Árvore”; 

 Comemoração do “Dia do Ambiente”: exposição de trabalhos no âmbito de CN 8º ano; 

 Hastear da Bandeira Verde; 

 Comemoração do “Dia Eco Escolas”. 

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

no relatório da candidatura ao Galardão Bandeira Verde Eco Escolas 2015.  

Divulgação 

A divulgação à comunidade escolar realiza-se por vários meios: na vitrina Eco Escolas, na smart-TV existente no átrio da escola-sede, circulares/informações internas, 

no blogue de projetos do agrupamento, no blogue do pré-escolar e do 1º ciclo e respetivas páginas de facebook, no jornal digital “Zangão” e nas reuniões das várias 

estruturas da escola, nomeadamente, em Conselho Pedagógico, Conselho de Diretores de Turma, Coordenação de projetos, nos Departamentos Curriculares, Conselhos 

de Turma e Conselho Eco Escolas.  

Monitorização 

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

Balanço/Avaliação 

As referidas atividades foram realizadas com o envolvimento das crianças /alunos, pais /encarregados de educação, educadores, professores, comunidade educativa, 

local e entidades. Destaco este ano letivo a criatividade e empenho do educador Paulo Dias que desenvolveu um trabalho extraordinário e foi uma mais-valia para o 

projeto. A avaliação é muito positiva, pelo número, criatividade e variedade das atividades realizadas. 

Como pontos fortes saliente-se: 

- A articulação entre os diferentes níveis de ensino e as áreas curriculares disciplinares e não disciplinares (FIA). 
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- A criatividade e variedade das atividades realizadas; 

- O empenho/participação da comunidade escolar e local nas atividades desenvolvidas, promovendo a consciência cívica ambiental; 

- A realização do Eco Desfile de Carnaval e a comemoração do “Dia Eco Escolas”; 

- O resultado obtido nos concursos em que participamos. 

Como pontos fracos refira-se: 

- As dificuldades no exercício do cargo de "Delegado do Ambiente"; 

- A pouca disponibilidade da maioria dos pais/EE, principalmente do 3º ciclo, para participarem nas atividades; 

- A dificuldade de transporte dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo para participarem em atividades na escola-sede; 

- A falta de respeito de alguns alunos pelo trabalho dos outros; 

- Falta de meios financeiros para desenvolver outras atividades. 

      A Coordenadora do Projeto–Ondina Rosa 

 

CLUBE DO AMBIENTE  
Objetivos: 

 Formar uma população consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas a ele ligados; 

 Criar oportunidades para que cada indivíduo possa adquirir os conhecimentos, os valores, as atitudes, o empenho e as competências necessárias para proteger e 

melhorar o ambiente; 

 Sensibilizar o aluno para a importância da preservação da natureza; 

 Evidenciar a necessidade da atualização contínua do conhecimento científico para uma gestão eficaz do meio ambiente; 

 Sensibilizar os alunos para as questões ambientais; 
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 Reforçar a consciência ecológica dos alunos; 

 Sensibilizar para a saúde ambiental; 

 Desenvolver atitudes de civismo e tolerância. 

Número de alunos: Por incompatibilidade de horários entre as turmas e o clube, nenhum aluno o frequentou, presencialmente. 

Pontos fortes: A impossibilidade da frequência por alunos permitiu uma maior dinamização do Jornal da Ciência, durante o horário do Clube. Para tal, foram 

desenvolvidas pesquisas sobre temáticas relacionadas com efemérides e datas importantes relativas a assuntos científicos, nomeadamente, ambientais e de saúde. Para 

este trabalho de pesquisa de informação e elaboração de materiais para o jornal, foi solicitada a colaboração das turmas do 3º ciclo que, em grupos e, por vezes, nas 

aulas de Formação Integral do Aluno e Ciências Naturais, os realizaram.  

Pontos fracos: O facto do horário do Clube do Ambiente não ser compatível com a frequência presencial de alunos, o que permitiria o desenvolvimento de um trabalho 

mais aprofundado sobre os diversos temas. 

Outro ponto fraco é alguma falta de motivação e iniciativa por parte dos alunos para a frequência deste tipo de atividades, principalmente dos anos de escolaridade 

mais avançados.  

A Coordenadora do Projeto - Paula Simões 

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; 

• Consumo de substâncias psicoativas (álcool, tabaco e outras drogas); 

• Violência em meio escolar. 
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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. 

As atividades previstas e registadas no PAA, não foram implementadas na íntegra dada a falta de recursos humanos manifestada por entidades parceiras: Centro de 

Saúde e Centro de Respostas Integradas. 

Assim, não se realizaram as atividades: 

Ações de sensibilização em torno dos temas: “Infeções Sexualmente Transmissíveis” e “Métodos contracetivos”, destinada aos alunos dos 8º e 9º anos, 

respetivamente. 

Ação de sensibilização – “Prevenção em comportamentos aditivos e dependências”, destinada aos alunos do 7º ano de escolaridade. 

Ação de Formação (80 horas) – “Eu e os outros”, dinamizada por Centro de Respostas Integradas de Leiria (CRI), no âmbito do projeto “Like Saúde”, destinada aos 

docentes. Neste caso, não se verificou o número mínimo de inscrições necessárias para levar a efeito a ação. 

Assim, ao longo deste ano letivo, desenvolveram-se as atividades que a seguir se enunciam. 

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

 Ação de sensibilização “Alimentação saudável na prevenção do cancro” – dinamizada por uma nutricionista da Liga Portuguesa Contra o Cancro, dirigida aos 

alunos do 6º ano de escolaridade no dia 15 de outubro; 

 Construção da Roda e da Pirâmide dos Alimentos e Exposição no átrio a cargo dos alunos dos 6º e 9º anos de escolaridade; 

 Distribuição de um lanche por todos os alunos dos 2º e 3º ciclos e Jardim de Infância de Colmeias, oferecido pelo Hipermercado Continente de Leiria. 

Após avaliação da atividade e pela análise dos questionários aplicados aos alunos, verifica-se que a maioria classifica cada um dos itens da seguinte forma - Conteúdos 

apresentados: Muito Bom; Materiais utilizados: Muito Bom; impacto da atividade: Muito Bom; duração da atividade (item classificável apenas com Suficiente ou 

Insuficiente): Suficiente; avaliação global das atividades: Muito Bom.  
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- Comemoração do Dia do Não Fumador – 17 de novembro: 

 Ação de sensibilização “Malefícios do tabaco”- dinamizada pela Dra. Ana Soledade, do Centro de Respostas Integradas de Leiria (CRI), dirigida aos 

alunos do 6º ano de escolaridade no dia 14 de Novembro;  

Esta ação, ao contrário do inicialmente previsto, decorreu com as três turmas em simultâneo (cerca de sessenta alunos), destacando-se o bom comportamento e 

significativo interesse, revelados pelos alunos, situação também salientada, pela dinamizadora convidada, Dra. Ana Soledade. 

 Elaboração de trabalhos pelos alunos, que estiveram expostos no átrio da escola; 

 Leitura e exposição de cartas elaboradas pelos Pais/ Encarregados de Educação – “Sou Ex - fumador…”, em resposta à solicitação das docentes de 

Ciências Naturais, do 2º ciclo. 

Após avaliação da atividade e pela análise dos questionários aplicados aos alunos, verifica-se que a maioria classifica cada um dos itens da seguinte forma - Conteúdos 

apresentados: Muito Bom; Materiais utilizados: Muito Bom; impacto da atividade: Muito Bom; duração da atividade (item classificável apenas com Suficiente ou 

Insuficiente): Suficiente; avaliação global das atividades: Muito Bom.  

- Ação de sensibilização/ Dinâmicas de grupo sobre “Bulliyng” – 6ºC 

Apesar de não estar prevista no PAA, esta ação desenvolveu-se na sequência do diagnóstico elaborado em conselho da turma C, do 6º ano, no dia 7 de novembro, onde 

os docentes consideraram importante desenvolver com a turma ações e dinâmicas de grupo relacionadas com o bulliyng. A atividade foi desenvolvida em duas partes 

distintas: Parte I (vertente teórica) – dinamizada por elementos do Núcleo Escola Segura da GNR - no dia 17 de novembro; Parte II (vertente prática) – dinamizada 

pela Dra. Ana Soledade do CRI de Leiria, no dia 11 de dezembro. 

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

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

Avaliação da atividade – Bom. 

- Ação de sensibilização sobre “Higiene Corporal e Oral” – 19 de janeiro - dinamizada por estagiárias da Escola Superior de Enfermagem de Leiria, sob a 

supervisão de enfermeiras da ARS Centro, dirigida aos alunos do 5ºAno de escolaridade. 
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Pela análise dos questionários aplicados aos alunos relativamente à ação obtém-se através das suas respostas a seguinte avaliação: Conteúdos apresentados: Muito Bom; 

Materiais utilizados: Bom; Duração da atividade (item classificável apenas com Suficiente ou Insuficiente): Suficiente; avaliação global das atividades: Bom. 

- Ação de sensibilização sobre “Prevenção do Bulliyng” – 23 de janeiro - dinamizada pela Núcleo Escola Segura da GNR, no âmbito do Projeto Like Saúde, dirigida 

aos alunos do 5º ano. 

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

Materiais utilizados: Suficiente - Exposição dos conteúdos: Bom; Duração da exposição (item classificável apenas com Suficiente ou Insuficiente): Suficiente; 

Avaliação da atividade: Bom. 

- Comemoração do Dia dos Namorados – 14 de fevereiro/ fevereiro – mês dos afetos: 

No âmbito da comemoração do Dia de São Valentim, o PES destacou o mês de fevereiro como o Mês dos Afetos, ao longo do qual foram dinamizadas várias atividades: 

 Correio do amor/ amizade – escrita de cartas e posterior distribuição; 

 Produção e exposição de trabalhos elaborados pelos alunos do 2º ciclo alusivos aos sentimentos e emoções, em articulação com o tema “O coração”, trabalhado 

na disciplina de Ciências Naturais do sexto ano de escolaridade; 

 Elaboração de autocolantes com desenhos alusivos ao tema pelos alunos do 5º ano – articulação PES e disciplina de Educação Visual;  

 Pintura de camisolas com desenhos alusivos ao tema realizada pelos alunos do 6º ano – articulação PES e disciplina de Educação Visual;  

 Leitura e exploração da História “Uma estranha dor de barriga” de Elisa Mantoni – alunos do 2º ciclo;  

 Pesquisa de poemas e/ou produção de poemas e posterior leitura a outras turmas – alunos do 2º e 3º ciclo.  

Após avaliação da atividade e pela análise dos questionários aplicados aos alunos, verifica-se que a maioria classifica cada um dos itens da seguinte forma - Conteúdos 

apresentados: Muito Bom; Materiais utilizados: Muito Bom; impacto da atividade: Muito Bom; duração da atividade (item classificável apenas com Suficiente ou 

Insuficiente): Suficiente; avaliação global das atividades: Muito Bom.  

Sessões no âmbito da temática da sexualidade, “Ousado mas não pressionado” destinadas aos alunos do 8º Ano, dinamizadas pela Dra. Sofia Mendonça, da 

Associação Família e Sociedade, no dia 16 de março.  
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Após avaliação realizada pelos alunos, obtiveram-se os seguintes resultados relativos aos parâmetros que a seguir se enunciam: 

Tema útil para a minha vida: 33% Bom; 67% Muito Bom; 

Os conteúdos foram bem explicados: 30% Bom; 70% Muito Bom; 

Nota-se que o formador domina o tema: 61% Bom; 39% Muito Bom; 

Fiquei motivado para pôr em prática o que aprendi: 65% Bom; 35% Muito Bom; 

A sessão foi interessante: 6% Suficiente; 46% Bom; 48% Muito Bom. 

Sessão sobre sexualidade para pais/ encarregados de educação “Sexo nas redes sociais: Será diversão inocente?”, dinamizada pela Dra. Sofia Mendonça, da 

Associação Família e Sociedade, no dia 16 de março. 

Após avaliação realizada pelos pais/ encarregados de educação 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- 13%; 5 - 87%; 

Os conteúdos foram bem explicados: 4 – 19%; 5 – 81%; 

Nota-se que o formador domina o tema: 4 – 7%; 5 – 93%; 

Fiquei motivado para pôr em prática o que aprendi: 3 – 4%; 4 – 12%; 5 – 84%; 

A sessão foi interessante e pertinente: 3 – 2%; 4 – 15%; 5 – 83%. 

Ação de sensibilização “Novas Dependências/Novos Desafios – o papel das famílias”, dirigida aos pais/ encarregados de educação, dinamizada pela Dra. Ana 

Soledade, do Centro de Respostas Integradas de Leiria, no dia 17 de abril. 

A avaliação elaborado pelos pais/ encarregados de educação expressa o seguinte, relativamente à sessão: Conteúdos apresentados - Muito Bom; Materiais utilizados – 

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

Sessões de esclarecimento “Adolescência e Tu”, destinadas aos alunos do 6º ano, dinamizadas por Enfermeiras da ARS do Centro – Leiria, no dia 1 de junho. 
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Pela análise dos questionários aplicados aos alunos relativamente às sessões, obtém-se através das suas respostas a seguinte avaliação: Conteúdos apresentados - Bom; 

Materiais utilizados - Bom; Impacto da atividade - Bom; Duração da atividade - Suficiente e Avaliação das atividades – Bom. 

Gabinete de Apoio ao Aluno 

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

gabinete, por iniciativa própria, apenas alunos do 5º ano, solicitando esclarecimentos relacionados com os temas: afetos e relacionamentos familiares.  

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. Cada professor recolheu a respetiva avaliação por turma, conforme planificado em Conselhos de Turma, tendo a 

mesma sido tratada, posteriormente, pela coordenadora do PES.  

Apresentam-se de seguida os resultados, destacando-se de entre os parâmetros: Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, o parâmetro sobre o qual recaiu a maioria 

das avaliações. 

 A Adolescência, Sexualidade Humana e a Gravidez na adolescência: 

Importância do tema - Muito Bom (68%); Modo como foi explicado aos alunos o que fazer - Muito Bom (67%); O meu desempenho na atividade – Bom (73%); 

Interesse da turma – Bom (62%);  

 Afetos/ Namoro / Amizade: 

Importância do tema - Muito Bom (62%); Modo como foi explicado aos alunos o que fazer - Bom (52%); O meu desempenho na atividade – Bom (62%); Interesse da 

turma – Bom (61%);  

 Sexualidade e relações interpessoais: 

Importância do tema - Muito Bom (62%); Modo como foi explicado aos alunos o que fazer - Bom (66%); O meu desempenho na atividade – Muito Bom (66%); 

Interesse da turma – Muito Bom (65%); 
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 Sexualidade e Sociedade: 

Importância do tema - Muito Bom (74%); Modo como foi explicado aos alunos o que fazer – Muito Bom (63%); O meu desempenho na atividade – Muito Bom (53%); 

Interesse da turma – Muito Bom (65%); 

 Saúde sexual e reprodutiva: 

Importância do tema - Muito Bom (51%); Modo como foi explicado aos alunos o que fazer - Bom (59%); O meu desempenho na atividade – Bom (59%); Interesse da 

turma – Muito Bom (65%). 

Pontos Fracos 

Falta de recursos humanos para levar a cabo a implementação de todas as atividades planificadas. 

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. 

A organização das atividades em horário que não interfira com as atividades letivas é quase impossível, sendo necessário quase em 100% dos casos interferir com as 

atividades curriculares, o que veio a revelar-se uma dificuldade na implementação das mesmas. 

Pontos Fortes 

A avaliação realizada pelos alunos das atividades implementadas, no geral, situa-se entre os parâmetros Bom e Muito Bom. 

A importante colaboração e parceria com diversas entidades na dinamização de ações de sensibilização/ Projeto Like Saúde – ARS do Centro/ Centro de Saúde de 

Leiria; Núcleo Escola Segura – GNR; Centro de Respostas Integradas de Leiria, que tornam bastante enriquecedoras e significativas as atividades implementadas, dada 

a experiência e formação dos técnicos dinamizadores. 

Outros Aspetos 

A verba disponível para o projeto foi utilizada na aquisição de materiais para implementação das atividades e no pagamento efetuado a formadores. 

O Projeto colaborou com o jornal "O Zangão", bem como, com o blogue de Projetos do Agrupamento com a produção e envio de alguns artigos sempre que possível. 

A Coordenadora do Projeto Educação para a Saúde-Élia Ferreira 
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SECÇÃO EUROPEIA FRANCÓFONA (SELF) 

No âmbito deste projeto, a Turma do 7ºA usufruiu de mais um bloco de quarenta e cinco minutos na disciplina linguística (DL- Francês) e da possibilidade de aprender 

com recurso à língua francesa, parte dos conteúdos lecionados na disciplina não linguística (DNL) de História. 

No que concerne as aulas de DL, ao longo do ano, os alunos realizaram diferentes atividades de produção escrita e oral, das quais se destacam uma atividade de 

pesquisa e apresentação oral na biblioteca com a banda desenhada de Astérix, de forma a articular com o conteúdo programático de história DNL “ O império Romano” 

e a encenação de textos relativos à rotina, em final de ano. Estas atividades contribuíram para o desenvolvimento/consolidação de vocabulário específico da disciplina e 

dos conteúdos programáticos da DNL (História) com a qual se articularam alguns temas selecionados. 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 e resolução 

de variadíssimas fichas formativas relativas ao funcionamento da língua e aos conteúdos lexicais.   

No que concerne a DNL, as aulas foram lecionadas parcialmente em Francês, com especial incidência nos temas Das sociedades recolectoras às primeiras Sociedades 

Produtoras; Formação do Império Romano; Contributos das Primeiras Civilizações, (tendo sido trabalhados aspetos relacionados com o aparecimento e importância da 

escrita e dos sistemas de escrita utilizados nas primeiras civilizações; suméria e egípcia), a Formação da Cristandade Ocidental e a Expansão Islâmica. 

Foram também elaboradas, em colaboração com a coordenadora do projeto, professora Graça Morgado, fichas informativas e formativas sobre todos os conteúdos 

selecionados, tendo os alunos obtido bons resultados, como se pode verificar pela avaliação trimestral constante na ficha de avaliação individual do aluno.  

Os discentes participaram de forma interessada e empenhada na realização das atividades propostas nas aulas.  

Pontos Fortes: 

 A coincidência horária das docentes envolvidas; 

 A dinamização deste projeto na Escola continua a revelar-se muito benéfica 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- História- em francês); 

 Permite o reforço das aprendizagens tanto na DL como na DNL com recurso a atividades mais lúdicas e mais próximas da realidade do dia-a-dia, o que motiva 

os alunos para a aprendizagem; 
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 Em relação às restantes turmas de 7ºano, esta turma apresentou uma percentagem mais elevada de sucesso tanto à disciplina de Francês (89%) como de 

História (94%).  

Pontos Fracos:  

 Nada a referir. 

A Coordenadora – Graça Morgado 

CLUBE EUROPEU 

 
 

 

Ao longo deste ano letivo, o Clube Europeu desenvolveu e promoveu atividades semanais com o primeiro e terceiro ciclos e outras pontuais com o terceiro ciclo, 

envolvendo aproximadamente um número total de cem alunos, nomeadamente alunos envolvidos no projeto Comenius Le Tour de L‟Europe avec Jules Verne et nos Amis 

les Partenaires, alunos do segundo, terceiro e quarto anos e turmas dos oitavos e nonos anos.  

 No primeiro caso, foram realizadas sessões semanais alternadas junto dos alunos do 1ºciclo (3º e 4º anos) nas quais se continuou a dar prioridade à divulgação da 

cultura e civilização dos países que integram o projeto Multilateral Comenius Le Tour de l‟Europe avec Jules Verne et nos Amis les Partenaires. Para o efeito,  

recorreu-se à leitura de livros específicos, ao visionamento de documentários, à realização de fichas escritas e a variadas atividades lúdicas onde se apela sobretudo 

ao uso da língua francesa.  

Com os alunos do 3ºciclo as sessões tiveram lugar à segunda e à quinta-feira à tarde. A pedido dos alunos, as atividades desenvolvidas incidiram no 

conhecimento/descoberta do país Espanha e da língua espanhola. 
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Ainda, em articulação com o Clube Europeu, a disciplina de Educação Visual realizou atividades relacionadas com o tema a concurso promovido pela Rede Nacional de 

Clubes Europeus “O nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro”. Assim, os alunos realizaram representações gráficas alusivas ao Património cultural Europeu 

(calendário Europeu) bem como relacionadas com o Património Natural da União Europeia (Parques Naturais). Os trabalhos produzidos foram apresentados à 

comunidade escolar ao longo do ano letivo. Os calendários foram expostos, (no final do 2º período), na biblioteca escolar, na papelaria e em diversas salas. No dia 24 de 

maio, comemorou-se o “dia Europeu dos Parques Naturais”, com a exposição das ilustrações realizadas pelos alunos do 3ºciclo na disciplina de Educação Visual. Esta 

exposição esteve patente no átrio da escola, do dia 21 ao 28 de maio. Do mesmo modo, o subdepartamento de Ensino Especial realizou um móbil cujo lema é “Um Mundo 

inclusivo…é um Mundo digno”.  

Os moinhos de vento em papel do Clube Europeu integraram também a exposição da Biblioteca, no âmbito da Comemoração do dia da Europa.  

O terceiro ano do primeiro ciclo desenvolveu, com a colaboração dos encarregados de educação, pesquisa sobre os diferentes trajes regionais nacionais e uma dança 

tradicional que apresentou com muito sucesso à comunidade escolar, aquando da receção dos parceiros europeus que dinamizam o projecto Multilateral Comenius, Le 

Tour de l‟Europe avec Jules Verne et nos Amis les Partenaires. 

À semelhança dos anos anteriores, as atividades dinamizadas pelo Clube tiveram como principais objectivos promover a consciência e o sentido de responsabilidade no 

futuro da Europa, a sua democracia, paz e direitos humanos; divulgar os benefícios do plurilinguismo no contexto europeu atual, encorajar a aprendizagem de línguas 

modernas estrangeiras e promover o conhecimento da Europa com vista a incutir nos discentes (crianças e jovens) o sentimento de tolerância e a compreensão das 

diferenças.     

Pontos Fortes:  

 Coincidência horária para realização de trabalho conjunto das dinamizadoras do Clube;   

 Alunos do terceiro ciclo inscritos no Clube; 

 Aquisição de conhecimentos mais alargados sobre a União Europeia; 

 Melhor conhecimento dos países europeus menos divulgados, como foi o caso da Polónia e da Turquia; 

 Contacto dos alunos do primeiro ciclo com os diferentes sons das línguas estrangeiras, facto que educa o ouvido, agudiza a sensibilidade  
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linguística, promove a motivação e, consequentemente, facilita a aprendizagem das línguas em particular nesta faixa etária; 

 Aquisição de vocabulário específico em língua francesa (1ºciclo); 

 Envolvimento nas atividades desenvolvidas por parte dos Pais/encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo. 

Pontos Fracos:  

 Número reduzido de alunos do terceiro ciclo inscritos no Clube.  

A Coordenadora – Graça Morgado 

 

 

PLANO DE SEGURANÇA 

Foram realizadas as atividades previstas no segundo e terceiro períodos - ações de simulacro /exercícios de evacuação,  no Agrupamento. 

A Coordenadora – Paula Oliveira 

 

PLANO/EQUIPA PTE 

A Biblioteca e o Centro de Recursos Escolares foram mantidos em total funcionamento. O trabalho de equipa entre a Coordenadora da Biblioteca Escolar e o 

Coordenador PTE resultou num excelente trabalho. 

Relativamente às plataformas Moodle, GIAE e GIAE Online a sua manutenção e funcionalidade foi garantida de forma eficaz.  

A manutenção de todo o hardware da escola sede foi realizada com total sucesso, apesar do tempo de espera pelas reparações ter sido ligeiramente superior 

relativamente ao ano letivo anterior. Este aumento no tempo de espera deve-se à deslocação para fora da escola sede do único professor de informática do 

agrupamento para lecionarAECs nas escolas do 1º Ciclo.  

A disponibilização de informação foi assegurada sempre de forma eficaz segundo seis vertentes diferentes, mas complementares entre si: 

Sítio Web do Agrupamento (http://agcolmeias.com); 

Plataforma GIAE-ONLINE (http://giae.pt) ;Plataforma Moodle do Agrupamento (http://agcolmeias-m.ccems.pt); 

http://agcolmeias.com/
http://giae.pt/
http://agcolmeias-m.ccems.pt/
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Sítio Web da Biblioteca do Agrupamento (http://biblioteca.eb123-colmeias.rcts.pt); 

Sítio Web do Jornal Eletrónico do Agrupamento “O Zangão” (http://zangao.agcolmeias.com); 

Plataforma “Professor” (Servidor de domínio da escola sede); 

Blog de Atividades (http://colmeiasprojectos.blogspot.pt); 

Plataforma Weduc (www.weduc.com); 

O Software de Gestão Escolar foi mantido funcional, assegurando assim o correto e normal funcionamento dos serviços administrativos, da direção, dos pontos de 

atendimento ao público e das atividadesletivas e não letivas. Os programas de gestão escolares existentes na nossa escola sede são: Sumários Eletrónicos, Alunos, GPV, 

SASE, Oficiar, Contab, DCS Horários, Eneb, Pfeb, Bibliobase, Rci e Dri. 

Concluindo, o Plano TIC 2014/15  atingiu os seus objetivos.  

O Coordenador – Miguel Grilo 

 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (1º CICLO) 

As atividades de enriquecimento curricular ao longo do ano letivo, evidenciaram os seguintes aspetos: 

1 – Oferta  

Escola Turma 

Atividades 

Inglês Blocos 
Expressão 

Musical 
Blocos 

Expressão 

Física 
Blocos 

Expressão 

Plástica 
Blocos Informática Blocos 

Atividade 

Experimental 
Blocos 

Agodim 
1 X 1 - - X 2 - - X 1 X 1 

2 X 2 - - X 1 - - X 1 X 1 

Bidoeira 

de Cima 

1 X 1 X 1 X 2 X 1 - - - - 

2 X 1 X 1 X 2 X 1 - - - - 

3 X 2 X 1 X 1 X 1 - - - - 

4 X 2 X 1 X 1 X 1 - - - - 
 

http://biblioteca.eb123-colmeias.rcts.pt/
http://zangao.agcolmeias.com/
http://colmeiasprojectos.blogspot.pt/
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Escola Turma 

Atividades 

Inglês Blocos 
Expressão 

Musical 
Blocos 

Expressão 

Física 
Blocos 

Expressão 

Plástica 
Blocos Informática Blocos 

Atividade 

Experimental 
Blocos 

Boa Vista 
1 X 1 X 1 X 2 X 1 - - - - 

2 X 2 X 1 X 1 - - X 1 - - 

Bouça 
1 X 1 X 1 X 2 X 1 - - - - 

2 X 2 X 1 X 1 X 1 - - - - 

Colmeias 

1 X 1 X 1 X 1 - - X 1 X 1 

2 X 2 X 1 X 2 - - - - - - 

3 X 2 X 1 X 1 - - - - X 1 

Machados 
1 X 1 X 1 X 2 X 1 - - - - 

2 X 2 X 1 X 1 X 1 - - - - 

Mata 
1 X 1 X 1 X 2 X 1 - - - - 

2 X 2 X 1 X 1 - - X 1 - - 

Milagres 

1 X 1 X 1 X 2 X 1 - - - - 

2 X 2 X 1 X 1 X 1 - - - - 

3 X 2 X 1 X 1 X 1 - - - - 
 

 

2 – Número de turmas em funcionamento  
 

Nome da Escola 
Constituição de turmas - AEC 

1º 2º 3º 4º 1º/2º 3º/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 Colmeias - - 1 1 1 - 

1º CEB de Machados - - - - 1 1 

1º CEB de Mata - - - - 1 1 

1º CEB de Milagres - - 1 1 1 - 
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3 – Número de Recursos Docentes Envolvidos 

 

Atividade Número de Recursos Docentes 

Inglês 7 

Atividade Musical 2 

Atividade Física Desportiva 6 

Atividade Plástica 1 

Atividade Experimental 2 

Informática 1 

Lúdico Expressiva 6 

TOTAL 25 
 

 

 

 

4 – Assiduidade dos Professores (16/09/2014 a 12/06/2015) 

 

Atividade 
Aulas 

Percentagem Faltas Percentagem 
Previstas Dadas 

Inglês 60960 49080 80,51 11880 19,49 

Atividade Musical 35400 29215 82,53 6185 17,47 

Atividade Física Desportiva 57120 51840 90,76 5280 9,24 

Atividade Plástica 25440 22320 87,74 3120 12,26 

Atividade Experimental 8040 6845 85,14 1195 14,86 

Informática 9840 8640 87,80 1200 12,20 
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5 – Pontos Fortes e Pontos Fracos 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Número de alunos inscritos; 

 Dedicação dos Professores; 

 Articulação com os Professores Titulares de Turma; (algumas turmas) 

 Processo de seleção dos candidatos; 

 Número de faltas dos docentes; 

 Substituições; 

 Local onde decorrem as atividades; 

 Falta de espaços adequados à prática da Atividade Física-Motora; 

 Permanência dos alunos no mesmo espaço durante muitas horas seguidas; 

 Insuficiência de Recursos não docentes; 

 Alguma dificuldade em respeitar o referencial lúdico; 

 Indisciplina em várias turmas. 

 

O Adjunto da Direção – José Miragaia 

 

PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA 

As docentes têm efectuado um acompanhamento aos alunos cuja Língua Materna não é a Língua Portuguesa, tendo havido o cuidado de diferenciar os materiais 

pedagógicos e os critérios de avaliação. Os docentes titulares das turmas têm tido a preocupação, dentro das características das turmas em que os diferentes alunos 

estão inseridos, de implementar atividades que, por um lado, permitam uma integração destes alunos e, por outro, que lhes uma aquisição gradual e consolidada da língua 

portuguesa. 

A Coordenadora do Subdepartamento de Português – Cristina Cardoso 
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ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 2014/2015  

O processo de Orientação Vocacional do presente ano letivo iniciou-se com sessões de divulgação e esclarecimento às turmas do 9º ano de escolaridade, após o que 

foram constituídos pequenos grupos de até 10 elementos que iniciaram o programa de Orientação Vocacional no mês de dezembro. Este programa consta da realização 

de 10 sessões para cada grupo e o seu objetivo é o desenvolvimento de atividades de auto e hétero-conhecimento, ao nível das aptidões, interesses e preferências 

profissionais, com vista à construção de um percurso individual de futuro. Após a conclusão das sessões de grupo, foram realizadas entrevistas individuais para análise 

de todo o processo de desenvolvimento de um percurso individual de futuro e escolha fundamentada das melhores opções para prosseguimento de estudos. Foram 

acompanhados, neste âmbito, 58 alunos. 

Foram realizadas, ainda, duas sessões destinadas aos encarregados de educação dos alunos do 9º ano. A primeira, que decorreu no dia 1 de dezembro, pretendeu dar a 

conhecer o programa de Orientação Vocacional, e, mais especificamente, sensibilizar os pais e encarregados de educação para a aproximação de um momento de 

extrema importância para o percurso pessoal, escolar e profissional dos alunos que frequentam o último ano do ensino básico e também para a necessidade desse 

processo de escolha ser acompanhado por todas as figuras relevantes para cada aluno, nomeadamente os pais e familiares próximos, para além dos diretores de turma 

e restantes professores e o responsável pelos SPO. Esta sessão contou com a presença de 14 encarregados de educação. A segunda sessão decorreu no dia 28 de maio 

e teve como objetivo a apresentação e discussão das diversas alternativas existentes para prosseguimento de estudos após a conclusão do nono ano de escolaridade, 

tendo comparecido 19 encarregados de educação. 

Ainda no âmbito da Orientação Vocacional, os Serviços de Psicologia e Orientação organizaram ainda duas atividades: uma visita à feira do ensino profissional que 

decorreu no estádio municipal de Leiria, no dia 13 de maio, e a Feira das Profissões, que decorreu na escola sede do agrupamento no dia 3 de junho, e que contou com a 

presença de 12 escolas secundárias e profissionais da região de Leiria, que apresentaram a sua oferta formativa para o próximo ano letivo. 

O Responsável pelos Serviços de Psicologia e Orientação – Pedro Claro 
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ATIVIDADES SINGULARES (DEPARTAMENTOS CURRICULARES) 

No período em análise, foram realizadas no total dos 6 Departamentos Curriculares do Agrupamento, 62 ações / atividades singulares em 65 possíveis (taxa global de 

execução de 95,40%), a saber: 

AÇÕES / ATIVIDADES – AO LONGO DO ANO LETIVO 

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

Educação Pré-Escolar 7 7 0 

1º Ciclo 5 5 0 

Ciências Sociais e Humanas 12 10 2 

Expressões 14 13 1 

 Línguas 5 5 0 

Matemática e Ciências Experimentais 22 22 0 

TOTAIS 65 62 5 

 

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. 
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DEPARTAMENTO CURRICULAR PRÉ-ESCOLAR 

 

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 Carnaval 92% 165 
n/contabili

zado  1ºceb x    x    x    x  x   

1 
Visita de 

Estudo 
39% 71 - - x    x    x    x  x   

1 
Dia Mundial 

da Criança 
100% 162 - - x    x    x    x  x   

1 
Festa de 

encerramento 

do ano letivo 
100% 180 

n/conta-

bilizado 

– 

 elevado 

 1ºceb x    x    x    x  x   

1 
Debaixo 

dos Pés 
100% 180 

n/contab

ilizado 
1ºceb x    x    x    x  x   
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Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
Articulação com o tema do PEA 

Articulação de conteúdos (articulação com atividades de outros projetos); 

Desenvolvimento de competências no âmbito das OCEPE; 

Interesse, entusiasmo e motivação das crianças; 

Diversão e prazer;  

Atividades de caráter recreativo e lúdico; 

Vivência de tradições; 

Elevada participação das famílias; 

Planificação de estratégias facilitadoras da participação das famílias; 

Articulação com associações de pais e com a comunidade educativa; 

Articulação com o 1º CEB e alguns professores das AEC´s;  

Promoção de atitudes e valores, tais como, solidariedade, partilha, respeito pelo outro, sensibilidade artística e estética;  

Organização do espaço e ambiente educativo, facilitadores do processo de aprendizagem; 

Todas as atividades contribuíram para a consecução dos objetivos estratégicos a que se propunham e para as metas estabelecidas no Projeto Educativo do Agrupamento;  

Visibilidade dos JI´s na comunidade. 

Principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar nas próximas realizações das atividades  
Fracos recursos informáticos; 

Inexistência de internet nos JI‟s; 

Situação geográfica dos estabelecimentos de ensino muito dispersa; 

Transportes; 

Custo das visitas de estudo suportados pelas famílias. 
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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 
Tota

l 
Parcial 

Não 

atingidos 

1 
1  

(Carnaval) 
100% 389 

Não 

contabi-

lizado 

Não 

contabi-

lizado 
X    X    X    X  X   

1 

1 

(Dia 

Mundial da 

Terra) 

100% 389 
Não 

contabi-

lizado 

Não 

contabi-

lizado 
X    X    X    X  X   

1  
Visita de 

Estudo 
60%  233  

Não 

contabi-

lizado 

Não 

contabi-

lizado 
X    X    X    X  X   

1 

1 

 (Exposição 

Virtual - 

Blog) 

100% 389 
Não 

contabi-

lizado 

Não 

contabi-

lizado 

 

X    X    X     X  X   

1 

Festa de 

Encerra-

mento 

95% 371 
Não 

contabi-

lizado 

Não 

contabi-

lizado 
X    X    X    X  X   
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1 

1 

Eco-Escolas 

“Mãos na 

Terra” 

100% 389 
Não 

contabi-

lizado 

Não 

contabi-

lizado 
X    X    X    X   X  

                       

1 

“Trokakio-

sque – Ler, 

ler e mais 

ler” 

 

100% 389 
Não 

contabi-

lizado 

Não 

contabi-

lizado  
X    X    X    X   X  

 
 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  

Genericamente foram referidos: incentivo à participação das famílias na escola e a corresponsabilização que lhes cabe no processo educativo; reforço de práticas de 

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

promoção de atitudes de solidariedade, tolerância, partilha, responsabilidade, valores estéticos e artísticos, de ordem moral e espiritual com uma dimensão pessoal e social; 

desenvolvimento da criatividade, da expressividade, da cultura da escola e do sentido de pertença; valorização de saberes, dos costumes e tradições locais e nacionais; 

empenho e participação dos alunos; aquisição de aprendizagens significativas; satisfação do ímpeto exploratório e curiosidade intelectual; promoção e incentivo do gosto pela 

leitura/sucesso educativo; utilização da leitura e da escrita com finalidades diversas (prazer e divertimento, fonte de informação, de aprendizagem e enriquecimento da 

Língua). 

O Plano Anual de atividades 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. As escolas envolveram-se ativamente na concretização das atividades singulares e dos 

projetos estrurantes, contando com a colaboração e o envolvimento de um vasto leque de intervenientes da comunidade escolar e educativa.  
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Foi visível uma forte articulação com os Jardins-de-Infância do Agrupamento, a Biblioteca Escolar, a colaboração com os professores das AEC, com as associações de pais e 

autarquias.  

Destacaríamos aquilo que consideramos a excelência do trabalho realizado no âmbito dos projetos estruturantes “Mãos na Terra” e “Trokakiosque”. 

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

 Dificuldades ao nível do equipamento informático. 

 Falta de tempo, devido ao extenso programa curricular, para desenvolver com maior visibilidade as atividades. 

 A realização de provas finais (cujo calendário consideramos desadequado comefeitos perturbadores na harmonia do quotidiano escolar), a extensão e complexidade 

das matérias a lecionar, condicionaram a realização de algumas atividades previstas.  

 Dificuldades ao nível do comportamento dos alunos. 

 Inexistência de algumas das obras de referência para trabalhar no âmbito da Educação Literária. 

 Condições atmosféricas que não permitiram a realização de algumas atividades ao ar livre e/ou a falta de espaços adequados. 

 

Observações: 

 A cada ano que passa aumentam as dificuldades ao nível dos equipamentos informáticos das escolas, tornando-se imperativo encontrar soluções adequadas. 
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                                    DEPARTAMENTO CURRICULAR                   CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
 
 

Nº total de 

atividades 

previstas 

Nºtotal de 

actividades 

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 

12 10 83,3% 350 10 16 X     X    X   X  5 0 0 

 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  

1. Empenho e interesse dos alunos; 

2. Cumprimento dos objectivos; 

3. Satisfação da comunidade escolar; 

4. Participação dos alunos; 

5. Empenho e envolvimento da comunidade escolar. 

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

1. Comportamento de alguns alunos; 

2. 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 

14   13  92,9% 1374 ---- * 7 6 -- -- 8 4 1 -- 9 3 -- 1 7 6 6 7 -- 

 

(*)Vários outros participantes, nomeadamente, professores, assistentes operacionais, elementos da GNR/Escola Segura; Bombeiros Voluntários e Bombeiros 

Municipais de Leiria; Câmara Municipal de Leiria. 
 

 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
 Interesse, empenho, responsabilidade e elevada taxa de participação e envolvimento por parte dos alunos; 

 Satisfação/envolvimento de toda a comunidade escolar; 

 Contributo para promoção da autoestima dos alunos; 

 Comportamento dos alunos em novos e diferentes contextos; 

 Envolvimento dos alunos de Educação especial; 

 Oportunidade de experienciar situações de cariz funcional; 

 Promoção do gosto pela prática desportiva conseguida, dado que os alunos demonstraram prazer na realização das provas; 

 Espírito do grupo (organização) de trabalho;  

 Diversidade de actividades; 

 Convidados (pintora da Associação de Pintores com a Boca e o Pé). 

Principais dificuldades surgidas ou aspectos a melhorar nas próximas realizações das actividades  
 O trabalho dos alunos (de todas as turmas) não foi exposto em conjunto perdendo-se o efeito pretendido; 

 O trabalho foi pensado para ficar exposto complementando-se um ao outro. No entanto não foi exposto desta forma e estando o Pai Natal separado não se tornou 

percetível a existência da fábrica de brinquedos do Pai Natal; 
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 Alguma dificuldade de coordenação do projeto ”Incentivarte” dada a colocação tardia do novo docente de Educação Tecnológica o que implicou a necessidade de 

envolvência de uma turma que não a inicialmente prevista; 

 Escassez de tempo;  

 Parceria com a Câmara – Valorlis pouco motivadora; 

 Multiplicidade de exposições no mesmo espaço físico e temporal; 

 Número insuficiente/não existência de expositores para realizar as exposições- (necessidade de aquisição de expositores que permitam a realização de todas as 

exposições programadas); 

 Falta de trabalho interdisciplinar; 

 Verbas reduzidas.  

           

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 

5 5 100% +-620 0 0 3 2   3 2   4 1   5  4 1  

 

 

Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das atividades  
Halloween 
- A criatividade dos alunos participantes; 

- A boa recetividade das turmas do 2ºciclo. 

Visita de Estudo - 7º Ano - Lisboa - "Leandro, Rei da Helíria" 

- Esta atividade permitiu que os alunos consolidassem conteúdos programáticos já lecionados e ficassem motivados para o estudo do texto dramático a iniciar no terceiro 

período, na disciplina de Português. Permitiu ainda que os alunos desenvolvessem o espírito crítico e fortaleceu a relação entre professores e alunos.  
Melhor compreensão da obra “Ulisses”, trabalhada em sala de aula. 
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Visita de estudo - 8º Ano - Mosteiro de Alcobaça 

Esta atividade permitiu que os alunos, a partir da obra “A ordem do poço do Inferno, do escritor Nuno Matos Valente, percorressem o interior do Mosteiro de Alcobaça e 

vivenciassem as mesmas aventuras das personagens do livro. Possibilitou ainda o convívio com o próprio escritor e ficassem motivados para a leitura, nomeadamente da sua 

próxima obra “O tesouro do Califa”, que o autor virá apresentar na semana da leitura. Esta atividade permitiu ainda a consolidação de conteúdos da disciplina de História, o 

desenvolvimento do espírito crítico e o fortalecimento da relação entre professores e alunos. 

Esta visita de estudo ocorreu no âmbito do PNL em articulação com a biblioteca escolar e o subdepartamento de Português. 

Visita de estudo - 9º Ano - Teatro : “Auto da Barca do Inferno” e Assembleia da República ( em articulação com o Subdepartamento de História) 

Esta atividade permitiu que os alunos consolidassem conteúdos programáticos já lecionados. Permitiu ainda que os alunos desenvolvessem o espírito crítico e fortaleceu a 

relação entre professores e alunos. 

Semana da Leitura 

Promoção da leitura, e do uso das línguas como meio privilegiado de comunicação, na nossa comunidade escolar. As atividades previstas foram todas realizadas, com exceção 

das sessões de formação sobre escrita, agendadas para dia 20, por motivos de saúde do formador. A participação e o envolvimento dos alunos foi boa.  

Principais dificuldades surgidas ou aspetos a melhorar nas próximas realizações das atividades  
Halloween 
- O fato de estarmos limitados aos intervalos, por forma a não interferir com o regular decorrer das atividades letivas, condicionou a atividade não permitindo envolver 

mais alunos, num desfile de Halloween, por exemplo. 

- A fraca recetividade, tal como em anos anteriores, das turmas do 3ºciclo. 

Semana da leitura 

Cancelamento da atividade “Dinamização de uma sessão sobre escrita”, por motivos de saúde do formador. 
 

DEPARTAMENTO CURRICULAR MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 

 

Nº total de 

actividades 

previstas 

Nº total de 

actividades 

realizadas 

Taxa de 

realização 

Nº total  

de participantes 

Organização  

das actividades 

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 

22 22 100% 
+/-

600 
20 Formadores X    X    X    21 1 21 1 0 
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Avaliação crítica global 

Principais pontos fortes das actividades  
- Articulação com o projeto Eco Escolas. 

- Envolvimento dos alunos e encarregados de educação.  

- Oferta de lanche a todos os alunos da escola – gentilmente cedidos pelo hipermercado Continente de Leiria. 

- Presença de uma nutricionista na dinamização de um workshop. 

- Reconhecimento pelos alunos dos prejuízos que o consumo de tabaco pode causar. 

- Reconhecimento pelos alunos de outras formas de celebrar o Natal. 

- Conhecimento adquirido pelos alunos sobre electricidade, movimentos e forças usando actividades interactivas. 

- Conhecimento adquirido pelos alunos sobre um dos cientistas portugueses mais conhecidos – Rómulo de Carvalho. 

- Presença de formadores do Instituto Politecnico de Leiria. 

Principais dificuldades surgidas ou aspectos a melhorar nas próximas realizações das actividades  
- A participação dos pais/Encarregados de Educação é por nós considerada insuficiente, tendo em conta os objectivos traçados. Pretendemos melhorar a forma de 

comunicação, entre escola e pais/encarregados de educação, no sentido de motivá-los a participarem, de forma mais activa, nas actividades que envolvem os seus educandos. 

- O trabalho não foi feito de forma regular na actividade “Exposição de uma árvore de Natal”, devido a nem sempre existir disponibilidade tanto por parte dos alunos, em 

virtude de coincidir com horas de aulas e apoios, como das docentes que tiveram que fazer aulas de substituição. 

- Dificuldade em agendar para o 1º período a palestra, pelas enfermeiras do Centro de Saúde, sobre a problemática do VIH/SIDA e das doenças sexualmente 

transmissíveis. 

- O elevado número de alunos presentes em cada uma das duas sessões de “Truques para imprecionar” não permitiu a participação prática de todos os alunos que se 

voluntariaram para realizar os truques. 

- Melhorar o comportamento e a postura dos alunos. 
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PARCERIAS / PROTOCOLOS 

 

Agrupamento de Escolas de Colmeias e a Clínica de Psicoterapia Pós-Clássica para implementação do Projeto de Psicoterapia 

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 socioeducativo; 

 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 Grau de execução 
Operacionalizar um programa de consulta psicológica, nas 

vertentes de avaliação, psicoterapia e neuropsicologia, junto das 

crianças do nosso Agrupamento. 

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. 

Ao longo ao ano letivo. Totalmente cumprido. 

 

Agrupamento de Escolas de Colmeias e a CERCILEI 

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 Grau de execução 
Observação e acompanhamento psicológico pela Psicóloga Dra. Maria 

José. 

Participação em atividades em sala de estimulação.  

Alunos NEEP sinalizados. Ao longo ao ano letivo. Totalmente cumprido. 
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Agrupamento de Escolas de Colmeias e a Câmara Municipal de Leiria e as Juntas de Freguesia 

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 Grau de execução 

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 Ao longo ao ano letivo. Totalmente cumprido. 

 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

ATIVIDADES GRAU DE EXECUÇÃO 

Plano de atividades da Associação de Estudantes. Cumprido 
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PLANO DE ATIVIDADES DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

ATIVIDADE OBJECTIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADOR GRAU DE EXECUÇÃO 

Festa de Natal: logística 

(organização de material) 
Consolidar no Agrupamento um 

sentimento de pertença e um clima 

estimulante de relações 

interpessoais. 

Reforçar a abertura do  

Agrupamento à comunidade. 

Prestar um serviço educativo de 

qualidade. 

Comunidade Educativa 

Assistentes Operacionais 

Assistentes Técnicos 

As atividades foram cumpridas. 

Taxa de execução = 100% Jantar de Natal: preparação e 

organização 

Festa Final do Ano Letivo: 

organização e participação em 

atividades próprias 

Consolidar no Agrupamento um 

sentimento de pertença e um clima 

estimulante de relações 

interpessoais. 

Comunidade Educativa 
Assistentes Operacionais 

Assistentes Técnicos 
Em desenvolvimento 

Almoço e/ou Passeio final do 

Ano Letivo para Pessoal 

Docente e Não Docente: 

organização e participação em 

atividades próprias 

Consolidar no Agrupamento um 

sentimento de pertença e um clima 

estimulante de relações 

interpessoais. 

Comunidade Educativa 
Assistentes Operacionais 

Assistentes Técnicos 
Em desenvolvimento 
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PROJETOS CURRICULARES DE GRUPO / TURMA – Avaliação final 

Avaliação final dos Projetos Curriculares de Grupo da Educação Pré Escolar no final do 3º Período (2014/2015) 

Cada Jardim de Infância preencheu e apresentou a respetiva grelha de avaliação.  

As finalidades educativas do PCG estão de acordo com a caraterização dos grupos, com as OCEPE, com o PCA, PAA e PEA. 

Foram detetadas as dificuldades do grupo e definidas as estratégias adequadas. 

Está registada a articulação com o 1º CEB/famílias/AAAF/Outros graus de ensino.   

As atividades planificadas estão devidamente calendarizadas, abrangem as diversas áreas de conteúdo, contribuem para alcançar as finalidades do projeto, as 

competências gerais consideradas prioritárias e são diversificadas de forma a privilegiar diferentes situações de aprendizagem. 
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PARTE III – RESULTADOS ALCANÇADOS RELATIVAMENTE ÀS METAS DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

PLANO ESTRATÉGICO PARA O ANO LETIVO 2014/2015 
 

DOMÍNIO 1 RESULTADOS  

DIMENSÃO Resultados académicos 

EIXO DE INTERVENÇÃO A Melhorar os resultados escolares 
 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 
Promover o sucesso escolar dos alunos, o mérito e a excelência, suportada por uma cultura de rigor e de 

exigência. 

RESULTADOS DE PROVAS FINAIS – PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 

METAS EDUCATIVAS 

DISCIPLINAS 
Previstas 

no PEE 

Atingidas 

em 2013/2014 

A atingir 

em 2014/2015 

Meta Nacional 

2015 

Atingidas 

em 2014/2015 Impacto final 

Português – 4º Ano 96.0% 81% 83% 95.0% 84% Resultados além da meta prevista (+ 1%) 

Matemática – 4º Ano 96.0% 65% 67% 92.0% 71% Resultados além da meta prevista (+ 4%) 

Português – 6º Ano 96.5% 75% 77% 92.0% 82% Resultados além da meta prevista (+ 5%) 

Matemática – 6º Ano 90.8% 46% 48% 80.0% 67% Resultados muito além da meta prevista (+ 19,0%) 

Português – 9º Ano 90.0% 56% 58% 75.0% 87%  Resultados muito além da meta prevista (+ 29,0%) 

Matemática – 9º Ano 76.5% 53% 55% 55.0% 45%  Resultados muito aquém da meta prevista (- 10,0%) 
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TAXAS DE REPETÊNCIA POR ANO DE ESCOLARIDADE 

METAS EDUCATIVAS 

Anos de escolaridade 
Previstas 

no PEE 

Atingidas 

em 2013/2014 

A atingir 

em 2014/2015 

Meta Nacional 

2015 

Atingidas 

em 2014/2015 Impacto final 

1º Ano 0.0 % 0.0%   0.0%  

2º Ano 6.0 % 6.8%   5.2%  

3º Ano 1.0 % 2.9%   3.0%  

4º Ano 1.0 % 1.1%   1.0%  

1º Ciclo  2.8% 2.0% 2.0 % 2.3% Meta não atingida (- 0.3%) 

5º Ano 1.4 % 19.4%   11.1%  

6º Ano 1.4 % 21.9%   9.8%  

2º Ciclo  20.6% 10.0% 5.0 % 10.4% Meta não atingida (- 0.4%) 

7º Ano 12.8 % 19.1%   7.5%  

8º Ano 2.0 % 7.8%   3.6%  

9º Ano 1.1 % 13.8%   1.6%  

3º Ciclo  13.6% 10.0% 10.0 % 4.2% Meta superada (+ 5.8%) 
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PERCENTAGEM DE ALUNOS QUE TRANSITAM SEM NÍVEIS INFERIORES A TRÊS NO FINAL DO ANO LETIVO 2014/2015 

METAS EDUCATIVAS 

Ciclos 
Previstas 

no PEE 

Atingidas 

em 2013/2014 

A atingir 

em 2014/2015 

Atingidas 

em 2014/2015 
Impacto final 

2º Ciclo 60% a 65% 46% 60% 61,29% 

Meta atingida.  

Percentagem obtida ficou além do limite mínimo do intervalo previsto 

(+ 1,29%) 

3º Ciclo 50% a 55% 55% 55% 55,80% 

Meta superada.  

Percentagem obtida ficou ligeiramente além do limite máximo do 

intervalo previsto (+ 0,80%) 

 

OBJETIVO OPERACIONAL Consolidar as condições para a manutenção do abandono escolar em zero por cento. 

TAXAS DE DESISTÊNCIA AOS 14, 15 E 16 ANOS 

METAS EDUCATIVAS 

Idade Previstas no PEE 
Atingidas 

em 2013/2014 

A atingir 

em 2014/2015 
Meta Nacional 2015 

Atingidas 

em 2014/2015 Impacto final 

Aos 14 anos 0.0 % 0.0 % 0.0 % < 1.0 % 0.0 % Meta atingida 

Aos 15 anos 0.0 % 0.0 % 0.0 % < 2.0 % 0.0 % Meta atingida 

Aos 16 anos 0.0 % 0.0 % 0.0 % < 4.0 % 0.0 % Meta atingida 
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TAXAS DE ABANDONO 

METAS EDUCATIVAS 

APOIO EDUCATIVO / APOIO ÀS APRENDIZAGENS 

METAS EDUCATIVAS 

 

 

 

Ciclos Previstas no PEE 
Atingidas 

em 2013/2014 

A atingir 

em 2014/2015 
Meta Nacional 2015 

Atingidas 

em 2014/2015 Impacto final 

1º ciclo 0.0 % 0.0 % 0.0 % < 1.0 % 0.0 % Meta atingida 

2º ciclo 0.0 % 0.0 % 0.0 % < 2.0 % 0.0 % Meta atingida 

3º ciclo 0.0 % 0.0 % 0.0 % < 4.0 % 0.0 % Meta atingida 

APOIO EDUCATIVO 
A atingir 

em 2014/2015 

Atingidas 

em 2014/2015 Impacto final 

Percentagem de aulas assistidas por alunos inscritos em atividades de apoio às 

aprendizagens 
80,0% 85,31% Meta atingida 

Sucesso escolar de alunos sujeitos a apoio 

às aprendizagens 

Alunos que mantêm nível positivo desde a 

data de entrada 
90,0% 71,56% 

Meta não atingida. 

Ficou aquém 18,44% 

Alunos que melhoram os resultados 50,0%  53,44% Meta atingida 
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DOMÍNIO 1 RESULTADOS  

DIMENSÃO Resultados sociais 

EIXO DE INTERVENÇÃO A Formar cidadãos conscientes e participativos na sociedade 
 

 

OBJETIVO OPERACIONAL Promover o desenvolvimento cívico dos alunos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS EDUCATIVAS 
A atingir 

em 2014/2015 
Impacto final Evidências recolhidas 

Apoiar a constituição da Associação de Estudantes.  

Manter 

Meta atingida Atas 

Auscultação/envolvi-

mento suscitado pelos 

Diretores de Turma 

Quadro de Mérito 

Proporcionar uma maior auscultação, participação e envolvimento dos alunos nas decisões 

fundamentais do Agrupamento. 
Meta atingida 

Dar continuidade à valorização e reconhecimento dos sucessos dos alunos. Meta atingida 
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OBJETIVO OPERACIONAL Aumentar a aquisição e aplicação de regras de convivência e disciplina. 

COMPORTAMENTO (Turmas do 2º e 3º Ciclos)  

METAS EDUCATIVAS 

No final do presente ano letivo, verifica-se a seguinte situação: 

 

 

COMPORTAMENTO (Turmas do 2º e 3º Ciclos)  

Comportamento atingido  

no 3º Período de 2013/2014 

Comportamento a atingir  

no 3º Período de 2014/2015 

Comportamento “Irregular” 2 turmas Comportamento “Irregular” Entre 0 a 1 turmas 

Comportamento “Regular” 13 turmas Comportamento “Regular” Entre 12 a 15 turmas 

Comportamento “Bom” 2 turmas Comportamento “Bom” Entre 2 a 3 turmas 

COMPORTAMENTO (Turmas do 2º e 3º Ciclos) - Situação verificada no final do 3º Período 

Comportamento atingido no 3º Período (2014/2015) Distância em relação às Metas Educativas a atingir 

Comportamento “Irregular” 1 Turma Comportamento “Irregular” Meta atingida 

Comportamento “Regular” 15 Turmas Comportamento “Regular” Meta atingida 

Comportamento “Bom” 0 Turmas Comportamento “Bom” Meta não atingida 



 

58 
 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Consolidar os valores do respeito e aceitação pelo e do outro, da disciplina, da cidadania, da defesa do 

ambiente, da educação para a saúde, na procura da formação integral do indivíduo através do estímulo à 

participação em atividades e projetos afins. 

Promover uma articulação vertical do currículo por temáticas em torno de eixos estruturantes. 
 

 

 

 

 

 

 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Criar impacto na comunidade educativa com as iniciativas / atividades a 

promover no âmbito do Plano Anual de Atividades. 

Promover o empreendedorismo, 

gosto pela aprendizagem e pela 

participação na vida cívica. 

Meta atingida 

Atividades promovidas nas 

aulas e projetos/atividades 

desenvolvidas ao longo do ano 

letivo 

Inscrever uma turma do ensino 

básico no Programa da Junior 

Achievement Portugal.  

Meta claramente 

superada 

Nº total de turmas inscritas - 

11 Turmas (7 do 1º Ciclo, 1 do 

2º Ciclo e 3 do 3º Ciclo) 

Melhorar os espaços e regras 

de funcionamento / utilização 

do Refeitório e Bufete. 

Meta parcialmente 

atingida 

Pintura do tecto do Bufete. 

Cumprimento de algumas 

medidas disciplinares 

corretivas no espaço de 

trabalho do Refeitório 

ajudaram à interiorização de 

regras de utilização do espaço. 
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OBJETIVO OPERACIONAL 
Promover atitudes e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes e participativos na 

sociedade no âmbito da saúde e ambiente. 
 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 
Reforçar a intervenção cívica dos alunos na dinamização e embelezamento dos espaços físicos da escola 

sede. 
 

 

 

 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

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). 

Manter Meta atingida 

Projetos de âmbito nacional 

(Educação para a Saúde, 

Educação Sexual e Desporto 

Escolar) desenvolvidos e 

Clubes implementados ao longo 

do ano letivo 

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. 

Manter Meta superada 

Foram vários os debates / 

sessões de esclarecimento / 

campanhas no âmbito da Saúde 

e Ambiente. 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Reforçar a intervenção cívica dos alunos na dinamização e 

embelezamento dos espaços físicos da escola sede. 
Manter Meta atingida 

Atividades promovidas no 

âmbito do Clube de 

Jardinagem. 
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DOMÍNIO 1 RESULTADOS  

DIMENSÃO Reconhecimento da comunidade 

EIXO DE INTERVENÇÃO B Formar cidadãos conscientes e participativos na sociedade 

 
 

OBJETIVO OPERACIONAL 
Promover atitudes e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes e participativos na 

sociedade. 

 

 

METAS EDUCATIVAS 
Previstas no 

PEE 

Atingidas 

em 2013/2014 

A atingir 

em 2014/2015 

Atingidas 

em 2014/2015 
Impacto final 

Integrar, em cada ano letivo, alunos do ensino básico do 

Agrupamento no Quadro de Mérito. 

10% 

dos alunos por 

ano letivo 

16% 

(Dos 737 alunos e 

alunas do 1º, 2º e 

3º Ciclos, 

integraram o 

Quadro de 

Mérito um total 

de 120 alunos) 

Entre  

16% a 18% 

23,15% 

(Dos 704 alunos e 

alunas do 1º, 2º e 

3º Ciclos, 

integraram o 

Quadro de 

Mérito um total 

de 163 alunos) 

Meta claramente 

superada 
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DOMÍNIO 2 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

DIMENSÃO Planeamento e articulação 

EIXO DE INTERVENÇÃO C Fomentar a prática pedagógica e a orientação para os resultados 
 

 

OBJETIVO OPERACIONAL Prestar um serviço educativo de qualidade.  
 

 

 

 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Melhorar a coordenação e articulação curricular horizontal e 

vertical entre os vários níveis de ensino e entre as várias áreas 

curriculares disciplinares e as áreas curriculares não disciplinares, 

os departamentos, as AECs e grupos do 2º ciclo. 

Manter Meta atingida 

Relatório crítico de atividades dos 

Departamentos Curriculares. 

Atas dos Departamentos 

Curriculares. 

Atas do Conselho Pedagógico. 

Refletir sobre as práticas educativas nos departamentos, 

incrementando o trabalho colaborativo. 
Intensificar Meta atingida 

Reforçar a elaboração de matrizes comuns para os instrumentos de 

avaliação. 
Manter Meta atingida 

Garantir mecanismos de monitorização e acompanhamento das 

práticas pedagógicas, da coordenação dos departamentos 

curriculares e dos projetos. 

Aumentar Meta atingida 

Refletir sobre o balanço trimestral do processo ensino – 

aprendizagem, elaborado pelos Diretores de Turma ouvidos os 

alunos. 

Aumentar 
Meta atingida Atas dos Conselhos de Turma 
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METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Promover a implementação de um modelo supervisão colaborativa nos 

Departamentos Curriculares. 
Implementar 

A sua implementação 

foi transferida para o 

próximo ano letivo, 

integrando o novo 

Projeto Educativo  

A 1ª fase do processo teve o seu 

início no decurso do 3º período com a 

preparação e lançamento da 

Framework de Desenvolvimento 

Pedagógico da Organização Escolar 

com o apoio da empresa Another Step 

Continuar a investir na coordenação pedagógica e no trabalho 

cooperativo para produção e seleção de recursos didático 

pedagógicos; calibragem de instrumentos de avaliação; definição de 

estratégias de diferenciação pedagógica; partilha de práticas 

científico pedagógicas relevantes. 

Intensificar Meta atingida 

Relatório crítico de atividades dos 

Departamentos Curriculares. 

Atas dos Departamentos 

Curriculares. 

Atas do Conselho Pedagógico. 
Fomentar a elaboração de planos de melhoria departamental. Intensificar Meta atingida 

Organizar formação interna centrada no contexto da escola e 

formação externa em colaboração com outras instituições de 

desenvolvimento profissional dirigidas aos interesses e necessidades 

do pessoal docente e não docente. 

Manter Meta atingida 

Plano  de Formação do Agrupamento. 

Participação dos docentes e 

assistentes operacionais nas ações 

promovidas pelo Centro de Formação 

ao qual o nosso Agrupamento está 

associado. 

Participação dos assistentes técnicos 

em vários módulos de formação 

externa suportados financeiramente 

pelo Agrupamento. 
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OBJETIVO OPERACIONAL 
Monitorizar as atividades de avaliação/intervenção tendo em vista o desenvolvimento integral e sucesso 

dos alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente (NEEP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Desenvolver em cada ano letivo parcerias com os serviços locais de 

saúde, de segurança social, ou outros, para respostas articuladas, 

eficazes e especializadas a disponibilizar aos alunos NEEP. 

Manter Meta atingida 
Parcerias estabelecidas. 

Atas do Subdepartamento 

Curricular de Educação 

Especial. 

Atas do Conselho Pedagógico. 

Atas  do Departamento 

Curricular do 1º Ciclo. 

Atas dos Conselhos de Turma.  

Continuar a promover respostas educativas adequadas à especificidade 

de cada grupo/turma – criança/aluno. 
Manter Meta atingida 

Continuar a promover o desenvolvimento de aprendizagens funcionais e 

de transição para a vida ativa, para todos os alunos nessa faixa etária, 

no âmbito da Educação Especial. 

Manter Meta atingida 
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OBJETIVO OPERACIONAL 

Promover a Biblioteca Escolar (BE)/Centro de Recursos Escolares (CRE) enquanto parceiro privilegiado no 

processo de ensino-aprendizagem para garantir a transversalidade das competências de gestão da 

informação e produção de conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Reforçar a importância da utilização da Biblioteca Escolar como local de 

privilegiado de pesquisa, de enriquecimento curricular e para utilização 

das tecnologias da informação mo desenvolvimento dos hábitos de 

leitura. 

Manter Meta atingida 

Atas co Conselho Pedagógico. 

Relatório de avaliação da 

biblioteca escolar de Colmeias. 

Relatório de balanço do 

projeto aLer+. 
Continuar a valorizar a operacionalização do plano anual de atividades 

da Biblioteca Escolar. 
Manter 

Meta atingida 



 

65 
 

DOMÍNIO 2 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

DIMENSÃO Monitorização e avaliação das aprendizagens 

EIXO DE INTERVENÇÃO C Fomentar a prática pedagógica e a orientação para os resultados 
 

 

OBJETIVO OPERACIONAL Avaliar os resultados alcançados. 

 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Monitorizar os resultados escolares por período escolar. Manter Meta atingida Atas do Conselho Pedagógico 

Atas dos Departamentos 

Curriculares 

Atas dos Conselhos de Turma 

Documento elaborado por 

período letivo pelo Diretor 

designado “2014/2015 – 

ANÁLISE DOS 

RESULTADOS DA 

INFORMAÇÃO RELATIVA À 

APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS - Artº 6º do 

Despacho Normativo nº 

13/2014, de 15 de setembro 

- Resultados Escolares” 

Analisar / refletir sobre os resultados ou progressos verificados 

pelo(s) aluno(s) por período escolar. 
Manter Meta atingida 

Monitorizar o progresso global dos alunos em função dos resultados das 

aprendizagens nas diferentes áreas curriculares. 
Manter Meta atingida 

Monitorizar o progresso das turmas em termos dos resultados 

escolares. 
Manter Meta atingida 

Desenvolver estratégias para ultrapassar os pontos fracos 

identificados nas turmas / alunos. 
Manter Meta atingida 

Promover junto dos professores titulares do 1º ciclo e conselhos de 

turma do 2º e 3º ciclos a utilização de informações sobre os resultados 

dos alunos para monitorizar o seu progresso, estabelecer objetivos e 

avaliar a eficácia da aprendizagem e do ensino. 

Manter Meta atingida 



 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Realizar a análise comparativa entre os resultados obtidos pelos alunos 

do 4º, 6º e 9ºano na avaliação sumativa interna e na sumativa externa. 
Manter Meta atingida 

Documento elaborado pelo 

Diretor designado “2014/2015 

– ANÁLISE DOS 

RESULTADOS DA 

INFORMAÇÃO RELATIVA À 

APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS - Artº 6º do 

Despacho Normativo nº 

13/2014, de 15 de setembro 

- Resultados Escolares – 3º 

Período” 

Aferir o grau de satisfação dos docentes titulares da disciplina, do 

diretor de turma, dos pais e/ou encarregados de educação e do próprio 

aluno. 

Manter Meta atingida 
Processo de autoavaliação do 

Agrupamento 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS 
Melhorar os processos de avaliação das aprendizagens e os resultados escolares dos alunos. 

Prevenir a desistência e o abandono escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Apoiar e encaminhar a totalidade dos alunos em eventual situação de 

abandono escolar para locais de formação que lhes permita a inserção 

no mercado de trabalho e o prosseguimento de estudos. 

Manter Meta atingida Trabalho desenvolvido pelo 

Psicólogo e dos Diretores de 

Turma. 

Atas dos Departamentos 

Curriculares. 

Atas do Conselho Pedagógico. 

Atas dos Conselhos de Turma. 

Promover a articulação interdisciplinar com evidências nas atividades no 

âmbito do Plano Anual de Atividades e dos projetos curriculares de 

grupo. 

Manter Meta atingida 

Cumprir o currículo nacional, os programas curriculares e as 

planificações por nível de ensino/ano de escolaridade/área curricular 

disciplinar. 

Manter Meta atingida 
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DOMÍNIO 3 LIDERANÇA E GESTÃO 

DIMENSÃO Liderança 

EIXO DE INTERVENÇÃO D Promover a visão estratégica 
 

 

OBJETIVO OPERACIONAL Promover a segurança do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Realizar, no mínimo, dois exercícios de simulação por ano letivo para 

aferição das normas e procedimentos constantes do Plano de 

Segurança. 

2 exercícios de simulação Meta atingida Relatórios produzidos. 

Criar um grupo permanente de Primeiros Socorros com alunos. Implementar 

A sua implementação 

foi transferida para o 

próximo ano letivo, 

integrando o novo 

Projeto Educativo. 
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DOMÍNIO 3 LIDERANÇA E GESTÃO 

DIMENSÃO Liderança 

EIXO DE INTERVENÇÃO D Promover a abertura do Agrupamento à comunidade 
 

 

OBJETIVO OPERACIONAL Reforçar a abertura do Agrupamento à comunidade. 

 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 
Promover o envolvimento e responsabilização dos Pais/Encarregados de Educação no percurso escolar e no 

sucesso educativo dos seus educandos. 
 

 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Implementar parcerias e protocolos com entidades da região com o 

objetivo de criar condições para ao desenvolvimento de projetos de 

âmbito escolar, cultural, desportivo e económico. 

Manter Meta atingida 
As parcerias e protocolos 

estabelecidos. 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Aumentar o número de atividades de caráter (in)formativo com a 

participação dos Pais / Encarregados de Educação. 
+ 3 atividades Meta atingida 

Registos de presenças 

efetuados. 

Aumentar o número de Pais / Encarregados de Educação presentes em 

atividades de foro (in)formativo. 
+ 10%  Meta atingida 

Aumentar o número de Pais / Encarregados de Educação que se 

deslocam aos Jardins de Infância, Escolas do 1º Ciclo e Escola Sede por 

iniciativa própria, como forma de participação proativa no processo de 

ensino e aprendizagem dos seus educandos. 

+ 5% Meta atingida 
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DOMÍNIO 3 LIDERANÇA E GESTÃO 

DIMENSÃO Gestão 

EIXO DE INTERVENÇÃO D Modernizar e melhorar a qualidade do serviço prestado à comunidade educativa 
 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 
Consolidar uma cultura de planeamento com vista ao aumento do grau de eficácia e de eficiência no 

interior do Agrupamento. 

 

 

 

 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Elaborar e executar um Plano Anual de Melhoria – Serviços de 

Administração Escolar. 
Implementar 

A sua implementação 

foi transferida para o 

próximo ano letivo, 

integrando o novo 

Projeto Educativo. 
Sistema de controlo interno 

implementado. 

Operacionalização do SIADPP. 

Reuniões formais e informais 

da Direção com os  Serviços de 

Administração Escolar. 

Criar mecanismos de monitorização e controlo dos prazos. Manter Meta atingida 

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. 

Manter Meta atingida 
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DOMÍNIO 3 LIDERANÇA E GESTÃO 

DIMENSÃO Gestão 

EIXO DE INTERVENÇÃO G Planear, gerir e melhorar o desempenho dos recursos docentes e não docentes 
 

 

OBJETIVO OPERACIONAL 
Adequar os saberes e competências do Pessoal Docente e Pessoal Não Docente a uma correta execução 

das respetivas funções, quer individualmente, quer em equipa. 

 

 

 

 

 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Organizar, pelo menos, duas ações de curta duração (uma manhã ou 

tarde) para assistentes operacionais para estimular práticas de 

desempenho inovadoras e de melhoria contínua do Agrupamento. 

Implementar Meta atingida 

Plano  de Formação do 

Agrupamento. 

Participação dos docentes e 

assistentes operacionais nas 

ações promovidas pelo Centro 

de Formação ao qual o nosso 

Agrupamento está associado. 

Participação dos assistentes 

técnicos em vários módulos de 

formação externa suportados 

financeiramente pelo 

Agrupamento. 

Garantir formação contínua ao Pessoal Docente e Não Docente em 

função das necessidades identificadas. 
Manter Meta atingida 

Valorizar as competências profissionais do Pessoal Docente e Não 

Docente decorrentes da formação contínua na distribuição do serviço 

docente e não docente. 

Manter Meta atingida 
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DOMÍNIO 3 LIDERANÇA E GESTÃO 

DIMENSÃO Autoavaliação e melhoria 

EIXO DE INTERVENÇÃO I Estabelecer os princípios e finalidades da organização 
 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Cultivar a excelência através de uma melhoria contínua da qualidade dos diferentes processos de 

avaliação. 

Integrar nos documentos orientadores do Agrupamento as principais linhas estratégicas, a missão, a 

visão, os valores, os princípios orientadores e os códigos de conduta do Agrupamento. 

 

 

METAS EDUCATIVAS A atingir em 2014/2015 Impacto final Evidências recolhidas 

Aperfeiçoar de forma contínua o processo de autoavaliação. Consolidar Meta atingida 

A aquisição por parte da 

Direção da prestação de 

serviços de consultadoria  na 

área da Gestão da Qualidade 

para implementar em 

2014/2015. 

O trabalho desenvolvido pela 

Equipa de Autoavaliação do 

Agrupamento em articulação 

com a empresa de 

consultadoria Another Step. 

Reforçar a valorização e o reconhecimento da autoavaliação como meio 

credível de produção de conhecimento organizacional e de sustentação 

dos processos de melhoria. 

Consolidar Meta atingida 
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NOTAS FINAIS RELATIVAS AOS RESULTADOS E ABANDONO ESCOLARES  

Ao longo de 2014/2015 são de salientar as seguintes evidências: 

A manutenção da inexistência de abandono escolar. 

A meta fixada relativa ao comportamento dos alunos que previa reduzir em 2% as medidas disciplinares/ano letivo, foi atingida de forma significativa. 

Os resultados da avaliação sumativa interna obtidos pelos alunos melhoraram relativamente ao ano transato. Foram atingidas a maioria das metas relativas aos 

resultados escolares. 

A taxa de transição/aprovação relativamente a 2013/2014 melhorou em todos os ciclos de escolaridade. Assim, no 1º Ciclo a taxa melhorou 0,5% relativamente a 

2013/2014, situando-se nos 97,7%. No 2º e 3ª Ciclos, a melhoria foi muito significativa – no 2º Ciclo, melhorou 5,2% em relação ao ano transato e, no 3º Ciclo, 6%.  

Nota-se ainda que as percentagens de sucesso escolar obtidas nas disciplinas do 1º Ciclo monitorizadas situaram-se entre os 94% e os 99%, o que revela um excelente 

resultado. As percentagens de sucesso escolar nas disciplinas do 2º Ciclo monitorizadas situaram-se no intervalo entre 70% e 94%, enquanto que no 3º Ciclo, situaram-

se entre os 83% e os 96%, resultados estes que são relevantes. 

Também se verificou em relação ao ano letivo de 2013/2014 um aumento da percentagem de alunos que transitam sem níveis inferiores a três no final do ano letivo.  

A percentagem de alunos que ascenderam ao Quadro de Mérito aumentou 7% relativamente a 2013/2014. Neste sentido, conclui-se que o valor do Quadro de Mérito 

como medida pedagógica promotora do sucesso escolar está a ser trabalhado de forma eficaz. 

Os resultados da avaliação sumativa externa obtidos pelos alunos nas provas finais melhoraram relativamente ao ano transato. Nota-se um aumento muito significativo 

nos resultados obtidos na avaliação externa nas disciplinas de Português do 4º ano, do 6º ano e do 9º ano e ainda, um aumento, no caso da Matemática do 4º ano e do 

6º ano. Apenas na disciplina de Matemática do 9º ano não foi atingido o objetivo ínsito no Contrato de Autonomia e definido no início o ano letivo.  

Os resultados obtidos ao nível das taxas de sucesso escolar e das taxas de abandono/desistência estão perfeitamente alinhados com os objetivos previstos no Projeto 

Educativo e no Contrato de Autonomia do Agrupamento de Escolas de Colmeias, destacando-se que em certas situações se ultrapassou o objetivo proposto. 
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APRECIAÇÃO GLOBAL 

No ano letivo 2014/2015, a execução do Plano de Atividades decorreu normalmente, dentro dos prazos previstos e, genericamente, no respeito pela planificação 

efetuada. As atividades realizadas confirmam, conforme vem sendo hábito, que no quadro das orientações definidas para o ano letivo, o Agrupamento de Escolas de 

Colmeias procurou reforçar a sua ação numa gestão eficiente dos recursos e meios disponíveis, sem descurar os padrões de qualidade na prestação de serviços que tem 

procurado alcançar.  

O Plano Anual de Atividades apresentou-se como um instrumento de trabalho, regulador quanto baste, para a execução ordenada e criteriosa de iniciativas que 

demonstraram o dinamismo da comunidade escolar e contribuíram para a prossecução dos objetivos vertidos no Projeto Educativo e no Contrato de Autonomia do 

Agrupamento de Escolas de Colmeias e que sempre definem e balizam a ação deste. Será de destacar no ano letivo em apreço:  

1. A aposta nas medidas de promoção do sucesso escolar dos alunos, nas suas diversas formas, que vão desde a garantia de apoios educativos na vertente do 

acompanhamento pedagógico aos alunos a 100% daqueles que o pretendam, ao esforço no apoio socioeconómico a alunos e famílias em casos referenciados.  

2. O sentido da responsabilidade e da participação cívica de alunos, pais e encarregados de educação, bem como o dinamismo emprestado por estes membros da 

comunidade educativa na realização e colaboração de diversos eventos levados a cabo.  

3. A participação de vários alunos do Agrupamento de Escolas de Colmeias em iniciativas externas, alguns deles premiados e/ou reconhecidos.  

4. A quantidade, variedade e riqueza educativa das atividades levadas a cabo pelos docentes com os respetivos alunos, nomeadamente visitas de estudo, 

palestras, exposições, projetos e atividades desportivas.  

5. O caráter aberto e dinâmico do PAA do Agrupamento de Escolas de Colmeias que acolheu, após aprovação do documento original, novas propostas apresentadas 

ao longo do ano letivo.  
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6. As atividades e ação do Psicólogo e do Subdepartamento de Educação Especial no apoio aos alunos, quer ao nível da orientação vocacional e do apoio psicológico, 

quer na resolução de situações sociais problemáticas, quer ao nível da formação, quer ao nível do apoio pedagógico, procurando sempre corresponder às cada 

vez maiores solicitações e à melhoria dos serviços prestados.  

7. O empenho dos departamentos curriculares, lideranças intermédias, bem como da comunidade escolar em geral, na resposta às solicitações cada vez mais 

exigentes colocadas à instituição Agrupamento de Escolas de Colmeias.  

8. A constante prestação pública de contas à comunidade materializada na divulgação de todos os indicadores e relatórios de avaliação produzidos no 

Agrupamento de Escolas de Colmeias e apresentados aos órgãos de administração e gestão.  

9. A postura colaborativa do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Colmeias bem como de entidades externas – Câmara Municipal de Leiria, Juntas de 

Freguesia, Associações de Pais, etc., no sentido de facilitarem o desempenho do agrupamento em diversas valências que a todos aproveitam.  

10. A forma articulada como os órgãos e estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica se relacionam tendo em vista a realização de ações 

tendentes à melhoria de resultados escolares e de luta contra o abandono.  

Um agradecimento a todos quantos contribuíram para o sucesso de mais um ano letivo. 
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ANEXO 1 – RELATÓRIO INTERMÉDIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES DA DIREÇÃO 
 

GRAU DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES / ATIVIDADES PREVISTAS 

 

 

ATIVIDADES GRAU DE EXECUÇÃO 

Organizar as atividades letivas e de acompanhamento de alunos em congruência com os objetivos traçados no Projeto Educativo. Executada 

Receção aos novos alunos e respetivos encarregados de educação. Executada 

Reunião Geral de Docentes (Educadores / Professores) do Agrupamento. 

Reunião Geral para Pais/Encarregados de Educação das crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo que vão 

frequentar pela 1ª vez o Agrupamento. 

Reunião Geral para Pais/Encarregados de Educação dos alunos do 1º Ciclo que já frequentavam no ano anterior o nosso 

Agrupamento. 

Executada 

Abertura oficial do ano letivo 2014/2015 – Atividades de receção às crianças do Pré-Escolar e aos alunos e alunas do 1º, 2º e 3º 

Ciclos Executada 
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Apresentar os documentos orientadores do Agrupamento (Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades, Projeto Curricular) ao 

Conselho Geral. 
Executada 

Avaliar as atividades pedagógicas realizadas durante o 1.º período. Executada 

Organizar as provas de equivalência à frequência e as provas finais de ciclo, de acordo com calendário estabelecido 

superiormente. Executada 

Avaliar as atividades pedagógicas desenvolvidas ao longo do 2.º período. Executada 

Promover, em articulação com o Psicólogo, sessões de esclarecimento sobre as saídas pós 9º ano. Executada 

Elaborar relatório final da execução do plano anual de atividades a submeter à apreciação do Conselho Geral. Executada 

Planear, coordenar, superintender e assegurar a execução das atividades e serviços do Agrupamento no âmbito das respetivas 

atribuições formais e parecer do Conselho Geral. 
Executada 

Participar nos órgãos formais em que tem assento o Diretor. Executada 

Promover, em conjunto com o Conselho Pedagógico, ações de formação e sensibilização a docentes e não docentes, congruentes 

com os objetivos do Agrupamento. Executada 

Apoiar e acompanhar a execução de projetos inovadores que visem o sucesso educativo dos alunos. Executada 

Promover e acompanhar, juntamente com o Conselho Pedagógico, a execução adequada do Projeto Educativo e do Contrato 

de Autonomia. Executada 

Supervisionar, em conjunto com o Conselho Pedagógico, processos de avaliação de alunos, tendo em conta critérios e 

planificações definidos no início do ano letivo. Executada 

Elaborar relatório final da execução da 4ª etapa de desenvolvimento do Projeto Educativo. Em desenvolvimento 

Elaborar relatório anual de progresso do Contrato de Autonomia. Em desenvolvimento 

Promover a análise dos resultados da informação relativa à aprendizagem dos alunos - Avaliação do impacto das atividades 

desenvolvidas nos resultados escolares de 2014/2015 e elaborar o Plano Estratégico para 2015/2016. 
Em desenvolvimento 
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ATIVIDADES GRAU DE EXECUÇÃO 

Proceder à avaliação do pessoal docente e não docente, de acordo com o quadro legal em vigor. Em desenvolvimento 

Organizar celebrações que incluam pessoal docente e não docente do Agrupamento. 
Executada 

 

A realizar no final do ano letivo 

Promover a revisão de critérios de distribuição de serviço docente, tendo em conta o quadro legal vigente, as prioridades 

definidas e os projetos a implementar. A realizar no final do ano letivo 
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ANEXO 2 – GRAU DE CUMPRIMENTO DO PLANO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

ATIVIDADES GRAU DE EXECUÇÃO 

Análise e aprovação de propostas para o Plano Anual de Atividades, incluindo plano de formação de pessoal docente e não 

docente. 

Preparação das reuniões de conselhos de turma intercalares e aprovação dos respetivos guiões e registos. 

Aprovação de proposta de revisão do Projeto Curricular de Agrupamento, a apresentar ao Conselho Geral. 

Executada 

Apreciação de proposta de funcionamento de tutorias. 

Avaliação intermédia do desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

Apreciação de documentos de registo de avaliação de alunos. 

Preparação das reuniões de conselhos de turma de final do 1.º período e aprovação dos respetivos guiões e registos. 

Executada 

Análise de avaliação de final do 1.º Período e reflexão sobre as atividades e planos de melhoria e de recuperação propostos. 

Definição de linhas orientadoras para conselhos de turma intercalares de 2.º período e aprovação dos respetivos guiões e 

registos. 

Executada 

Aprovação do calendário das provas de equivalência à frequência, a elaborar a nível da escola. 

Apreciação da equipa que compõe o secretariado de exames para 2015. Reflexão sobre o decurso das reuniões dos conselhos de 

turma intercalares. 

Executada 

Aprovação das orientações para as reuniões dos conselhos de turma de final de 2º período. Executada 

Análise da avaliação de final de 2.º Período e das atividades curriculares realizadas. 

Análise de ponto de situação relativamente à implementação do Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular do 

Agrupamento. 

Executada 

Análise e aprovação de matrizes (incluindo critérios de classificação) para as provas de equivalência à frequência.  

Reflexão sobre o funcionamento de estruturas de articulação educativa e definição de propostas para a sua melhoria. 

Apreciação das propostas dos departamentos curriculares para escolha de manuais escolares.  

Aprovação das orientações para as reuniões dos conselhos de turma de final de 3º período – 9º ano. 

Executada 
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ATIVIDADES GRAU DE EXECUÇÃO 

Apreciação de critérios para a elaboração de horários para 2015/2016. 

Apreciação de critérios para a distribuição de serviço docente em 2015/2016. 

Apreciação de propostas de atividades de enriquecimento curricular para 2015/2016. 

Revisão de critérios de constituição de turmas para 2015/2016. 

Executada 

Apreciação de propostas para o plano anual de atividades de 2015/2016. 

Definição de calendário escolar para 2015/2016. 

Apreciação de resultados de autoavaliação de escola e definição de propostas para plano de melhoria. 

Apreciação de processos de revisão de classificação e de retenções repetidas (caso existam). 

Executada 

Análise e aprovação de propostas de visitas de estudo não previstas no Plano Anual de Atividades. Executada 

Desenvolvimento e acompanhamento de plano de formação anual. Executada 

Acompanhamento de projetos e atividades de âmbito pedagógico. Executada 

Colaboração no processo de autoavaliação de agrupamento. Executada 

Supervisão dos processos de contratação de pessoal docente por oferta de escola. Executada 
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ANEXO 3 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS ATIVIDADES LETIVAS PREVISTAS E REALIZADAS NO PERÍODO 

COMPREENDIDO ENTRE O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014 (1º DIA DE AULAS) E O DIA 12 DE 

JUNHO DE 2015 
 

 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

 

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 915 878 39 2 95,96 % 4,04 % 

Barracão 915 775 230 90 84,70 % 15,30 % 

Bidoeira de Baixo 915 910 5 0 99,45 % 0,55 % 

Bidoeira de Cima 1830 1776 139 85 97,05 % 2,95 % 

Boa Vista 1830 1828 2 0 99,89 % 0,11 % 

Bouça 915 893 22 0 97,60 % 2,40 % 

Colmeias 1830 1642 237 49 89,73 % 10,27 % 

Mata 915 878 37 0 95,96 % 4,04 % 

Milagres 915 901 14 0 98,47 % 1,53 % 
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1º CICLO 

 

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 2475 2435 64 24 98,38 % 1,62 % 

Bidoeira de Cima 3300 3260 182 142 98,79 % 1,21 % 

Boa Vista 1650 1635 30 15 99,09 % 0,91 % 

Bouça 1650 1640 29 19 99,39 % 0,61 % 

Colmeias 2475 2450 60 35 98,99 % 1,01 % 

Machados 1650 1634 50 34 99,03 % 0,97 % 

Mata 1650 1640 11 1 99,39 % 0,61 % 

Milagres 2475 2445 66 36 98,79 % 1,21 % 
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2º e 3º CICLOS 

 

Turmas 

Atividades letivas 

previstas 

(tempos de 

45min) 

Atividades letivas 

realizadas 

(tempos de 

45min) 

Faltas às 

atividades letivas 

(tempos de 

45min) (1) 

Percentagem 

atividades letivas 

realizadas/previstas 

Percentagem faltas 

/ atividades letivas 

previstas 

5ºA 529 516 13 98% 2% 

5ºB 529 515 14 97% 3% 

5ºC 529 517 12 98% 2% 

5ºD 506 484 22 96% 4% 

6ºA 529 517 12 98% 2% 

6ºB 460 435 25 95% 5% 

6ºC 460 436 24 95% 5% 

7ºA 483 423 60 88% 12% 

7ºB 460 412 48 90% 10% 

7ºC 483 430 53 89% 11% 

8ºA 575 512 63 89% 11% 

8ºB 552 487 65 88% 12% 

8ºC 575 527 48 92% 8% 

9ºA 575 488 87 85% 15% 

9ºB 575 516 59 90% 10% 

9ºC 552 479 73 87% 13% 

(1)  As atividades letivas incluem as aulas das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, os laboratórios (apoios pedagógicos acrescidos), tutoria, 

                       apoio individual a Português 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 (2º Período)   

JARDIM DE 

INFÂNCIA 

TOTAL DE 

PAIS/EE 

PRESENÇA NAS REUNIÕES 

CONTACTOS 

INDIVIDUAIS REGISTADOS  
Nº de presenças  % 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

Agodim 2 8 - - 66,67 % - - 8 

Barracão 8 8 8 7 100,0 % 100,0 % 87,5 % 0 

Bidoeira de Baixo 12 10 - - 83,33 % - - 10 

Bidoeira de Cima 38 30 - - 78,95 % - - 0 

Boa Vista 32 25 - - 78,13 % - - 0 

Bouça 16 15 - - 93,75 % - - 0 

Colmeias 21 11 - - 52,40 % - - 8 

Mata de Milagres 15 14 - - 93,33 % - - 0 

Milagres 22 19 - - 86,36 % - - 0 
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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 Presença na Escola por Iniciativa Própria Presença na Escola por Solicitação do Professor 

2º Período 2º Período 2º Período 

Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

1 18 18 100,00 % 5 27,78 % 10 10 100,00 % 

2 21 16 76,19 % 4 19,05 % 2 2 100,00 % 

3 21 17 80,95 % 4 19,05 % 5 5 100,00 % 

4 23 21 91,30 % 3 13,04 % 3 3 100,00 % 

5 20 15 75,00 % 9 45,00 % 5 5 100,00 % 

6 16 11 68,75 % 4 25,00 % 2 2 100,00 % 

7 18 14 77,78 % 0 00,00 % 10 10 100,00 % 

8 18 14 77,78 % 9 50,00 % 11 11 100,00 % 

9 13 11 84,62 % 5 38,46 % 10 10 100,00 % 

10 23 22 95,65 % 9 39,13 % 4 4 100,00 % 

11 23 23 100,00 % 11 47,83 % 0 0 00,00 % 

12 17 15 88,24 % 2 11,76 % 4 4 100,00 % 

13 17 16 94,12 % 3 17,65 % 2 2 100,00 % 

14 18 15 83, 33 % 2 11,11 % 1 1 100,00 % 

15 24 21 87,50 % 7 29,20 % 3 3 100,00 % 

16 21 19 90,48 % 0 00,00 % 10 10 100,00 % 

17 12 10 83,33 % 5 41,67 % 3 3 100,00 % 

18 10 10 100,00 % 6 60,00 % 2 2 100,00 % 

19 22 21 95,45 % 3 13,64 % 1 1 100,00 % 

20 18 14 77,77 % 2 11,11 % 2 2 100,00 % 

21 16 14 87,50 % 2 12,50 % 3 3 100,00 % 

Total 389 337 86,63 % 95 24,42 % 93 93 100,00 % 
Legenda “Coluna Turma”: 1-3 - Agodim;     4-7- Bidoeira de Cima;     8-9 - Boa Vista;     10-11 - Bouça;     12–14  - Colmeias;     15-16 - Machados;     17-18 - Mata;     19-21 – Milagres.    
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Presença de Pais/Encarregados de Educação nas Escolas do 1º Ciclo – 3º Período 

 

 
  Presença nas Reuniões Final de Período Presença na Escola por Iniciativa Própria Presença na Escola por Solicitação do Professor 

Turma Nº de alunos 
3º Período 3º Período 3º Período 

Nº de Presenças % Nº de Presenças % Nº de solicitações Nº de Presenças % 

1 18 18 100.00 % 5 27.78 % 3 3 100.00 % 

2 21 21 100.00 % 2 9.52 % 2 2 100.00 % 

3 21 20 95.24 % 0 0.00 % 2 2 100.00 % 

4 23 23 100.00 % 1 4.35 % 2 2 100.00 % 

5 21 20 95.24 % 11 52.38 % 7 6 85.71 % 

6 16 16 100.00 % 0 0.00 % 6 6 100.00 % 

7 18 18 100.00 % 0 0.00 % 3 3 100.00 % 

8 18 14 77.78 % 11 61.11 % 8 8 100.00 % 

9 13 12 92.31 % 12 92.31 % 6 6 100.00 % 

10 23 23 100.00 % 10 43.48 % 4 4 100.00 % 

11 23 23 100.00 % 12 52.17 % 5 5  100.00 % 

12 17 14 82.36 % 1 5.88 % 6 6 100.00 % 

13 17 15 88.24 % 0 0.00 % 3 3 100.00 % 

14 18 18 100.00 % 3 16.67 % 3 3 100.00 % 

15 24 23 95.83 % 2 8.33 % 5 5 100.00 % 

16 21 21 100.00 % 0 0.00 % 4 4 100.00 % 

17 12 12 100.00 % 5 41.67 % 1 1 100.00 % 

18 10 10 100.00 % 5 50.00 % 3 3 100.00 % 

19 22 19 86.36 % 2 9.09 % 0 0 00.00 % 

20 18 18 100.00 % 7 38.89 % 0 0 00.00 % 

21 16 16 100.00 % 0 00.00 % 2 2 100.00 % 

Total 390 374 95,90 % 89 22,82 % 75 74 98,67 % 
Legenda “Coluna Turma”: 1-3 - Agodim; 4-7- Bidoeira de Cima; 8-9 - Boa Vista; 10-11 - Bouça; 12–14  - Colmeias; 15-16 - Machados; 17-18 - Mata; 19-21 – Milagres. 
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Presença de pais/mães/encarregados de educação na escola-sede em 2014/2015 

 
 

Ano Nº Total de Alunos 
Nº de Presenças dos Pais/EE 

nas reuniões final de período 
% 

5ºA 15 14 93% 

5ºB 16 16 100% 

5ºC 17 14 82% 

5ºD 16 16 100% 

6ºA 18 18 100% 

6ºB 17 15 88% 

6ºC 26 26 100% 

7ºA 20 19 95% 

7ºB 27 23 85% 

7ºC 18 13 72% 

8ºA 20 20 100% 

8ºB 18 16 89% 

8ºC 20 19 95% 

9ºA 19 12 63% 

9ºB 24 19 79% 

9ºC 22 18 82% 

 


