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INTRODUÇÃO 
 

 

Serve o presente documento para dar cumprimento ao estipulado no artigo 13º, 

alínea f), do DL nº 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo DL 137/2012, 

cabendo à Direção deste Agrupamento submeter à apreciação do Conselho Geral o 

relatório periódico de execução do Plano Anual de Atividades, documento de 

planeamento, que define, em função do Projeto Educativo, os objetivos, as formas de 

organização e de programação das atividades e procede à identificação dos recursos 

necessários à sua operacionalização.  

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento (PAA) concretizou-se de acordo 

com o previsto, contemplando o alargamento de experiências educativas a contextos 

exteriores ao ambiente de sala de aula, nomeadamente atividades de complemento/ 

enriquecimento curricular e de formação.  

Convém sublinhar que todo o trabalho desenvolvido pelas diferentes estruturas 

educativas, nos diferentes contextos, decorre das Áreas de Intervenção, bem como das 

respetivas Metas a atingir, preconizadas no Projeto Educativo do Agrupamento. 

 

 
 

Grau de concretização das atividades previstas no PAA 
 

Sendo o Plano Anual de Atividades (PAA) o instrumento que cinge em si as 

atividades desenvolvidas ao longo de todo o ano letivo, elaborado em estreita 

articulação com o Projeto Educativo/TEIP, importa agora, findo o 3º Período, fazer 

uma reflexão sobre a qualidade do mesmo, o seu grau de execução e o envolvimento 

dos vários agentes educativos na sua prossecução. Assim, este relatório pretende dar 

conta das atividades desenvolvidas no Agrupamento de Escolas do Vale de S. Torcato 

durante o 3º Período letivo e ao longo do ano letivo.  

 

Atividades planificadas para o 3º período/Ao longo do ano 
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Atividades Planificadas para o 3º período e ao longo do a 
Planificadas                                          Realizadas                                                            

Articulação Pré-escolar e 1.º ciclo Articulação Pré-escolar e 1.º ciclo 

Assessorias Pedagógicas 2.º e 3.º ciclo Português Assessorias Pedagógicas 2.º e 3.º ciclo Português 

Atividades de Enriquecimento Curricular Atividades de Enriquecimento Curricular 

Campeonato do jogo "El Gringo" Campeonato do jogo "El Gringo" 

Campeonato Escolar do SuperTmatik  

Campeonato Ibérico SuperTmatik - Inglês  

Cantinho Solidário Cantinho Solidário 

Comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa 

Comemoração do Dia Mundial da Língua 

Portuguesa 

Consultadoria inter e intra-serviços Consultadoria inter e intra-serviços 

Dia Mundial da Criança Dia Mundial da Criança 

 Encerramento das atividades letivas Encerramento das atividades letivas 

Jogos matemáticos  

Oficinas de escrita Oficinas de escrita 

Oficinas de Leitura e Escrita Oficinas de Leitura e Escrita 

Olimpíadas da História Olimpíadas da História 

Palestra/Circo  

Quem é quem? Quem é quem? 

saídas ao meio saídas ao meio 

Sessões de Capacitação “Mais Competências” Sessões de Capacitação “Mais Competências” 

Sessões Individuais de Capacitação Parental Sessões Individuais de Capacitação Parental 

Tabuada e contas Tabuada e contas 

Teatro/Ciência Viva Teatro/Ciência Viva 

ValeM@t ValeM@t 

Visita de estudo  
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Um Dia com... Um Dia com... 

Feira de Oferta Formativa Feira de Oferta Formativa 

Sessões de formação/informação Sessões de formação/informação 

Concurso Nacional de Leitura Concurso Nacional de Leitura 

10 Minutos a Ler 

- LER COM A BIBLIOTECA - Livr’à mão - Escola+ 21/23 

10 Minutos a Ler 

- LER COM A BIBLIOTECA - Livr’à mão - Escola+ 

21/23 

Vale+Ler+Alto 

Escola + 21/23 - Escola a Ler - Leitura orientada em 

sala de aula 

Vale+Ler+Alto 

Escola + 21/23  

Escola a Ler - Leitura orientada em sala de aula 

Clube de Leitura 

LER COM A BIBLIOTECA - Equipas de Leitura/ Livr'à 

mão - Escola+ 21/23 

Clube de Leitura 

- LER COM A BIBLIOTECA - Equipas de Leitura/ Livr'à 

mão - Escola+ 21/23 

A BE comemora... A BE comemora... 

Projeto Contacto Projeto Contacto 

Caixas de leitura/ Empréstimo domiciliário 

Escola a Ler - Ler com a biblioteca Escolar - Vou levar-

te comigo! Escola+ 21/23  

Caixas de leitura/ Empréstimo domiciliário 

Escola a Ler: Ler com a biblioteca Escolar - Vou 

levar-te comigo! Escola+ 21/23  

Apoio ao Desenvolvimento Curricular Articulação 

curricular da BE com as estruturas pedagógicas e 

docentes Desenvolvimento da literacia da informação 

Apoio ao Desenvolvimento Curricular Articulação 

curricular da BE com as estruturas pedagógicas e 

docentes Desenvolvimento da literacia da 

informação 

Leitura e Literacia Leitura e Literacia 

Gestão da BE Gestão da BE 

Projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à 

comunidade 

Apoio a atividades livres, extracurriculares e de 

enriquecimento curricular 

Projetos, parcerias e atividades livres e de abertura 

à comunidade 

Apoio a atividades livres, extracurriculares e de 

enriquecimento curricular 

Academia Digital Para Pais Academia Digital Para Pais 

Fitescola Fitescola 

Geração Depositrão Geração Depositrão 

Megas Megas 



Relatório final de execução do PAA                                                                                     6 
 

O ECO-ESCOLAS comemora ... O ECO-ESCOLAS comemora ... 

Torneio de Basquetebol Torneio de Basquetebol 

Programa Ecovalor Programa Ecovalor 

 Cozinha Pedagógica  Cozinha Pedagógica 

Festas e comemorações Festas e comemorações 

"Voar nas asas da leitura e da escrita" "Voar nas asas da leitura e da escrita" 

PEGADAS - O Selho para Todos PEGADAS - O Selho para Todos 

Visitas ao meio Visitas ao meio 

Mais leitura e escrita Mais leitura e escrita 

Projeto " O Selho para Todos"  Projeto " O Selho para Todos"  

Sessões de sensibilização / capacitação Sessões de sensibilização / capacitação 

Projeto de Educação Artística “Lições iluminadas” Projeto de Educação Artística “Lições iluminadas” 

Projeto de Educação "Pergunta ao Tempo" Projeto de Educação "Pergunta ao Tempo" 

Projeto de Educação "Heróis da fruta" Projeto de Educação "Heróis da fruta" 

Projeto de Educação "ECO-ESCOLAS" Projeto de Educação "ECO-ESCOLAS" 

Visita de estudo 2ºCiclo Visita de estudo 2ºCiclo 

Visita de estudo 3ºCiclo Visita de estudo 3ºCiclo 

No Poupar é que está o ganho No poupar é que está o ganho 

Visita de estudo ao Zoo de Santo Inácio Visita de estudo ao Zoo de Santo Inácio 

Viagem de finalistas ao Algarve Viagem de finalistas ao Algarve 

Baile de finalistas Baile de finalistas 

Dia do Agrupamento/Cerimónia de Entrega dos 

Diplomas dos alunos de Quadro de Mérito 

Dia do Agrupamento/Cerimónia de Entrega dos 

Diplomas dos alunos de Quadro de Mérito 

Visita de Estudo a Aveiro Visita de Estudo a Aveiro 

Lançamento do Livro "Confissões de uma 

adolescente" pela aluna Andreia Gonçalves, do 8.º A 

Lançamento do Livro "Confissões de uma 

adolescente" pela aluna Andreia Gonçalves, do 8.º A 

Olimpíadas da Cidadania e do Património Olimpíadas da Cidadania e do Património 
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Festa da Espuma Festa da Espuma 

Festa Final de Ano  Festa Final de Ano 

Pancake Race Pancake Race 

Feira da Terra Feira da Terra 

Prémio Olimpíadas da Cidadania e do Património Prémio Olimpíadas da Cidadania e do Património 

 
 

De acordo com as previsões constantes no Plano Anual de Atividades 

2021/2022, apresentam-se de seguida alguns indicadores que permitem avaliar a taxa 

de concretização das atividades definidas para o 3º período e ao longo do ano pelas 

diferentes estruturas educativas. 

3º Período e ao longo do ano 

 Nº de atividades propostas 

 

 

Nº de 

atividades 

realizadas  

Nº de 

atividades não 

realizadas 

Taxa de 

concretização 

2º/3º 3º per. Ao longo 

do ano 

  

Direção do Agrupamento 0 0 0 - - - 

Coord. de 

estabelecimento 
0 1 0 1 0 100% 

Departamento Pré-

escolar 
0 1 2 3 0 100% 

Departamento 1º ciclo 1 2 5 8 0 100% 

Departamento de 

Línguas 
0 5 3 7 1 87,5% 

Dep.  de Matemática e 

Ciências Experimentais 
1 1 4 3 3 50% 
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Dep.  de Ciências Sociais 

e Humanas 
0 4 1 5 0 100% 

Dep.  de Expressões 0 0 3 3 0 100% 

Biblioteca 0 0 12 12 0 100% 

GAAF 0 0 5 5 0 100% 

Serviço de Psicologia 1 1 1 3 0 100% 

Desporto Escolar 1 2 1 4 0 100% 

PES 0 0 1 1 0 100% 

Eco-Escolas 1 0 4 5 0 100% 

Outras Estruturas 0 7 6 12 1 92% 

TOTAL 5 24 48 72 5 93,5% 

 

Das 77 atividades previstas, 72 foram realizadas, o que corresponde a uma taxa de 

concretização de 93,5%.  

 

Níveis atribuídos pelos diversos dinamizadores 

Fraco Não Satisfaz Satisfaz Satisfaz Bem Excelente 

0 0 0 10 62 

 

A maioria das atividades previstas no PAA foi avaliada pelos seus dinamizadores com a 

classificação de Excelente e Satisfaz Bem, como se pode constatar na tabela acima. 

Orçamento 

 Custo inicial previsto para as 77 atividades a realizar – 24.219,30€. 

 Custo efetivo relativo às 72 atividades realizadas (somatório das verbas 

assinaladas nos relatórios de avaliação das atividades): 31.449,55€ (1166,02€ 

de verba interna; 2500€ de verba TEIP; 18.970,48 € do Agregado Familiar; 
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2599,07€ da Associação de Pais; 91,98€ de verba da Câmara Municipal; 2102€ 

das Juntas de Freguesia e 4020€ de verba imputada a outros). 

 

 Atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo 2021-2022 

 

Atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo 2021-2022 

  

Nº de atividades realizadas 

Nº de atividades não 

realizadas 

Taxa de 

concretização 

1º/1º e 

2º per. 

1ºe 

2º/2º/2º 

e 3º per. 

2ºe 

3º/3º/Ao 

longo do 

ano 

1º/1º e 

2º per. 

1ºe 

2º/2º/2

º e 3º 

per. 

2ºe 

3º/3º/A

o longo 

do ano 

 

Direção do Agrupamento 0 0 0 1 0 0 0% 

Coord. de 

estabelecimento 
0 0 1 0 0 0 100% 

Departamento Pré-

escolar 
1 2 3 0 0 0 100% 

Departamento 1º ciclo 8 10 8 0 0 0 100% 

Departamento de Línguas 1 6 7 0 1 1 87,5% 

Dep.  de Matemática e 

Ciências Experimentais 
1 0 3 0 1 3 50% 

Dep.  de Ciências Sociais e 

Humanas 
3 2 5 0 0 0 100% 

Dep.  de Expressões 2 0 3 0 0 0 100% 

Biblioteca 2 1 12 0 0 0 100% 

GAAF 1 1 5 0 0 0 100% 

Serviço de Psicologia 0 0 3 0 0 0 100% 
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A execução do Plano Anual de Atividades 2021-2022 acolheu todas as 

propostas emanadas das diversas estruturas educativas que compõem a comunidade 

escolar: Departamentos Curriculares, Equipas Pedagógicas, Bibliotecas Escolares, 

Clubes/Projetos, Eco-Escolas, Desporto Escolar, PES, GAAF, Serviço de Psicologia. 

Assim, a sua concretização afigura-se como um sinal de preocupação com a 

transposição da abordagem meramente curricular para projetos conducentes a uma 

cidadania mais ampla e ativa, proporcionando novos horizontes culturais, artísticos, 

científicos e tecnológicos ao público escolar. Reflete, por outro lado, uma pluralidade 

de atividades e projetos que revelam a vivacidade do Agrupamento de Escolas do Vale 

de S. Torcato, caracterizando-o como uma organização dinâmica e aberta à inovação. 

De todas as atividades programadas no Plano Anual de Atividades, considerando as 

atividades realizadas, apenas 5,8 % não o foram apresentando-se, assim, uma taxa de 

concretização total de 93,9% (96% no 1º período, 93% no 2º e 93,5% no 3º período), o 

que evidencia o elevado grau de compromisso e profissionalismo dos dinamizadores 

das atividades e de todos quantos nelas se envolveram. Todos os Departamentos e 

Estruturas deram o seu contributo para a organização das atividades que permitiram a 

aquisição/consolidação de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades 

individuais, conforme as planificações gizadas no âmbito de cada programa disciplinar; 

corresponderam às necessidades e interesses dos alunos; abrangeram todos os alunos 

do Agrupamento, desde o pré-escolar ao 3.º ciclo, nas mais diversas áreas, não 

esquecendo o desporto e as artes; incluíram experiências enriquecedoras e 

fomentaram a inclusão de todos os alunos. É de realçar um investimento na dimensão 

europeia do Agrupamento, através do projeto Erasmus+, que proporcionou aos alunos 

experiências de integração/compreensão de outras culturas e povos. 

Desporto Escolar 2 2 4 0 0 0 100% 

PES 0 1 1 0 0 0 100% 

Eco-Escolas 2 0 5 0 0 0 100% 

Outras Estruturas 1 2 12 0 0 1 93,8% 

TOTAL 24 27 72 1 2 5 93,9% 
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Aspetos positivos a destacar  

Salientam-se os seguintes aspetos positivos na concretização das atividades: 

 participação dos alunos/recetividade face à atividade;  

 adesão de todos os intervenientes, docentes, não docentes, discentes e 

pais/EE, às atividades; 

 abertura da Escola à comunidade;  

 sensibilização e desenvolvimento de uma consciência ambiental da população 

escolar;  

 sensibilização da comunidade escolar para o crescente e excessivo 

consumismo, através da reutilização e reciclagem de materiais; 

  desenvolvimento de projetos e atividades continuadas no domínio da 

promoção da leitura/ consolidação de hábitos de leitura e literacias; 

  colaboração com entidades externas; 

 desenvolvimento de competências digitais;  

 alunos mais ativamente envolvidos;  

 projeção de algumas atividades desenvolvidas na comunidade envolvente, 

extrapolando os espaços do agrupamento de escolas e dando visibilidade a 

algum do trabalho realizado no agrupamento de escolas; 

 número de atividades e a sua diversidade denotam dinamismo e capacidade de 

mobilização por parte dos profissionais do agrupamento, designadamente para 

promover a articulação entre departamentos e outras estruturas e reforçar os 

laços com pais/encarregados de educação; 

 objetivos atingidos, com graus de consecução elevados; 

 articulação do pré-escolar e do 1º ciclo em várias atividades realizadas. 

 

Sugestões de melhoria 

No sentido de implementar algumas possíveis melhorias na planificação e 

concretização do PAA no próximo ano letivo, apontam-se as seguintes sugestões:  
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 aumentar ainda mais as atividades de carácter transversal, que envolvam várias 

turmas e que vão de encontro aos conhecimentos e competências de várias 

disciplinas ou áreas disciplinares;  

 maior divulgação das atividades a realizar e/ou realizadas junto da comunidade 

escolar e educativa e da comunidade em geral, fazendo uso, por exemplo, da 

plataforma da Escola e/ou da “Newsletter” e ainda da imprensa local/regional;  

 promover um maior envolvimento dos pais/ encarregados de educação na 

participação das atividades, sobretudo nos 2º e 3º ciclos; 

 dar continuidade ao tipo de atividades ou atividades similares que obtiveram 

uma avaliação francamente positiva nos diversos parâmetros. 

Neste Relatório de Execução, cabe apresentar, como cômputo final do ano letivo 

2021/2022, a percentagem estatística do grau de aceitação/satisfação e envolvimento 

da comunidade escolar nas diversas atividades, salientando, como aspeto primeiro e 

primordial a opinião dos discentes, elemento central do processo educativo e 

destinatário da maioria das atividades propostas. Atendendo não só ao número de 

alunos envolvidos e à qualidade dos trabalhos apresentados, como também à projeção 

externa de algumas atividades/projetos levados a cabo, reportamo-nos, também, aqui, 

ao número de atividades avaliadas de Excelente, 89,4%, o que reforça o bom trabalho 

desenvolvido por todos os intervenientes/dinamizadores das diversas estruturas. Pelo 

exposto, destaca-se a necessidade de se continuar a investir na dinamização de 

atividades articuladas que contribuam para uma melhoria contínua do serviço 

prestado. Para concluir, o Plano Anual de Atividades 2021-2022 constituiu-se como um 

importante documento de trabalho balizador da missão e visão do Agrupamento e 

orientador da atividade da Escola, fruto do querer e do profissionalismo dos seus 

membros e reflexo de um conjunto de intervenientes, capaz de mobilizar sinergias no 

sentido da partilha e enriquecimento da comunidade educativa. 

GAAF (Gabinete de apoio ao aluno e à família) 
 

Os princípios de justiça social, dos direitos humanos, da responsabilidade 

coletiva e do respeito pela diversidade são centrais ao Serviço Social. O exercício 

profissional promove o desenvolvimento e a mudança social, a coesão social, o 
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empoderamento e a promoção da Pessoa. No quadro concreto, a intervenção do 

Serviço Social escolar pretende mitigar as situações de maior vulnerabilidade social, 

com vista ao sucesso educativo das crianças e jovens, o qual deverá mobilizar e 

capacitar alunos e famílias para um futuro melhor. O Serviço Social tem como base 

uma abordagem holística do ser humano e do ambiente que o rodeia e nos princípios 

éticos da integridade e confidencialidade profissional. Tendo em conta o facto do 

terceiro período letivo ter sido mais curto, as sinalizações efetuadas para o GAAF 

foram duas, que originaram abertura de processo bem como se procedeu à reabertura 

de um processo cuja problemática incidiu sobre ausência de práticas parentais assertivas e 

fraca supervisão parental. Durante este período, a assistente social acompanhou 76 

agregados familiares. É de referir, que em alguns casos estão subjacentes à sinalização 

várias problemáticas. Não obstante, durante este período mantiveram-se as 

mencionadas no período anterior, a saber: questões emocionais, fraca envolvência da 

família no percurso escolar do aluno, fragilidade ao nível das relações familiares, 

fragilidade no que concerne à aplicação de práticas parentais assertivas (ao nível do 

sistema de regras e imposição de limites) e precariedade económica. Deste universo 

de problemáticas, as que assumem uma maior representatividade são as questões 

emocionais dos alunos, a fragilidade ao nível das relações familiares (divórcio; maus-

tratos, violência doméstica) e a precariedade económica.  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O 3º PERÍODO 

Foram promovidas pelo GAAF e/ou em articulação com outros estruturas 

internas e entidades externas as seguintes atividades contempladas no Plano Anual de 

Atividades (PAA) e outras diagnosticadas como necessárias, que passo a elencar: 

 

►Atendimentos individuais/conjuntos a alunos e famílias e visitas domiciliárias: 

Durante o terceiro período e no seguimento do trabalho desenvolvido, em anos 

letivos anteriores, com os alunos e as famílias referenciadas para o GAAF mantiveram-

se, de forma presencial, os atendimentos individuais a alunos e respetivas famílias, no 

âmbito do acompanhamento psicossocial, mantendo-se os critérios de marcação 

prévia e assegurando sempre as devidas medidas de segurança impostas pela 
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pandemia. De acordo com as necessidades individuais de cada aluno, a intervenção da 

assistente social incidiu na promoção de competências pessoais e sociais; na 

monitorização do percurso escolar; na promoção de métodos e estratégias de 

acompanhamento ao estudo; no esclarecimento/mediação de situações de conflitos; 

na consciencialização e estruturação de regras e valores, princípios e normas 

adequadas ao contexto escolar; na construção de expectativas para o futuro; na 

consciencialização para a importância da escola; na promoção de relacionamentos 

saudáveis; na monitorização das dinâmicas familiares e no reforço das estratégias ao 

nível do envolvimento parental no percurso escolar dos seus educandos. 

Também para se poder desenvolver um trabalho de proximidade e 

continuidade com as famílias, houve a necessidade de deslocação da técnica aos 

estabelecimentos de pré-escolar e 1º ciclo para reuniões, atendimento e trabalho de 

promoção de competências pessoais, sociais e parentais bem como o 

encaminhamento para outras entidades/serviços. É de reforçar que a intervenção 

realizada pelo GAAF vai no sentido de fomentar o desenvolvimento de competências 

de relacionamento e comunicação entre as partes, visando em última análise o 

estabelecimento de consensos e o desenvolvimento de ações conjuntas; estabelecer 

com os intervenientes uma relação de confiança com a finalidade de mobilizar 

recursos e promover a articulação escola- família e comunidade tão importante no 

processo educacional do aluno. 

► Consultadoria inter e Intra serviços em que se pretende colaborar no diagnóstico 

das dificuldades dos alunos com vista à elaboração de programas individuais de apoio; 

promover a reflexão crítica no que concerne aos casos sinalizados e/ou em 

acompanhamento; desenvolver estratégias eficazes à resolução de problemas em 

contexto escolar; melhorar as práticas educativas no que respeita à aprendizagem e 

mudança de comportamentos nos alunos e adequar as metodologias de intervenção 

às necessidades/problemas identificados. Articulou, ainda, com a rede socioeducativa, 

no sentido de otimizar os elos de ligação às demais entidades bem como a Associações 

e Coletividades. 
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► Avaliações especializadas de alunos para integração ou revisão de medidas 

universais/seletivas/adicionais no âmbito da EMAEI (Equipa Multidisciplinar Apoio à 

Educação Inclusiva). Participação em reuniões da referida equipa e colaboração na 

(re)formulação dos Relatórios Técnico Pedagógicos e Planos Educativos Individuais dos 

alunos acompanhados pela assistente social. A técnica participou também nas 

reuniões com encarregados de educação de alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 

54/2018, efetuando o seu acompanhamento/monitorização.  

► Elaboração de relatórios/pedidos de encaminhamento e informação escolar/social 

para outras entidades e organismos externos (CPCJ, Tribunal, Hospital Nª Sra. da 

Oliveira, Centro de Saúde).  

► Programa Mais Competências: Planificação e organização de sessões de 

sensibilização/capacitação sobre temáticas identificadas como prioritárias no AEVST 

em estreita articulação com outras estruturas do agrupamento ou parceiros (PES e 

OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento) dirigidas a alunos, a saber:  

- Sessão sobre a temática dos “Direitos Humanos”, orientada para as turmas de 7º e 9º 

ano de escolaridade, cujo produto final resultou na produção de microfilmes, cartaz e 

panfleto de sensibilização sobre o tema abordado.  

► Sessão de sensibilização dinamizada em conjunto com o Serviço de Psicologia e a 

Terapeuta da Fala, dirigida a pais/encarregados de educação dos alunos do pré-escolar 

(5 anos) que transitam para o 1º ano do ensino básico – “Transição de Ciclo – E 

Agora?”, capacitando-se os pais/encarregados de educação com estratégias que 

possibilitam que o processo de transição possa acontecer de forma o mais tranquilo 

possível, quer para as crianças, quer para os próprios pais. 

► Sessão de sensibilização sobre Internet Segura dirigida aos pais/encarregados de 

educação do nosso agrupamento de escolas em colaboração com o PES e GNR – 

Agentes do núcleo da Escola Segura. 

► Sessões de sensibilização sobre “Gestão de Conflitos em Meio Escolar” dirigidas aos 

assistentes operacionais do pré-escolar e 1º ciclo e uma outra dirigida aos assistentes 

operacionais do 2º e 3º ciclo em articulação com o Serviço de Psicologia. 
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► Participação como palestrante no Seminário da Universidade Católica - Faculdade 

de Psicologia e Educação para apresentação e partilha da atividade dinamizada pelos 

alunos e famílias do pré-escolar e 1º CEB, no âmbito da comemoração da Convenção 

dos Direitos Humanos. 

► Participação na atividade “Um dia com...”: a assistente social participou nesta 

atividade como estratégia de divulgação do próprio serviço enquanto estrutura 

educativa tendo em linha de conta os objetivos traçados como o de: facilitar a 

transição de ciclo; melhorar/facilitar a inserção dos alunos no ciclo de ensino 

subsequente: do 1º ciclo para o 2º e prevenir situações de absentismo/abandono 

escolar. Esta atividade foi dinamizada em articulação com o Serviço de Psicologia e a 

Biblioteca Escolar, nos dias 23,24, 25 e 26 de junho, no período da manhã, de forma 

presencial.  

► Participação na elaboração da candidatura ao Selo SaudavelMente. 

► Organização de convocatórias a alunos, pais/encarregados de educação para 

atendimentos conjuntos com técnicos de outras entidades/serviços (CPCJ; SAAS-ADCL) 

no sentido de os sensibilizar para as problemáticas inerentes aos seus educandos e 

responsabilizá-los através da assinatura de contratos compromisso. 

► Colaboração com o serviço de psicologia nos atendimentos com pais/encarregados 

de educação e alunos referenciados para o apoio de TUTORIAS de Referência. 

► “Cantinho Solidário”: organização e dinamização deste espaço efetuando para o 

efeito a recolha e distribuição de vestuário, calçado e brinquedos a famílias 

acompanhadas pelo GAAF em colaboração com a comunidade educativa. 

► Dinamização do Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAA) disponibilizando 

um tempo semanal (50m). 

► Participação, de forma presencial, em reuniões de conselho de turma e de conselho 

de ano no âmbito da intervenção efetuada aos alunos/famílias em acompanhamento. 
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► Participação como elemento representante do Agrupamento de Escolas do Vale de 

São Torcato, nas reuniões, por videoconferência, do programa REDE Social, de 

Guimarães. 

 

Serviço de Psicologia 
 

O trabalho desenvolvido pelo Serviço de Psicologia (SP), durante o 3º período 

letivo contempla as ações Aprende a Aprender, Orientar para Optar e De Mãos Dadas, 

ações inseridas no programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) e 

realizadas também no âmbito do Programa Operacional do Capital Humana (POCH). 

Acrescem as ações desenvolvidas em articulação com a Equipa Multidisciplinar de 

Apoio à Escola Inclusiva (EMAEI) e a outras levadas a cabo pelas técnicas do Serviço de 

Psicologia. 

DE MÃOS DADAS 

Os dados apresentados referem-se às atividades realizadas, com especial 

destaque para os atendimentos individuais, no âmbito do apoio psicológico e 

psicopedagógico aos alunos. No decorrer do 3.º período foram acompanhados 34 

casos, sendo 10 do 1.º ciclo, 3 do 2.º ciclo e 21 do 3.º ciclo. De referir que o 

acompanhamento engloba atendimentos aos alunos e pais/encarregados de educação, 

reuniões com os professores titulares/diretores de turma e reuniões com os serviços 

internos/externos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem dos alunos. O 

quadro em anexo descreve em pormenor a atuação do serviço neste 3.ºperíodo. 

O trabalho desenvolvido no âmbito do acompanhamento individual debruçou-

se sobre diversas problemáticas: insucesso escolar (associado a dificuldades de 

aprendizagem, problemas de desmotivação, dificuldades de atenção/concentração, 

desinteresse escolar e falta de hábitos e métodos de estudo), problemas emocionais 

(associados a processos de luto, divórcio, famílias disfuncionais, violência doméstica, 

ansiedade/depressão), problemas de comportamento e de relacionamento 

interpessoal, problemas ligados à saúde e os casos de multiproblemáticas que 

englobam todas as valências atrás descritas.  
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APRENDE A APRENDER 

O programa “Aprende a Aprender” é um programa composto por três valências: 

a) direcionada aos alunos de 5 anos do pré-escolar; b) para os alunos do 1º Ano; e c) 

dirigida aos alunos do 5ºAno. Na valência a), o programa tem como finalidade preparar 

os alunos para o ingresso no ensino básico, trabalhando a promoção de competências 

pessoais e sociais que regulem o seu comportamento, já que as regras do saber estar 

dentro da sala de aula no 1º ciclo são diferentes e com um grau de exigência maior. 

Paralelamente, também se pretende realizar uma avaliação a todos os alunos de 5 

anos, tendo em conta as competências necessárias à entrada no 1º ciclo, de forma a 

sinalizar as áreas onde se registam maiores lacunas e fragilidades, adequando 

precocemente as medidas de apoio à inclusão necessárias. Depois de concluída a 

avaliação dos alunos (59 alunos), que decorreu durante os 1º e 2º períodos, as técnicas 

articularam com as educadoras e reuniram, individualmente, com os encarregados de 

educação dos alunos condicionais, cuja permanência mais um ano no pré-escolar se 

justifica, dada a falta de pré-requisitos para a entrada no 1º ciclo. No total realizaram-

se 20 reuniões com as educadoras e encarregados de educação, sendo 5 

correspondentes a este período. Nas valências b) e c) os objetivos são semelhantes, 

pois os alunos encontram-se a iniciar um novo ciclo de escolaridade e é necessário 

fornecer estratégias e promover posturas e hábitos saudáveis e eficientes 

relativamente ao estudo e à escola, assim como promover o envolvimento escolar.  

O “Aprende a Aprender” para promoção de competências autorregulatórias do 

estudo, destinado ao 1º ano, é implementado pelas professoras titulares de turma. Os 

materiais foram elaborados pelo Serviço de Psicologia e entregues às docentes, tendo 

sido realizada uma reunião de trabalho colaborativo. Relativamente à valência 

destinada ao 2º ciclo, a valência c), não se realizaram-se quaisquer atividades, pois a 

ação terminou no 2º período. A planificação de cada ação, os materiais e os sumários 

das sessões estão disponíveis no dossier “Aprende a Aprender 2021-2022” no Serviço 

de Psicologia. 

ORIENTAR PARA OPTAR 

A ação “Orientar para Optar” é destinada aos alunos do 9.ºAno e integra um 

conjunto de atividades com vista à orientação escolar e vocacional, das quais se 
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destaca o programa composto por sete sessões no grupo turma, os atendimentos 

individuais aos alunos que necessitem, a visita a escolas secundárias e/ou profissionais 

e a feira de oferta formativa. Durante este período decorreu o programa em todas as 

turmas, com a realização de sessões para apresentação da Oferta Formativa para o 

próximo ano letivo e realizaram-se atendimentos individuais aos alunos que 

solicitaram (17 atendimentos). Foi realizada uma atividade de contacto direto com as 

escolas, a Feira de Oferta Formativa do Agrupamento, no dia 9 de maio. Esta contou 

com a participação de agrupamentos escolares, escolas profissionais e instituições, no 

total 10 instituições, proporcionando aos alunos a recolha de informação alargada e o 

confronto direto com os profissionais sobre as várias áreas de formação e a 

requalificação de nível secundário e superior da região. Os alunos também tiveram a 

oportunidade de visitar a Feira do Ensino Profissional no Agrupamento de Escolas 

Francisco de Holanda, no dia 19 de abril, estando a organização desta visita a cargo 

deste serviço. Durante o período das matrículas do 9.ºano, que decorreu de 17 de 

junho a 1 de julho, foi efetuado o apoio às matrículas, em articulação com os diretores 

de turma e a secretaria da escola, no sentido de esclarecer dúvidas quanto à decisão 

tomada pelos alunos e aos cursos a escolher no 10.º ano e como executar o 

preenchimento dos documentos oficiais.  

EQUIPA MULTUDISCIPLINAR DE APOIO À ESCOLA INCLUSIVA (EMAEI)   

Em relação ao trabalho desenvolvido na EMAEI, nomeadamente à avaliação aos 

alunos a necessitar de medidas de apoio à aprendizagem seletivas, dado que as 

medidas universais não estavam a surtir o efeito desejado, este serviço avaliou 5 

alunos, todos do 1º Ciclo. Esta avaliação intelectual e psicopedagógica compreendeu 

atendimentos individuais ao aluno, sessões de trabalho colaborativo entre os 

elementos que compunham a equipa de avaliação, nomeadamente professora 

titular/diretor de turma, professora da educação especial e psicóloga e reuniões com 

os serviços internos e/ou externos envolvidos no processo de desenvolvimento do 

aluno. Também é da responsabilidade das técnicas a realização dos documentos 

inerentes a este processo, nomeadamente atas, relatórios Técnico Pedagógicos e 

Relatórios de avaliação. O Serviço de Psicologia também esteve presente em várias 
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reuniões realizadas em equipa, assim como nas atividades previstas pela EMAEI, das 

quais se destacam: 

 Sessão de sensibilização “Transição de Ciclo- E agora?” - sessão realizada 

em parceria com o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família e a Terapeuta da 

Fala do agrupamento, dirigida aos pais e Encarregados de Educação dos alunos 

de 5 anos, com o intuito de informar acerca dos pré-requisitos essenciais à 

entrada no 1º ano de escolaridade e estratégias essenciais a uma transição 

bem-sucedida; 

  Tutorias de Referência: em articulação com o Gabinete de Apoio ao Aluno 

e à Família foram convocados os pais/encarregados de educação e os 

respetivos educandos, no sentido de os elucidar acerca do projeto, obter a sua 

anuência e facultar aos alunos a oportunidade de selecionarem os professores 

de referência. Da lista sugerida será, posteriormente, selecionado um docente 

tutor que realizará um acompanhamento individualizado ao aluno; 

 Ação de curta duração “Ser auxiliar na ação educativa – Gestão de 

conflitos”, dirigida aos assistentes operacionais do agrupamento e em 

articulação com o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família e realizada com o 

intuito de promover uma melhor compreensão acerca dos conflitos que 

sucedem em meio escolar, nomeadamente entre alunos e facilitar estratégias 

que ajudem a preveni-los e a geri-los de forma eficaz, reduzindo o seu impacto 

negativo nas dinâmicas relacionais. 

UM DIA COM 

 Este serviço participou na realização da atividade “Um dia Com” em parceria 

com a biblioteca escolar. Nesta atividade recebeu os alunos do 4º ano de escolaridade 

de todas as escolas do agrupamento, dando-lhes a conhecer o gabinete e o trabalho 

desenvolvido pelo Serviço de Psicologia. Esta ação teve como principais objetivos 

desmitificar a presença de um técnico de saúde mental nas escolas e potenciar a sua 

vinda no futuro, caso ocorram situações em que a intervenção do serviço seja 

necessária e preparar os alunos para a transição de ciclo e nomeadamente de escola. 

Estiveram presentes cerca de 62 alunos, divididos por grupos de 4/5, sendo que cada 

sessão teve a duração de 45 minutos. 
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SELO “ESCOLA SAUDAVELMENTE” 

A candidatura ao Selo Escola Saudavelmente, iniciativa que resulta de uma 

parceria entre a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Direção Geral de Educação e 

que visa o reconhecimento de Práticas Educativas Saudáveis, promotoras do Bem-

Estar Psicológico, do Sucesso Educativo e da Inclusão, envolveu a colaboração dos 

seguintes serviços: Programa de Educação para a Saúde, Gabinete de Apoio ao Aluno e 

à Família, Coordenação TEIP, Coordenação de Ciclos, Equipa Multidisciplinar de Apoio 

à Escola Inclusiva e Serviço de Psicologia.   

 

SELO “ESCOLA SEM BULLIYNG|ESCOLA SEM VIOLÊNCIA” 

Num trabalho conjunto entre o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, a 

equipa do Programa de Educação para a Saúde, a Coordenação TEIP, a Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Escola Inclusiva e o Serviço de Psicologia procedeu-se à 

candidatura ao selo “Escola Sem Bullying | Escola Sem Violência”, que consiste numa 

certificação que valida as ações levadas a cabo pela escola, no sentido de prevenir e 

combater todas as formas de violência.  

 OUTRAS ATIVIDADES 

O Serviço de Psicologia esteve presentes nos conselhos de ano do 3º período e 

nas reuniões de conselho pedagógico. Sempre que solicitado, esteve presente nas 

reuniões de departamento do pré-escolar e 1º ciclo e nas reuniões de coordenação de 

ano. Procedeu à elaboração de informações escritas sobre o acompanhamento dos 

alunos, para os conselhos de turma, de relatórios, de modo a que possam figurar no 

processo individual dos alunos que irão transitar de escola e de requerimentos formais 

a entidades externas, no sentido de solicitar apoio de outras entidades e/ou 

especialidades para os alunos. A coordenação do Apoio Tutorial Específico (ATE) e dos 

Apoios Educativos é também uma responsabilidade deste serviço. Está destinada uma 

hora semanal para a concretização desta tarefa, onde são monitorizados esses apoios. 

Uma hora por semana, este serviço esteve destacado para o Gabinete de Informação 

ao Aluno.  
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Estruturas de apoio ao estudo:  

Bibliotecas Escolares 
 

Chegados ao final de cada ano letivo e tendo em atenção de que o trabalho das 

bibliotecas escolares se deve estruturar sempre em torno de uma ideia de realizar um 

trabalho de qualidade e de melhoria contínua, importa, ao longo do ano e, de um 

modo especial no final de um ciclo de trabalho, monitorizar e avaliar as diferentes 

áreas de intervenção da Biblioteca Escolar. Assim sendo, serviu de base à elaboração 

deste relatório o Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar (MABE) que se apresenta 

como um instrumento de gestão estratégica, orientador das práticas de avaliação dos 

serviços da biblioteca e que se tem constituído como um instrumento orientador e, 

simultaneamente, indutor de uma cultura de avaliação assim como os registos 

internos da BE e as Bases de Dados, preenchidas anualmente. Deste modo e seguindo, 

o conjunto de prioridades nacionais que foram definidas, pela tutela, para nortear a 

ação das bibliotecas, a equipa pedagógica das Bibliotecas Escolares (BE) do 

agrupamento propôs um conjunto de atividades que promoveram o envolvimento da 

comunidade escolar no desenvolvimento das literacias da Leitura mas também da 

Informação e dos Média procurando, como sempre, proporcionar aos discentes 

múltiplas condições de aprendizagem, contribuindo desta forma para a sua formação 

integral, procurando, sempre, assegurar que as bibliotecas escolares se mantivessem 

em funcionamento na sua vertente física e digital. Assim sendo, as Bibliotecas 

Escolares (BE) disponibilizaram a toda a comunidade educativa, em regime de livre 

acesso, recursos materiais em diferentes suportes destinados ao desenvolvimento de 

atividades de ensino-aprendizagem e à ocupação de tempos livres. Prestaram serviços 

nas vertentes de apoio à aprendizagem e ao currículo, formação de utilizadores, 

atendimento personalizado, empréstimo presencial, domiciliário e entre bibliotecas, 

acesso à Internet, consulta de documentos impressos e online, divulgação de 

atividades e recursos, publicação de trabalhos e acesso a recursos multimédia e o 

contacto com escritores e pessoas ligadas aos livros, contributos indispensáveis à 

formação plena dos alunos. 
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Promoveu-se, como já é habitual, a interdisciplinaridade e, consequentemente, 

a cooperação entre professores realizando um trabalho colaborativo permanente 

dentro do Agrupamento em diversos projetos de leitura e literacia, quer a nível da 

escola/agrupamento (PE/TEIP) quer a nível concelhio ou nacional (PNL/RBE). A 

articulação com os departamentos curriculares continuou a ser um dos principais 

objetivos de forma a integrar os recursos da BE no currículo. Deu-se continuidade à 

colaboração com diversos parceiros, PNL, SABE, BMRB, CMG, Associação de Pais, LEYA 

e Porto Editora. 

1. Organização  

A equipa de coordenação foi constituída pela coordenadora e professora bibliotecária 

Maria Manuela Cardoso de Matos, pelas docentes Sofia Carneiro, Carmo Pacheco e 

Carolina Correia e pela assistente operacional, Isabel Alves, afeta a tempo inteiro ao 

serviço da biblioteca. A BE contou ainda com a colaboração de quinze docentes de 

serviço na biblioteca. Funcionou, ao longo de todo o ano, de segunda a sexta-feira, de 

forma ininterrupta, das 8h30 às 17h00. 

2. Melhoramentos e Aquisições 

Foram adquiridos 260 livros no âmbito da verba TEIP para fundo documental. Foram, 

também, oferecidos às BE do agrupamento 148 livros pela Câmara Municipal de 

Guimarães e 15 pela Porta Editora. Foi sendo feito, ao longo do ano, o tratamento do 

fundo documental adquirido e doado. A política de aquisição de fundo documental foi 

continuar a corresponder aos conteúdos curriculares e, como já afirmámos, a 

fomentar hábitos de leitura e de escrita. Foram adquiridos, como já era habitual, 

revistas e jornais com as verbas do orçamento da escola para a secção da Leitura 

Informal. 

3.Serviços prestados 

 A totalidade das escolas desenvolveu leitura orientada em sala de aula no pré-escolar, 

no 1.º, 2º e 3º ciclos, assim como leitura recreativa e empréstimo domiciliário. Para os 

alunos do 2º ciclo que estavam, este ano, sem biblioteca, circularam 415 livros nas 

caixas de leitura. Na totalidade do pré-escolar e 1º ciclo, foram requisitados para sala 

de aula 1224 títulos e foram requisitados para empréstimo domiciliário 2917 livros. A 

BE assegurou, a todas as turmas, a circulação das obras previstas para a Ed. Literária, 

existentes no agrupamento, e planificou atividades / estratégias de leitura com 100% 
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das turmas, o que se traduziu numa maior valorização da leitura na vida escolar dos 

alunos e na redução das disparidades na aquisição de competências de leitura 

decorrentes da origem social. Relativamente à utilização da coleção, na EB do Vale de 

S. Torcato, a taxa anual de renovação da coleção foi de 7% (foram adquiridos 260 

títulos e doados 163); a taxa de empréstimo domiciliário foi de 59% (2743 documentos 

emprestados para o domicílio, quase duplicou em relação ao ano anterior); a taxa de 

empréstimo para salas de aula ou outros espaços educativos foi de 29% ( 1631 

documentos emprestados para salas de aula ou outros espaços educativos); a taxa de 

empréstimo interbibliotecas foi de 12% (415 títulos emprestados). A BE incentivou o 

uso / utilização dos vários recursos, verificando-se uma taxa de utilização da coleção 

de 87 %, o que corresponde a uma média de 11 documentos emprestados por aluno 

(Cf. Base de Dados, Grelhas de requisição, Registos Internos). A nível do agrupamento, 

o número de títulos que circularam para a sala de aula para leitura orientada (2855) e 

para empréstimo domiciliário (5660) é um indicador importante do uso que é feito da 

coleção assim como da sua adequação e articulação com o currículo, superior, apesar 

da situação ao ano transato. Verificou-se, assim, ao longo do ano letivo, a 

disponibilização constante do espaço e dos recursos solicitados pelos docentes dos 

diferentes Departamentos tanto do espaço biblioteca, como do seu fundo documental 

para a sala de aula e empréstimo domiciliária. Coletivamente (Docente com turma) 

constam do registo da Ocupação da BE, 162 requisições do espaço, num total de 2643 

alunos e 162 docentes. Individualmente, em atividades extracurriculares, registaram-

se 1446 utilizações dos equipamentos disponibilizados aos 

utilizadores(computadores/tablets). A equipa da BE procurou dar um apoio frequente 

e continuado aos utilizadores desempenhando um papel importante no sentido de 

induzir comportamentos de acesso e uso dos recursos, ao garantir uma mediação 

eficaz entre os utilizadores e a informação, tendo em linha de conta a promoção das 

aprendizagens dos alunos e o trabalho e contributo da Biblioteca Escolar para 

satisfazer os seus interesses e as suas necessidades pessoais e escolares. 

4. Catalogação 

O Catálogo da Biblioteca Escolar foi totalmente informatizado pelo SABE da BMRB. 

Encontra-se, já, online e disponível no site da BMRB, o fundo documental das BE das 

Escolas Básicas de Mosteiro, da Bela Vista da BE e da EB do Vale de S.Torcato. 
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Entretanto todo o fundo documental adquirido de setembro a junho, nos seus vários 

suportes, foi registado e colocado à disposição dos utilizadores.  

 

5. Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias 

Atendendo ainda à situação de pandemia, fora muito pouco significativas as atividades 

promotoras de experiências sociais, culturais e formativas proporcionadas aos pais, no 

espaço físico da BE ou tendo por base os seus recursos. O confinamento acabou por 

provocar a perda de certas práticas presenciais já muito enraizadas, mas veio 

contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços digitais que a biblioteca oferece, 

nomeadamente na área da leitura. A utilização sistemática das redes sociais, em 

particular do e-mail, do site da BE e do facebook do agrupamento, no contacto/ 

comunicação com as famílias, mas também na divulgação/publicação das atividades 

dos seus educandos contribui para que, os pais/enc. de ed. conheçam o trabalho 

desenvolvido pela biblioteca, passando a receber informação sobre as atividades 

promovidas, os seus serviços, podendo mesmo interagir com ela através das redes 

sociais. 

6. Cumprimento das atividades 

Todas as ações previstas no Plano de Atividades foram concretizadas, mobilizando a 

comunidade educativa com a promoção de atividades direcionadas para os alunos, 

envolvendo a escola, os docentes e/ou outros parceiros. Foram planificadas e 

realizadas 39 atividades, o que corresponde a uma percentagem de execução de 100%. 

A BE envolveu 80 docentes e 672 alunos nas suas atividades, o que corresponde à 

totalidade dos alunos e professores do agrupamento. (Cf. Relatórios trimestrais para o 

Relatório de execução do PAA, Questionário aos alunos, Inquéritos de práticas 

partilhadas, Base de Dados, PAA, Atas de departamentos, de conselhos de ano, de CP). 

A cooperação da Biblioteca com outras organizações (biblioteca municipal, bibliotecas, 

câmara municipal, juntas de freguesia, associação de pais, editoras, …) e a sua 

participação em projetos coletivos (concelhios e nacionais), de diferente dimensão e 

âmbito, constituem uma prática sistemática e uma mais-valia para o agrupamento. 

 

No âmbito Nacional: 



Relatório final de execução do PAA                                                                                     26 
 

  10 Minutos a Ler – projeto transversal a todas as disciplinas e implementado 

em todo o agrupamento ao longo do ano letivo. É uma atividade contínua de 

promoção da competência leitora e de incentivo aos hábitos de leitura nos 

alunos, estimulando sistematicamente a leitura presencial. 

https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/oficina-de-escrita 

 Clube de Leitura - ”  Projeto em articulação com o grupo de Português do 

3ºciclo e no qual participaram as 8 turmas dos 7º e 8º anos. O objetivo foi criar 

condições para que os alunos fossem mais interventivos, reflexivos e críticos. 

Só os leitores competentes poderão fazer livres escolhas e exercer a sua 

cidadania consciente e responsável. Por isso, quanto maior a diversidade de 

experiências de leitura, mais vastos conhecimentos se adquirem e quanto mais 

vastos forem estes últimos, maior a possibilidade de criar bons leitores. 

Estes dois projetos foram submetidos no ano letivo transato e contemplados, 

pelo PNL, com uma verba para fundo documental. 

https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/clube-de-leitura 

 15º Concurso Nacional de Leitura (fases escola/biblioteca, municipal e 

intermunicipal) - No nosso agrupamento, participaram alunos dos 1º, 2º e 3º 

ciclos, num total de 54 alunos, tendo sido a aluna Leonor Machado Novais da 

turma ST6 apurada para a final intermunicipal que se realizou, no dia 28 de 

abril, no Teatro Jordão, em Guimarães. A Leonor não ganhou, mas merece um 

grande aplauso pelo apreço à leitura, pelo esforço e pelo modo brilhante como 

se empenhou na representatividade do nosso agrupamento. Felicitamos, 

igualmente, todos os nossos participantes pelo empenho nesta edição do 

Concurso Nacional de Leitura. 

https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/cnl-intermunicipal-

2022 

 

  

No âmbito Concelhio:  

 Concurso de Escrita - CONCURSO LITERÁRIO - 100 anos do Vitória 

A Câmara Municipal de Guimarães, através da Biblioteca Municipal Raul 

Brandão e da Rede de Bibliotecas Escolares, desafiou os alunos das escolas do 

https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/oficina-de-escrita
https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/clube-de-leitura
https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/cnl-intermunicipal-2022
https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/cnl-intermunicipal-2022
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concelho a associarem-se às comemorações dos 100 anos do Vitória Sport 

Clube (VSC), produzindo textos originais e criativos. Os trabalhos dos alunos do 

3.º e do 4.º anos foram subordinados ao tema “uma aventura no Estádio D. 

Afonso Henriques”, enquanto o tema para os alunos do 5.º e do 6.º anos foi “se 

eu fosse…”, numa alusão ao que fariam se tivessem uma posição no Vitória; o 

do 7.º ao 9.º visou a criação de um texto poético. Os textos foram elaborados 

em sala de aula, nas oficinas de escrita, selecionados os melhores por um júri e 

enviados, dois textos por ciclo, a concurso, a nível municipal. 

Numa dezena de trabalhos premiados o Agrupamento de Escolas Vale de São 

Torcato destacou-se com cinco prémios. 

Se tiverem curiosidade podem consultar e ler aqui os textos dos nossos 

vencedores! https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/100-anos-

do-vit%C3%B3ria-s%C3%A3o-torcato-destaca-se-no-concurso-de-escrita 

 Bib-e ativa - Iniciativa de divulgação, no Facebook da BMRB, do trabalho 

realizado em torno da leitura da comunidade escolar do Concelho de 

Guimarães. 

 Concurso Soletrar C (Ciência e Cidadania) – O concurso destina-se a alunos do 

3º ciclo e visa aumentar o vocabulário, melhorar a pronúncia e a ortografia, 

aprofundar o conhecimento de conceitos científicos e também de Cidadania.  

A fase de escola foi disputada, no dia 11 de maio, na Biblioteca Escolar, por 12 

alunos selecionados em sala de aula, de modo que todas as turmas estivessem 

representadas e depois, no dia 31 de maio, na fase municipal, pelo aluno 

vencedor. Cada um dos apurados teve de estudar e soletrar um conjunto de 

palavras apresentadas pela organização do concurso.  

https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/soletrar-c-um-

concurso-voltado-para-a-ci%C3%AAncia-e-cidadania 

Na fase de Escola, o concurso foi organizado pelo grupo de trabalho composto 

pela professora bibliotecária e pelas docentes de Ciências Naturais e Ciências 

Físico-Químicas. A final do Concurso Soletrar C realizou-se na Biblioteca 

Municipal Raul Brandão e foi disputada pelos alunos apurados nas eliminatórias 

realizadas nos vários agrupamentos de escolas do concelho. O nosso 

https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/100-anos-do-vit%C3%B3ria-s%C3%A3o-torcato-destaca-se-no-concurso-de-escrita
https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/100-anos-do-vit%C3%B3ria-s%C3%A3o-torcato-destaca-se-no-concurso-de-escrita
https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/soletrar-c-um-concurso-voltado-para-a-ci%C3%AAncia-e-cidadania
https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/soletrar-c-um-concurso-voltado-para-a-ci%C3%AAncia-e-cidadania


Relatório final de execução do PAA                                                                                     28 
 

Agrupamento foi muito bem representado pelo aluno José Guilherme 

Fernandes do 7ºAno, turma B. 

https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/soletrar-c-um-concurso-

sobre-ci%C3%AAncia-e-cidadania 

 

No âmbito do Português e a nível do agrupamento e da vila: 

  Realização de oficinas de escrita em sala de aula de LP (1/2 sessões por mês) 

para os alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos e divulgação do produto final no site da 

biblioteca escolar 

 https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/oficina-de-escrita-1 

 Foi implementado o Projeto Vale+Ler+Alto – Projeto de articulação da BE com 

os professores de Português, implementado a nível do 1º e 2º ciclos para todos 

os alunos a partir do 2º ano.  

 Desafios de Leitura - Os desafios de leitura são a resposta perfeita para 

fomentar o gosto pela leitura e ajudar a combater os problemas de literacia. 

Estes desafios realizaram-se, ao longo do ano, envolvendo os alunos, mas 

também a família e foram divulgados no site da BE e no Facebook da 

Agrupamento. 

 Comemoração do 25 de abril na vila de S. Torcato - Leitura do poema “Viva a 

Liberdade”, escrito pelo Padre José António Carneiro e declamado pelos alunos, 

Bruna e Afonso, da Escola Básica do Vale de S. Torcato, numa parceria com a 

Junta de freguesia de S.Torcato. 

 Dia Mundial da Língua Portuguesa - CONCURSO LITERÁRIO DA VILA DE 

S.TORCATO 

Os alunos do 3º ciclo da Escola Básica do Vale de S.Torcato foram desafiados 

pela Junta de Freguesia a participar no Concurso Literária da Vila de S.Torcato 

que “visa promover a língua portuguesa e incentivar os alunos a conhecerem a 

história da Vila de São Torcato”.  Os textos foram elaborados em sala de aula, 

selecionados e enviados os melhores para uma nova seleção e atribuição de 

prémios, por um júri, aos três melhores textos.  

Na quinta-feira, dia 5 de maio, comemorou-se o Dia Mundial da Língua 

Portuguesa. A Junta de Freguesia e o Agrupamento de Escolas Vale de São 

https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/soletrar-c-um-concurso-sobre-ci%C3%AAncia-e-cidadania
https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/soletrar-c-um-concurso-sobre-ci%C3%AAncia-e-cidadania
https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/oficina-de-escrita-1
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Torcato assinalaram a data com a atribuição do 2.º Prémio Literário Vila de São 

Torcato aos três melhores textos. 

1.º Prémio - Ana Leonor Lage da Silva (9.º A) - texto "Um olhar sobre São 

Torcato" (Poesia); 

2.º Prémio - Ana Francisca Freitas Fernandes (7.º C) - texto "Vila-berço de S. 

Torcato" (Poesia); 

3.º Prémio - Bianca Gabriela da Costa Batista (9.º A) - texto "São Torcatinho e o 

amor à Terra".  

https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/s%C3%A3o-torcato-

assinala-dia-mundial-da-l%C3%ADngua-portuguesa 

 DIA MUNDIAL DO LIVRO - #ESTOUALER - CONCURSO VALORIZA O LIVRO 

Este concurso para comemorar o Dia Mundial do Livro decorreu, ao longo do 

mês de abril, no âmbito das atividades do Mês de Abril, Leituras Mil. 

Pretendeu-se que o aluno, de forma autónoma, associasse a leitura à arte da 

fotografia. Procurou-se contribuir para a valorização e disseminação de uma 

visão positiva da leitura e dos livros através da criação e captação de imagens 

originais, expressivas e/ou simbólicas em suporte digital. 

 Os grandes vencedores foram encontrados a partir de uma votação aberta ao 

público através de um padlet alocado no site da BE, local onde foram 

disponibilizadas as fotografias a concurso. 

 https://padlet.com/biblioteca277/EstouaLerConcursoValorizaoLivro 

 DIA DA LIBERDADE, DIA MUNDIAL DO LIVRO E DOS DIREITOS DE AUTOR 

Para comemorar, no Mês de abril, o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 

Autor e da Liberdade, a Biblioteca Escolar apresentou um e-book do 

agrupamento com uma compilação de textos poéticos muito breves, 

produzidos por todas as turmas do agrupamento, subordinados a um mote 

comum – a definição de liberdade, incentivado, por um lado, os alunos a 

melhor compreender e valorizar estas temáticas e, por outro, 

responsabilizando-os pelo seu respeito, defesa e promoção. Pela leitura, o 

leitor é levado numa viagem pelas diferentes formas de olhar a liberdade, 

respondendo à pergunta: A Liberdade o que é? 

https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/s%C3%A3o-torcato-assinala-dia-mundial-da-l%C3%ADngua-portuguesa
https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/s%C3%A3o-torcato-assinala-dia-mundial-da-l%C3%ADngua-portuguesa
https://padlet.com/biblioteca277/EstouaLerConcursoValorizaoLivro
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https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/25-de-abril-dia-da-

liberdade 

 Difusão e divulgação de obras e orientações do Plano Nacional de Leitura e 

participação em alguns projetos promovidos neste âmbito, nomeadamente 

Concurso Nacional de Leitura, Concursos de escrita diversos (Cf. PAA da BE, 

site, padlet da BE ). 

 A BE comemora e Projeto Contacto – articulação curricular 

BE/Departamentos/ grupos disciplinares e outras estruturas, nomeadamente o 

GAAF e o Eco-Escolas no âmbito de atividades de promoção aperfeiçoamento, 

difusão e promoção da leitura.  

 No âmbito do Projeto TEIP foram implementadas 2 ações: 

Um dia com… – Esta ação TEIP é direcionada aos alunos do 4º ano para conhecerem o 

estabelecimento que irão frequentar no próximo ano letivo para minimizar o impacto 

da transição de ciclo e da mudança de escola. Esta ação de decorreu na nossa escola 

de 23 a 26 de maio e a Biblioteca também foi um dos espaços visitados. 

https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/um-dia-com-na-be 

GT+ Leitura – para determinar por ano de escolaridade a turma que mais lê em termos 

de empréstimo domiciliário, foram feitos os registos dos 3 períodos e divulgados no 

site da biblioteca os TOP GT+ Leitura e TOP Leitores. 

 Em parceria com o Coordenador dos Diretores de Turma, foi realizada a 

implementação do Programa de Mentorias. Uma vez por período, realizou-se uma 

sessão de acompanhamento/reflexão, em que os alunos mentores apresentaram 

conquistas, dificuldades e problemas/obstáculos preenchendo um inquérito online 

com o objetivo dos resultados serem apresentados e analisados em Conselho 

Pedagógico. (Cf. atas do Conselho pedagógico e de ano, inquéritos de avaliação, 

relatórios).  

Em síntese, motivar os discentes para a leitura e para a escrita, em contexto 

curricular e de lazer, não descurando os valores de cidadania foi o princípio que 

presidiu à elaboração da planificação dos diversos projetos e atividades. Queremos 

semear leitores, queremos sensibilizar, queremos que os alunos desenvolvam o gosto 

https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/25-de-abril-dia-da-liberdade
https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/25-de-abril-dia-da-liberdade
https://biblioteca239.wixsite.com/becreativeaevst/post/um-dia-com-na-be
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pela leitura, acreditando que esta atividade representa um fator essencial para 

recuperar dos efeitos negativos, muito deles garantidamente herança destes dois 

últimos anos de pausas, de receios, de medos. 

 

Ofertas educativas diversificadas 
 

Clube do Desporto Escolar 
 

No âmbito das actividades desenvolvidas por este Clube, durante o terceiro 

período, deve-se assinalar o seguinte: 

Relativamente às atividades dinamizadas no âmbito do PAA (Atividade Interna), 

estavam programadas as seguintes actividades, no dia 25 de maio Mega Km e Mega 

Sprinter (programada inicialmente para o dia 16 de fevereiro, mas por motivos de 

ordem logística foi posteriormente reagendada), torneio interturmas de Basquetebol 

para o 6º e 8º ano no dia 1 de junho, bem como, a aplicação do 4º teste do fitescola na 

última semana do mês de maio. De uma forma geral, estas atividades correram de 

forma excelente em grande parte devido ao envolvimento e empenho dos alunos. 

Quanto à segunda forma de intervenção junto dos alunos (Atividade Externa) foram 

criados no início do ano lectivo 4 Grupos Equipa, que movimentam cerca de 70 alunos 

em atividades de treino regular durante a semana e competição ao fim de semana, a 

saber:Voleibol Feminino Infantil B, para alunas nascidas em 05/06, tendo como 

responsável a professora Angelina Silva / Catarina Mendes; Voleibol Feminino 

Iniciadas, para alunas nascidas em 07/08, tendo como responsável o professor Paulo 

Lobo; Futsal Masculino iniciados, para alunos nascidos em 07/08, tendo como 

responsável o professor Paulo Pereira; Trampolins Mistos, para alunos de todas as 

idades tendo como responsável o professor Renato Martins. No que diz respeito ao 

grupo equipa de Futsal, após ter terminado em primeiro lugar da série A na primeira 

fase, disputou a fase final na Escola Básica Virgínia de Moura, juntamente com a Escola 

Básica de Terras de Bouro e a escola anfitriã. Nesta fase final, realizou 2 jogos onde 

registou uma vitória e uma derrota, obtendo assim um honroso 2º lugar ao nível do 
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CAE de Braga. Quanto ao grupo equipa de Voleibol Infantis B, esteve integrado na 

série B, juntamente com as escolas: Escola Básica das Caldas das Taipas e Escola Básica 

e Secundária Arqueólogo Mário Cardoso André Soares. Durante esta primeira fase, e 

no decorrer do terceiro período, realizou 4 jogos, obtendo duas vitórias e duas 

derrotas, colocando-se assim no segundo lugar da série, conseguindo desta forma o 

apuramento para a fase final. A fase final da competição decorreu na Escola Básica de 

Amares, onde estiveram presentes, além da nossa escola e da escola organizadora, o 

Colégio JP II e a Escola Básica das Taipas. Nesta fase final, a nossa escola disputou a 

primeira meia-final com a Escola Básica de Amares, perdendo o jogo e ficando apurada 

automaticamente para a disputa do 3º e 4º lugar com o CJPII. Na disputa do 3º e 4º 

lugar a nossa escola levou de vencida o seu oponente obtendo assim um meritório 3º 

lugar ao nível do CAE Braga. Quanto ao grupo equipa de Voleibol Iniciadas, após ter 

terminado em primeiro lugar da série C na primeira fase, disputou a fase final no 

Colégio João Paulo II onde estiveram presentes, além da nossa escola e da escola 

organizadora, a Escola Secundária Henrique Medina e a Escola Básica de Lamaçães. 

Nesta fase final, a nossa escola disputou a primeira meia-final com a Escola Secundária 

Henrique Medina, perdendo o jogo e ficando apurada automaticamente para a disputa 

do 3º e 4º lugar com o CJPII. Na disputa do 3º e 4º lugar a nossa escola foi vencida pelo 

seu oponente obtendo assim um digno 4º lugar ao nível do CAE Braga. De salientar 

que todos os grupos equipa de desportos colectivos obtiveram resultados desportivos 

que lhes permitiram, a todos, estarem presentes nas respectivas fases finais. De referir 

também que durante o terceiro período, ao nível do grupo equipa de trampolins, 

participou no dia 15 de maio, no encontro realizado na Escola Básica de Pedome. Ao 

nível dos resultados desportivos obtidos, podemos considerar que os mesmos 

corresponderam às expectativas criadas, tendo sido considerados de uma forma global 

bastante positivos. Relativamente às verbas do Desporto Escolar, durante o ano lectivo 

de 2021/2022, foram utilizadas nas seguintes rubricas: 
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Despesas do desporto escolar – Atividade 197 

Bens alimentares 181,28 € 

Medalhas  159,60 € 

Material escolar  292,20 € 

Outro material  58,84 € 

Transportes 1024,49 € 

Total  1716,41 €  

 

 

Erasmus + 

 
No decorrer dos anos letivos 19/20 e 20/21 o projeto Erasmus+ “I will be in Business 

World” foi coordenado pela docente de Inglês, Elsa Fernandes, sendo que a nossa 

escola era parceira, sob a coordenação da Polónia. Ao projeto foi dada a devida 

continuidade através de várias iniciativas tais como, articulação constante com os 

parceiros dos vários países envolvidos através da troca de mensagens, 

maioritariamente, via WhatsApp, através da qual os mesmos invariavelmente 

recorrem, tendo criado para tal, um grupo na referida aplicação. Foi realizada uma 

reunião via Zoom no dia 02/04/2022, pelas 8:30h com todos os envolvidos, tendo 

estado também presente o elemento restante da equipa Erasmus+ anterior, Branca 

Pereira, a seu pedido. Nesta reunião foram agendadas, ainda que de forma provisória, 

as mobilidades à Roménia que assumiu um caráter virtual devido ao agravamento da 

situação do conflito armado, assim como da escalada do número dos contágios diários 

provocados pelo SARS COVID19. A mobilidade virtual organizada pela Roménia 

ocorreu nos dias 5, 6 e 7 de abril 2022. Foi rececionado o programa de atividades 

proposto pela Roménia, tendo sido integralmente cumpridas pelos participantes 

destacados para o efeito. Participaram as turmas A, B e D do 8º ano, e B, C do 9º ano e 

os professores Cristina Martins, Nuno Dinis, Alberto Freitas, Branca Pereira, Helena 

Pinto, Manuela Matos, Alda Teixeira, Paulo Pereira, Conceição Pereira, Teresa 

Fernandes, Celeste Almeida, Susana Carvalho e Débora Silva (Mentora Teach for 
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Portugal). No dia 6, quinta-feira, o Agrupamento de Escolas do Vale de S. Torcato 

apresentou a escola sede através de um filme representativo. A narração e 

comentários sobre o mesmo contaram com o contributo e participação de vários 

alunos. (Atividade prevista no Programa de Mobilidade virtual da Roménia). No dia 7, 

sexta-feira foi partilhado o “Plano de Negócios” alusivo à futura comercialização de 

uma figura alusiva ao Agrupamento, o Torcatinho. (Atividade prevista no Programa de 

Mobilidade virtual da Roménia).  

Em alinhamento com as demandas do programa e conforme o acordado entre os 

parceiros, o Agrupamento de Escolas do Vale de S. Torcato recebeu os parceiros 

europeus durante o período de 8 a 14 de maio, com a exceção do grupo oriundo da 

Grécia, pois os mesmos encontravam-se em França numa mobilidade da mesma 

natureza que se revelou coincidente. 

Os 8 professores e 18 alunos polacos, romenos e turcos envolvidos participaram em 

todas as atividades propostas no plano de receção, que compreenderam propostas de 

caráter académico, cultural e de lazer. Para tal foram destacados os seguintes 

professores: Paula Lopes, Manuela Abreu, Branca Pereira, Susana Carvalho e 2 

elemento da Junta de Freguesia (Dia 9), Renato Martins e Débora Silva, mentora Teach 

for Portugal (Dia 10), Nuno Dinis, Helena Soares, Manuela Abreu, Branca Pereira, 

Diretor Aberto Freitas (Dia 11). Nos restantes dias, os docentes mencionados 

participaram nas atividades em grupos e dias diferentes. Foram elaborados vários 

documentos por participante de modo a serem cumpridas todas as exigências da 

Agência Central Europeia EACEA. Todas as certificações cumpriram escrupulosamente 

os requisitos europeus. 

A primeira mobilidade europeia deu-se no dia 29 de maio, prolongando-se até o dia 4 

de junho com destino à Grécia. Os professores acompanhantes foram os docentes 

Helena Soares e Renato Martins, responsáveis pelos alunos de 9º ano de escolaridade. 

À semelhança do que aconteceu enquanto anfitriões, os nossos participantes 

envolveram-se ativamente nas propostas que passaram por momentos em contexto 

de sala de aula, recreativos e culturais. 

A segunda mobilidade ocorreu no período compreendido de 12 a 18 de julho, com 

destino à Turquia. O grupo envolveu alunos do 8º ano de escolaridade e os professores 

acompanhantes as docentes Branca Pereira e Manuela Abreu.  



Relatório final de execução do PAA                                                                                     35 
 

Foram levadas a cabo reuniões com os encarregados de educação dos alunos 

envolvidos de modo a receberem esclarecimentos sobre as várias dinâmicas do 

programa, recolha de anuências parentais e respetivas assinaturas, entre outros 

procedimentos inerentes à mobilidade de menores. 

Todas as mobilidades usufruíram de bolsas emanadas da Agência Nacional da Polónia, 

dado que foi o país promotor e coordenador do projeto. Este terminará formalmente 

no dia 31 de outubro 2022. 

 

Este ano letivo apresentamo-nos também, como organização parceira do projeto 

Erasmus +, intitulado “(e-)Learning the invisible history of Europe through material 

culture” [e-Aprender a história invisível da Europa através da cultura material”, com a 

referência 2021-1-ES01-KA220-SCH-000034358 (e o acrónimo LETHE), coordenado 

pela Universidade de Múrcia (Espanha) e que conta também com a parceria de 

universidades da Irlanda, Suécia, Alemanha, Itália e Grécia e duas outras escolas em 

Espanha e Alemanha, entre 01-02-2022 e 31-01-2025. [Disponível em: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-ES01-KA220-SCH-

000034358]. No AEVST, o projeto tem como representante legal o diretor José Alberto 

Freitas, e a docente Helena Pinto como representante/coordenadora da equipa, 

constituída também pelos docentes Branca Pereira e Ricardo Silva. 

O Projeto pretende desenvolver uma abordagem de histórias sobre 

indivíduos/comunidades que são um reflexo das ligações interculturais, intercâmbio 

tecnológico, processos de migração, costumes e crenças que moldaram o passado 

europeu e contribuíram para o que a Europa é hoje. Parte de uma reflexão 

fundamentada em vários estudos que revelam efeitos positivos na aprendizagem em 

resultado da introdução de fontes primárias (em geral) e objetos (em particular) nas 

atividades educativas, sobretudo se apoiadas por ferramentas poderosas que 

envolvam professores e alunos. Está centrado no desenvolvimento de uma ferramenta 

digital útil para a aprendizagem dos estudantes, e planeamento pelos professores, que 

procura a inclusão social, sublinhando o papel que os grupos culturais e sociais tiveram 

no desenvolvimento da atual UE e que visa melhorar a introdução de competências-

chave e o pensamento crítico em ambientes digitais através da introdução de 

abordagens de aprendizagem baseada em evidências e em objetos.  

É um projeto dirigido a professores de História dos 2.º e 3.º CEB e ES, que tem como 

destinatários os alunos de 10 a 14 anos que procura implementar métodos ativos e 

criativos, concebendo atividades baseadas na investigação online para abordar o 

património europeu partilhado, centrando-se em histórias "esquecidas" e desenvolver 

competências-chave dos alunos (pensamento crítico, resolução de problemas, 

argumentação baseada em fontes) centradas no desenvolvimento da cidadania crítica. 
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Pretende conceber ferramentas de aprendizagem digital que permitam aos 

professores envolverem-se na pesquisa do património cultural e facilitar a 

comunicação entre estudantes, professores, comunidades educativas e instituições, 

com o objetivo de criar uma abordagem multi/intercultural e estabelecer redes 

transnacionais de partilha de boas práticas na Europa. 

No âmbito deste projeto já se efetuaram reuniões online, entre a coordenadora e os 

representantes das organizações parceiras, para preparação (25/02/2022) e início do 

projeto (22/03/2022), um encontro de trabalho presencial (28 e 29/06/2022), que 

decorreu na Universidade de Múrcia, instituição coordenadora, e no qual participaram 

as docentes Helena Pinto e Branca Pereira, e uma reunião da equipa do projeto no 

AEVST (11/07/2022). 

 

Eco-Escolas 
 

O Programa Eco-Escolas pretende encorajar o desenvolvimento de atividades, 

visando a melhoria do desempenho ambiental das escolas, contribuindo para a 

alteração de comportamentos e do impacto das preocupações ambientais nas 

diferentes gerações, reconhecendo e premiando o trabalho por elas desenvolvido. 

Visa, ainda, criar hábitos de participação e de cidadania, tendo como objetivo principal 

encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na 

comunidade. Pensar na questão ambiental é um problema de natureza educacional. 

Valorizar os recursos naturais, entender sua importância e participar de atitudes que 

venham a convergir para a preservação, é de uma questão de cidadania. Os 

professores devem proporcionar aos alunos atividades a fim de que esses possam 

exercer a sua cidadania, reivindicando, percebendo os problemas ambientais e 

sugerindo ações pertinentes. 

A Candidatura à Bandeira Verde faz-se em 3 fases. 

 1 – INSCRIÇÃO | enviada até 31 de outubro  

2 – FICHA DE ACOMPANHAMENTO | enviada até 28 de fevereiro   

3 – FICHA DE CANDIDATURA AO GALARDÃO 

O presente projeto abrange o desempenho de toda a comunidade escolar, 

nomeadamente, alunos, professores, encarregados de educação e assistentes 

operacionais da ação educativa, referente à implementação do Programa Eco-Escolas, 
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ao longo do ano letivo 2021/2022. No ano letivo de 2021-22, os temas do ano que a 

escola se candidatou ao Galardão Eco-Escolas são: Biodiversidade: preservar e 

regenerar e espaços exteriores e os temas base (Água, Resíduos, Energia). 

No âmbito do Programa Eco-Escolas foram desenvolvidos diferentes 

projetos/desafios ao longo do 3º Período e ao longo do ano: 

Geração Depositrão 14 | 2021-2022 - (Ao longo do ano letivo) - Fruto de uma parceria entre a 

ERP Portugal (Entidade Gestora de Resíduos) e o Programa Eco-Escolas (ABAE), o projeto 

Geração Depositrão visa (in)formar as crianças e jovens e através dos mesmos a população em 

geral, acerca da importância do adequado encaminhamento de Resíduos de Equipamentos 

Elétricos e Eletrónicos (REEE) e Resíduos de Pilhas e Acumuladores (RP&A). 

Recriar: “Constrói o teu Traga Pilhas” - Esta atividade consistiu na construção de um equipamento de 

recolha de pilhas, usando a reutilização de materiais com criatividade e originalidade. O nome 

do equipamento para a recolha de pilhas é o “Traga Pilhas”. Teve como objetivos: (In)formar 

acerca do correto encaminhamento deste resíduo; contribuir para a recolha de pilhas; 

promover a reutilização de materiais usando a criatividade e originalidade. 

ECOMOVIMENTO – (Ao Longo do ano letivo) - Focou-se essencialmente na reciclagem dos 

Óleos Alimentares Usados (OAU) no sentido de valorizar e renovar esta matéria, estendendo o 

seu ciclo de vida como forma de, principalmente, Biocombustível. A nossa missão não passa 

apenas pela procura contínua na melhoria do ambiente. É fundamental a sensibilização de que 

todos temos uma responsabilidade ambiental e social para o aumento da qualidade de vida 

daqueles que nos rodeiam e para gerações futuras. 

Programa ECOVALOR- Concurso SEPARA E GANHA – ECOPONTO AMARELO E AZUL 

(RESINORTE)- (Ao longo do ano) O programa ECOVALOR tem como objetivo promover boas 

práticas ambientais, premiando aquelas que apresentam melhor desempenho na reciclagem 

das suas embalagens usadas. Destina-se a todas as comunidades escolares, Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos. Colaborando no desenvolvimento de atividades de educação 

e sensibilização ambiental dedicadas ao tema dos resíduos urbanos.  ECOVALOR oferece a toda 

a comunidade escolar (alunos, professores, auxiliares e famílias), um conjunto de atividades 

que promovem uma maior informação sobre as vantagens das boas práticas ambientais no 

âmbito da valorização dos resíduos urbanos, motivando, através do contacto direto, alterações 

de comportamentos que permitam melhorar o desempenho ambiental dos municípios. 

PEGADAS / Laboratório da Paisagem- Educar e sensibilizar a comunidade educativa para a 

defesa do ambiente e para as políticas de desenvolvimento eco- sustentável; reduzir a pegada 

ecológica; incentivar à mudança de paradigma nos comportamentos e forma de estar da 
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comunidade, com base em práticas comunitárias assentes em princípios ecologicamente 

sustentáveis; promover políticas amigas do ambiente, ecológicas e inclusivas. 

Participação em ações de sensibilização e workshops promovidos pelo Laboratório da 

Paisagem; Visualização de vídeos e PowerPoints em contexto sala de aula; participação ativa 

de toda a comunidade educativa, com ideias, opiniões, sugestões e criatividade, para a 

melhoria continua deste programa ecológico para aprendizagem do desenvolvimento 

ambiental sustentável; participação em atividades e desafios promovidos pelo Laboratório da 

Paisagem. 

ECO PARLAMENTO– ( Ao longo do ano) Os nossos alunos estiveram presentes no arranque da 

7.ª edição do Eco Parlamento, nas instalações da UNU- EGOV. Sessão que deu a conhecer a 

Organização das Nações Unidas e a importância dos 17 ODS da Agenda 2030, que contou com 

a presença da responsável da instituição, Delfina Soares. Os alunos puderam também 

conhecer os restantes colegas das escolas participantes com atividades lúdicas e pedagógicas. 

No dia 5 de março presenciaram a Sessão de formação  no Laboratório da Paisagem com o 

Jogo do ODS - destinada exclusivamente ao grupo de trabalho composto pelos alunos 

participantes – Sessão de educação não formal com vista à exploração dos projetos, 

articulação com os ODS, desenvolvimento de competências orais, espírito de partilha e 

interajuda entre os alunos envolvidos. 

No dia 18 de março, a sétima edição do Eco Parlamento, uma das atividades âncora do 

programa ambiental PEGADAS, coordenado pelo Laboratório da Paisagem. 

O Agrupamento de Escolas do Vale de S.Torcato esteve presente,  no Laboratório da Paisagem,  

com a sua  equipa de quatro alunos dos vários ciclos de escolaridade e apresentou o projeto 

“Inter( Ge)rações”, tendo também que o defender perante as questões dos alunos dos 

restantes agrupamentos. 

A Escola Básica do Vale de São Torcato voltou a distinguir-se nas políticas ecológicas de defesa 

de um planeta mais verde, no dia 27 de maio de 2022, marcando presença na 7.ª edição do 

Eco Parlamento com o estimulante e inspirador projeto INTER(GER)AÇÕES, representado 

pelos alunos Ana Leonor Lage (9.º ano),  Inês Lage (6.º ano), Leonor Novais (4.º ano)  e João 

Rodrigues (7.º ano), com a orientação da professora Paula Lopes, a responsável por promover 

esta ação através do intercâmbio de experiências entre gerações. 

Os alunos envolvidos neste rico projeto descrevem a sua participação em poucas, mas 

significativas, palavras – partilha (Ana Leonor), ambiente (Inês), amizade (Leonor), futuro e 

satisfação (João) – e, com ele, pretendem tornar real e valorizar a partilha de saberes entre 

gerações, sentindo uma sensação de satisfação inexplicável por poderem partilhá-lo com 
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outras escolas. A professora Paula Lopes, responsável pelo projeto, descreve-o como um 

“Encontro de inter(ger)ações “tecendo” um futuro mais verde!”  

No dia 7 de junho, os alunos envolvidos fizeram uma visita à Assembleia da República, em 

Lisboa, tiveram a oportunidade de conhecer a história do Mosteiro de São Bento e da sua 

evolução a Parlamento, assim como o património museológico à guarda da Assembleia da 

República, percebendo o funcionamento do Parlamento, do processo legislativo e da cidadania 

em geral. 

A visita foi também acompanhada por dois deputados eleitos pelo círculo eleitoral de Braga, 

André Coelho Lima (PSD) e Irene Costa (PS), que fizeram questão de deixar algumas palavras 

aos jovens “eco parlamentares” vimaranenses. 

O Eco Parlamento tem contribuído para a implementação e para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. Assente em metodologias de educação não formal, 

proporciona-se aos jovens o incremento de competências discursivas, a síntese do 

conhecimento adquirido em contexto escolar, a organização de informação científica e a 

apresentação de ideias e soluções em trabalho de equipa para os desafios ambientais 

identificados. 

Projeto “O Selho para Todos” – (Ao longo do ano letivo) Conselho Consultivo de 

embaixadores do projeto  “𝙊 𝙎𝙚𝙡𝙝𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙏𝙤𝙙𝙤𝙨”, com alunos do 5.º C e 7.º B da Escola 

Básica do Vale de S. Torcato, abordaram os recursos hídricos e a biodiversidade no âmbito do 

projeto "O Selho para Todos", inserido no programa ambiental PEGADAS. 

Este projeto teve como missão capacitar os mais jovens para a defesa das linhas de água, com 

ações de educação não formal, sobre a importância da preservação das linhas de água, como 

recurso patrimonial, cultural e paisagístico inestimável, como é o caso do rio Selho, um dos 

afluentes do rio Ave. 

Os alunos assistiram a mais quatro sessões de educação ambiental, como embaixadores do 

projeto “𝗢 𝗦𝗲𝗹𝗵𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗧𝗼𝗱𝗼혀”, sobre a importância da preservação das linhas de água, como 

recurso patrimonial, cultural e paisagístico inestimável, como é o caso do rio Selho, um dos 

afluentes do rio Ave. Debateram-se as fraquezas e forças da linha de água, pensaram em 

soluções para melhorar a sua qualidade, entre outras dinâmicas de educação não formal.  

Os embaixadores do projeto, tiveram saídas de campo e aplicaram os conhecimentos 

adquiridos ao longo das sessões anteriores, monitorizando um troço do rio Selho e o do 

“Parque das Camélias”. Com os técnicos do Laboratório da Paisagem foram, para as margens 

daquelas linhas de água, analisar a água, a vegetação e a biodiversidade.  

 



Relatório final de execução do PAA                                                                                     40 
 

Este projeto teve como a missão de capacitar os mais jovens para a defesa das linhas de água e 

da sua biodiversidade. 

 “Tampinhas que Ajudam + ”  - O nosso Agrupamento, no âmbito do projeto Eco Parlamento e 

do Projeto Eco-Escolas efetuou uma parceria com o Agrupamento de Escolas Santos Simões na 

Recolha de Tampinhas  com o projeto- “Tampinhas que Ajudam +” - Vamos ajudar a Maria 

Leonor a ter a sua cadeira adaptada! 

Conjugando os esforços de muitos alunos e das suas famílias, envolvendo todas as escolas e 

todas as outras instituições que se queiram juntar a esta causa, conseguiremos reunir um 

maior número de tampinhas. Por outro lado, estaremos também a contribuir para a economia 

circular e para a diminuição dos resíduos de plástico. Nós faremos chegar à Maria Leonor todas 

as tampinhas recolhidas! Entrega as tampinhas em qualquer escola do Agrupamento de 

Escolas do Vale de S.Torcato que chegarão à Maria Leonor. O objetivo pretendido foi 

alcançado, a Maria Leonor conseguiu angariar a quantidade de tampinhas suficientes para a 

aquisição da sua cadeira de rodas. 

Comemoração do “Dia Mundial da Terra” - 22 de abril, conta já com mais de mil milhões de 

atos realizados em prol do ambiente ao longo da história. É o maior dia do ano para o planeta 

Terra, desejamos que todos os habitantes do mundo realizem algum ato que o proteja. Este 

ato será uma espécie de semente para regar durante o resto do ano. 

Para assinalar o dia, os alunos da Escola Básica do Vale de S. Torcato escreveram frases sobre a 

importância do planeta Terra e afixaram-nas no Placard do Eco-Escolas. 

Alguns alunos participaram também na palestra online “Praia Limpa = Praia Sustentável? – o 

borrelho-de-coleira-interrompida como caso de estudo”, proferida pelo Dr. Pedro Martins 

(biólogo, Associação Pé Ante Pé), promovida pelo CMIA de Vila do Conde. 

“Do Lixo se Faz Arte” – Concurso promovido pela RESINORTE - Com o intuito de celebrar 

o Dia Internacional da Reciclagem, o presente concurso teve como objetivos: fomentar a 

criatividade dos jovens e crianças dos estabelecimentos de ensino da área de intervenção da 

RESINORTE; estimular o conhecimento sobre obras de arte famosas; incentivar a utilização de 

materiais recicláveis; sensibilizar para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 

Desafio “O Mar Começa Aqui!” - Após a ocorrência de fenómenos de precipitação, o percurso 

das águas pluviais, é inicialmente feito à superfície nas áreas impermeáveis, como por 

exemplo, telhados, pátios e valetas de arruamentos, mas é rapidamente conduzida para os 

coletores instalados subterraneamente, através das sarjetas e sumidouros, onde flui até ser 

devolvida aos cursos naturais de água, lagos, lagoas, baías ou no mar. 

As sarjetas de passeio e sumidouros são importantes dispositivos de entrada de fluxos de 

água, dado que garantem o acesso das águas pluviais às redes de drenagem, contudo, são 
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frequentemente objeto de deposição de resíduos, quer decorrentes do arrastamento das 

águas da chuva, quer decorrentes da atividade humana, como óleos alimentares, garrafas, 

beatas, entre outros. 

Compete às autarquias sensibilizar a população em geral e para a comunidade escolar em 

particular, para as consequências, quer nos ecossistemas terrestres, quer nos ecossistemas 

marinhos, da incorreta deposição dos resíduos. É neste contexto que a ABAE lança o desafio 

“O mar começa aqui” a todas as autarquias e às Eco-Escolas. 

Objetivos deste projeto: 

 Compreender a necessidade de preservação dos ecossistemas e da biodiversidade em 

geral e da qualidade da água doce e salgada em particular 

 Educar para uma cidadania ativa incitando os jovens a passar a mensagem de que 

“Tudo o que cai no chão, vai parar ao mar” a toda a comunidade educativa 

 Estimular a criatividade dos alunos, através do desenvolvimento de competências em 

áreas como a expressão plástica. 

 Implementar estratégias de cooperação escolas-autarquias para a promoção 

da sustentabilidade. 

Todo o processo de concretização das pinturas foi supervisionado pela Câmara Municipal que 

forneceu as tintas para a sua realização. 

Após o dia das pinturas foi enviada para a ABAE uma imagem da sarjeta pintada e divulgada na 

página da escola. 

“Brigada da Monitorização” - Os resíduos deitados no chão são um problema grave para o 

ambiente, pois contribuem para diversos tipos de poluição, como poluição terreste e hídrica. 

Devido a estes problemas preocupantes, os alunos do Clube Eco-Torcatinho, decidiram criar 

pequenas equipas de limpeza dos espaços exteriores da escola e divulgar regras de conduta 

face à preservação do meio ambiente, com trabalhos realizados por eles. Promoveram uma 

atividade semanal, executada em 5 minutos, onde efetuaram recolhas de resíduos no recinto 

escolar no tempo previsto, com o objetivo de sensibilizar os colegas a não colocarem lixo no 

chão. Desta forma, a escola contribui para o alerta deste problema ambiental. Procederam 

também à monitorização dos resíduos produzidos na escola ao longo do ano letivo. 

Desafio “Biodiversidade da Minha Escola” - Integrado nos temas do ano letivo 2021-2022, 

Espaços Exteriores e Biodiversidade – Preservar e Regenerar, este projeto teve como principal 

objetivo dar a conhecer e promover a ação pela proteção da biodiversidade que rodeia o 

espaço escolar. 
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O desafio lançado às Eco-Escolas foi de documentar a diversidade de espécies que encontram 

no recinto escolar, através da observação das mesmas, da pesquisa, captura de imagens e 

elaboração de ilustrações. 

Os objetivos do desafio foram: contribuir para a ligação à natureza pela comunidade educativa 

e promover a sua cidadania ativa e pensamento crítico; conhecer e dar a conhecer a 

diversidade de aves que “visitam” os espaços exteriores regularmente frequentados; 

desenvolver um projeto de aprendizagem ativa em trabalho de campo. Participar no desafio 

permitiu contribuir para a ligação à natureza pela comunidade educativa e promover a sua 

cidadania ativa e pensamento crítico. 

Os alunos fizeram o registo fotográfico das espécies encontradas; ilustração das espécies, ficha 

das espécies fotografadas e ilustradas. 

Desafio “Onde está o Eco-Lápis” - Foi uma iniciativa promovida conjuntamente pela ABAE e a 

Faber-Castell. Pretendeu-se desafiar os alunos, sob a orientação da professora Coordenadora 

do Programa, para a elaboração de trabalhos originais de ilustração sobre o tema “Rios e 

Oceanos”, onde deveria estar representada a personagem EcoLápis, “camuflado” na 

ilustração, para ser de difícil identificação.  

Os objetivos do desafio foram: desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes no âmbito 

da Educação Ambiental para a Sustentabilidade; conhecer o ciclo de vida do Ecolápis (através 

do estudo do material disponibilizado pela Faber-Castell; promover a reflexão sobre os 

impactos produzidos pela compra, utilização e desperdício dos produtos; desenvolver a 

criatividade; aplicar técnicas e materiais de desenho e pintura 

Colocação de armadilhas para a VESPA VELUTINA - Na Escola Básica do Vale de S. Torcato, 

através do projeto dinamizado pelo Município de Guimarães - Laboratório da Paisagem, foram 

instaladas armadilhas para a vespa Velutina (Asiática). 

“Escultura de Um Mocho” - Este desafio UHU teve como objetivos: 

• Estimular através de atividades práticas o aumento da literacia para a sustentabilidade em 

geral e biodiversidade em particular; 

• Educar para a manutenção e preservação dos ecossistemas nacionais; 

• Desenvolver competências nas áreas de investigação e expressão plástica; 

• Dar a conhecer, produtos que respeitam o equilíbrio dos ecossistemas. 

Os alunos fizeram o projeto, com recurso a colagens procederam à escultura e posteriormente 

à construção do mocho, recorrendo à reutilização de materiais. 

 

Roupas Usadas Não Estão Acabadas 2021-22 – A” H SARAH Trading” (Entidade Gestora de 

Resíduos) e a ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa juntam-se na 9.ª Edição do projeto 

http://www.sarah-trading.com/
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“Roupas Usadas Não Estão Acabadas”. Com esta iniciativa, pretende-se desenvolver junto das 

Eco-Escolas do país, a temática da reutilização/reciclagem têxtil, (in)formando as crianças e 

jovens e, através deles, a população em geral acerca da importância do adequado 

encaminhamento de roupas, calçado e brinquedos. 

O projeto está estruturado em duas atividades distintas: Recolha com Estilo e Criar com Estilo 

Criar com estilo | desafio criativo - O tema deste ano é “Espécies Nativas em Tecido” e 

pressupõe a personalização de dois pedaços de tecido. Um sobre a Flora e outro sobre a 

Fauna, inspirados nas espécies Nativas de Portugal. A ideia  ver representado, uma espécie 

animal e uma espécie vegetal por escola. 

Desafio- “Painel da Biodiversidade da Minha Terra” - Com este desafio propôs-se a produção 

de um painel, com recurso a colagens, que represente a Biodiversidade da região onde se 

localiza a escola.  

Metodologia do trabalho: Pesquisa sobre a biodiversidade da região; Realização do um painel 

que com a dimensão de 1m x 1m, com mensagens que apelativas à conservação da 

Biodiversidade. 

O Projeto “Muros com Vida” - É lançado na Década das Nações Unidas da Restauração de 

Ecossistemas (2021-2030) com o intuito de contribuir para alertar e mobilizar a comunidade 

para a prevenção e inversão do processo de degradação dos ecossistemas terrestres e 

aquáticos, com repercussões nas alterações climáticas e na extinção em massa de várias 

espécies. 

O Projeto assenta no entendimento da importância da rua enquanto suporte das dinâmicas 

dos municípios e elemento estruturante e agregador do espaço público, como espaço de 

educação, espaço de arte, espaço de contemplação e espaço de partilha e comunicação dos 

princípios de sustentabilidade. 

O município, as escolas e toda a comunidade são desafiados a trabalhar no sentido de 

promover a preservação e valorização dos ecossistemas, através da arte urbana. 

 As pinturas teriam de se enquadrar nos temas do ano Eco-Escolas “Biodiversidade: Preservar 

e Regenerar” e “Espaços exteriores”, podendo integrar ecossistemas como florestas, terras 

agrícolas, zonas húmidas e oceanos.  

Os objetivos do projeto foram: incentivar à preservação e valorização do recinto escolar; 

sublinhar a importância da preservação/recuperação de ecossistemas; melhorar o aspeto 

estético do recinto escolar; trabalhar a expressão artística, explorando o potencial criativo das 

crianças e jovens, exteriorizando preocupações, ações, comportamentos e realidades no 

âmbito da sustentabilidade; proporcionar novos espaços de partilha, convívio, comunicação. 
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Os alunos da Escola Básica do Vale de S. Torcato aceitaram o desafio “Muros com Vida” e 

resultou no trabalho maravilhoso que chama a atenção para a importância de preservar e 

regenerar a biodiversidade. 

Hortas Bio nas Eco-Escolas - A ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa e a AGROBIO – 

Associação Portuguesa de Agricultura Biológica convidam as Escolas da Rede Eco-Escolas a 

participar num concurso de Hortas Escolares. A nossa escola aceitou o desfio e envolveu os 

alunos do 5.º ano.  

Promovemos uma abordagem centrada na inclusão e na participação ativa dos alunos, 

contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e social, bem como para a sua educação 

alimentar. 

Promovemos a interdisciplinaridade e um planeamento integrado das atividades ao longo do 

ano e sua integração curricular. 

São objetivos deste projeto: (in)formar sobre o modo de produção biológico; incentivar 

atividades práticas associadas à produção de alimentos; promover uma alimentação mais 

saudável e sustentável na escola e comunidade; realçar a importância da aquisição dos 

produtos locais. 

Os alunos do 5º ano de escolaridade, trataram da Horta Bio no âmbito do Programa Eco-

Escolas. 

Assistiram a Workshops nas disciplinas de Matemática e Ciências Naturais, desde a preparação 

do terreno até ao produto final. Calcularam áreas e perímetros do terreno, procederam a 

plantação, observaram a germinação de sementes, o crescimento das planta e aprenderam 

técnicas naturais para combater as pragas.  

Plante hoje para colher amanhã! 

Comemoração do “DIA MUNDIAL DO AMBIENTE” - No dia 6 de junho, os alunos do 5.º 

ano de escolaridade, da Escola Básica do Vale de S. Torcato, caminharam até ao Campo da 

Ataca. Os objetivos da caminhada foram: incentivar o trabalho de campo e as vivências no 

espaço exterior indo ao encontro dos temas do ano Eco-Escolas: biodiversidade (preservar e 

regenerar) e espaços exteriores; conhecer território da freguesia em que se insere a escola e o 

seu património ambiental, social e cultural; incentivar as parcerias com as juntas de freguesia e 

de sensibilizar para a preservação do meio ambiente, agindo no presente para proteger o 

Futuro. 

Vídeo “Sou uma Eco-Escola, porque…” - Esta atividade destinou-se a todas as escolas inscritas 

no Programa Eco-Escolas 2021-2022, no âmbito da comemoração dos 25 anos deste programa, 

em Portugal. 
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Consistiu na realização de um pequeno vídeo com a duração máxima de 1 minuto onde foram 

evidenciadas as ações promovidas pela escola ou destacar a atividade mais interessante que se 

realizou, para serem uma Eco-Escola. Recomendou-se que o vídeo comece/inclua a frase “Sou 

uma Eco-Escola, porque…”/ “Somos Eco-Escolas porque”.  Os objetivos do desafio foi: dar a 

conhecer as boas práticas das Eco-Escolas em Portugal; criar uma atividade de comunicação no 

âmbito da comemoração dos 25 anos do Programa Eco-Escolas. 

O Eco-Código corresponde a um dos elementos do programa Eco-Escolas, sendo o sétimo 

passo da metodologia proposta. O Eco Aluno deverá conseguir identificar um conjunto de 

atitudes e comportamentos conducentes à melhoria do ambiente na escola, em casa e na 

Freguesia, Vila e Concelho. 

O Eco-Código da nossa Escola é constituído por frases de acordo com os temas base do 

presente ano letivo. A sua produção do Poster Eco-Código tem como finalidade sensibilizar 

toda a comunidade local, da sua importância no dia-a-dia para o nosso Planeta. Tem como 

tema “A Biodiversidade no Planeta!”.  

 A biodiversidade é vida. Preserve-a! 

Clube Eco-Torcatinho - O projeto do Clube Eco-Torcatinho desenvolveu-se no âmbito da 

implementação do Programa Eco-Escolas vocacionado para a Educação Ambiental, para a 

Sustentabilidade e para a Cidadania. No Clube os alunos tiveram a possibilidade de dinamizar 

projetos de trabalho inovadores e motivadores que lhes permitissem, na prática, compreender 

a importância que as suas atitudes individuais têm na melhoria do ambiente. Teve como 

objetivo principal desenvolver uma consciência crítica face ao ambiente com vista à 

implementação de boas práticas sustentáveis e ecológicas no dia-a-dia. 

No Clube os alunos foram envolvidos na participação em desafios/projetos 

promovidos pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, PEGADAS – Laboratório da 

Paisagem e RESINORTE.  

Os alunos que aderiram a este projeto mostraram-se bastante motivados e 

identificaram-se com as temáticas abordadas. As ações desenvolvidas no âmbito do 

Programa permitiram sensibilizar a comunidade escolar para a economia circular, a 

importância de uma alimentação saudável e sustentável a necessidade de preservar e 

regenerar a Biodiversidade e a conservação da natureza. Ao longo do ano 

compreenderam que têm um papel ativo a desempenhar e que também dependerá 

deles a conservação do nosso Planeta. Este projeto possibilitou estimular a 

criatividade, fortalecer a interação entre a escola e a sociedade, e consciencializar para 

questões relacionadas com a recolha seletiva, triagem de resíduos, reciclagem e 
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reutilização de materiais de forma a reduzir o seu impacto no meio ambiente. Embora 

algumas das atividades propostas inicialmente não se tenham concretizado na íntegra, 

devido à situação pandémica em que nos encontrávamos. Consideramos que as 

atividades e intervenções desenvolvidas permitiram atingir os objetivos propostos para 

a implementação do programa, no que concerne aos temas do ano “Biodiversidade: 

preservar e regenerar e Espaços exteriores” as metas propostas foram plenamente 

atingidas. Pretendemos com estes pequenos atos formar futuros cidadãos, mais 

atentos e responsáveis por um desenvolvimento sustentável que permita tornar o 

nosso planeta mais habitável. É um imperativo cívico termos uma consciência 

ecológica, pois muitos dos hábitos e rotinas das nossa vidas terão que mudar para o 

bem de todos. 

Sugestões para o próximo ano letivo: Aperfeiçoar a articulação entre os diferentes 

grupos/ projetos/ departamentos com o objetivo de aferir as atividades desenvolvidas, 

evitando repetição e sobreposição e planificar atividades que podem ser enquadradas 

nas temáticas das diferentes disciplinas em contexto sala de aula. É envolver alunos, 

pessoal docente e não docente, toda a comunidade educativa num propósito comum, 

é sentir que podemos atuar, propor, educar e contribuir para um desenvolvimento 

mais sustentável. 

 

Programa Eco-Escolas – Escola Básica de Mosteiro 

A Escola Básica de Mosteiro deu continuidade às atividades do programa Eco-Escolas, 

tendo o cuidado de envolver toda a comunidade educativa neste projeto. 

Os temas do plano de ação (a água, os resíduos, a energia e a biodiversidade) foram 

abordados de acordo com o estipulado e a maioria dos objetivos foram alcançados: 

Sensibilizar a comunidades escolar para um consumo responsável da água; 

Criar mecanismos de reaproveitamento da água das chuvas; 

Sensibilizar toda a comunidade escolar para a correta separação dos resíduos; 

Diminuir a quantidade de lixo no espaço exterior; 

Diminuir o consumo de energia; 

Aumentar a eficácia energética; 

Aumentar o número de árvores no espaço exterior; 
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Sensibilizar os alunos para a diversidade de animais que visitam o espaço exterior… 

Neste período destacamos algumas atividades e rotinas já implementadas, nos 

períodos anteriores e outras que estavam já programadas de acordo com as temáticas 

e atividades do projeto.   

Água – A “Brigada da Água” fez a supervisão e registo das ocorrências e as docentes 

abordaram o tema, fazendo a articulação com a disciplina de Estudo do Meio, 

nomeadamente no estudo do “Ciclo da Água” e o Projeto “Selho para Todos” (turma 

ST7).  

Colocamos “bidons” na nossa Horta Pedagógica, para reaproveitamento das águas da 

chuva. 

Resíduos – As turmas fizeram a correta separação dos resíduos, em contexto sala de 

aula.  

As crianças da educação Pré-escolar construíram-se ecopontos com materiais 

recicláveis e deu-se continuidade ao ensinamento das crianças, em relação à utilização 

dos ecopontos. 

Participamos na atividade “Geração Depositrão”, com a construiu de um pilhão, o 

“Traga Pilhas”, nas turmas JIST3 e JIST4, para colocar na entrada da Escola.  

Continuamos com a Campanha Solidária “Recolha de Tampinhas”, para apoiar uma 

criança na aquisição de uma cadeira adaptada. Destacamos todo o envolvimento da 

comunidade educativa e a visita da criança à nossa escola. Esta atividade foi um bom 

exemplo de multidisciplinaridade, onde se trabalharam várias competências de 

formação pessoal e social. 

Energia – A “Brigada da Energia” continuou em ação, tendo realizado alguns registos 

nos horários de intervalo e de almoço, com o objetivo de sensibilizar para desligar os 

interruptores e aparelhos, quando não estão a ser utilizados, diminuindo o consumo 

de energia. 

Biodiversidade – Este tema foi acrescentado no Plano de Ação e trabalhado em vários 

momentos, nomeadamente, com o estudo dos animais, na disciplina de Estudo do 

Meio, na implementação do projeto “Selho para Todos”, na construção de 

comedouros para os pássaros (ST4 e ST5), … 

 

Atividades facultativas  



Relatório final de execução do PAA                                                                                     48 
 

Hortas Bio nas Eco-Escolas 

Neste período, as crianças do Pré-escolar realizaram aulas na horta para tratar das 

plantas e colher os alimentos produzidos. Também foi possível observar alguns aninais 

e estudar um pouco das suas características. 

As crianças manifestaram um interesse e empenho positivos, nos momentos passados 

na Horta Pedagógica. A aprendizagem tornou-se mais significativa, porque permite a 

experimentação e concretização de algumas etapas da produção de alimentos.  

O Mar Começa Aqui 

Com o envolvimento da maioria das crianças do 1.º Ciclo, o desafio “O Mar Começa 

Aqui” concluiu-se neste período. 

Esta atividade foi um grande impulso neste projeto, permitindo trabalhar o tema da 

biodiversidade, paralelamente conseguimos desenvolver competências 

pluridisciplinares e decorar o espaço exterior da escola. Este foi também um registo 

significativo, da nossa adesão ao Programa Eco-Escolas.  

A Biodiversidade na Minha Escola  

Indo ao encontro desta temática destacam-se as atividades de construção de 

comedouros para os pássaros, com o apoio das famílias; a observação dos animais que 

visitam o espaço exterior da nossa escola e a produção de cartazes; a aula dada por um 

encarregado de educação sobre o ciclo do “Bichinho-da-Seda”; a criação de Bichinhos-

da-Seda em sala de aula; a visita ao Rio Selho pela turma ST7, entre outras. 

Roupas Usadas 

As roupas recolhidas foram entregues à Junta de Freguesia de São Torcato. 

Geração Verdão  

O desafio Geração Verdão foi proposto à turma ST7 e os alunos mostraram-se de 

imediato interessados em participar.  

Começamos o desafio com a visualização do vídeo e a exploração oral do mesmo. 

Os alunos escolheram a parte que mais gostaram e criaram trabalhos individuais numa 

primeira fase. De seguida escolheram-se dois para a construção do cartaz. 

Eco – Código 

As frases do Eco-código foram elaboradas com base na forma de conduta ambiental da 

escola. Todas as turmas participaram e o trabalho final ficou expostos na entrada da 

escola, para divulgação por toda a comunidade educativa. 
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Candidatura ao Galardão Eco-Escolas 

A candidatura ao galardão foi submetida e o portefólio elaborado para o efeito foi 

divulgado pela comunidade educativa, mais concretamente em assembleia de escola e 

na reunião com os encarregados de educação. 

 

Programa Eco-Escolas – Escola Básica de Bela Vista 

O presente projeto abrange o desempenho de toda a comunidade escolar, 

nomeadamente, alunos, professores, encarregados de educação e assistentes 

operacionais da ação educativa, referente à implementação do Programa Eco-Escolas, 

ao longo do ano letivo 2021/2022. 

No este ano letivo, a Escola Básica de Bela Vista inscreveu-se no tema do ano 

Biodiversidade: preservar e regenerar e nos temas base Água, Resíduos e Energia. 

Para além desses, a nossa escola trabalhou ainda outros temas Eco-Escolas, 

designadamente Alimentação e Cidadania e Economia Circular.  

Projetos e desafios realizados ao longo do 3.º Período 

Reutilização de pacotes do leite escolar - Para assinalar o mês da Prevenção dos Maus 

Tratos na Infância, os alunos reutilizaram pacotes do leite escolar na elaboração de 

moinhos de vento. Estes foram colocados em canteiros para assinalar essa ação, 

embelezar a entrada da escola e serviram, igualmente, para realçar a importância da 

reutilização.  

Desafio Geração Verdão - Após visualização do vídeo “Geração Verdão” e análise em 

contexto de sala de aula, os alunos do 3.º Ano puseram mãos à obra e realizaram as 

suas ilustrações, não descurando de algumas pesquisas e esclarecimentos com os 

professores. Concluídos os trabalhos, foi realizada uma seleção de apenas seis que 

integraram um cartaz intitulado "ATUAR PARA A TERRA SALVAR", que se encontra 

exposto no placard dedicado ao Eco-Escolas. Este trabalho foi submetido na 

plataforma para participar num concurso no âmbito da temática Economia Circular. De 

referir ainda que das ilustrações que compõem o cartaz, foi escolhido um trabalho, da 

aluna Matilde Vilarinho, que alerta para o consumo da água com a seguinte mensagem 

“Não desperdices água, cada gota conta”. Depois de reproduzido foi colocado junto de 

todas as torneiras existentes na escola. 
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Painel dos Alimentos: Açúcar ao Lanche – No âmbito da temática Alimentação 

Saudável e Sustentável, a turma SL2 aceitou este desafio do Eco-Escolas. Aproveitando 

a hora do lanche da tarde, deu-se início a esta atividade analisando-se os lanches que 

os alunos da mesma turma estavam a consumir. Em contexto de sala de aula, realizou-

se um inquérito individual sobre os produtos que, normalmente, consumem na escola, 

no lanche da tarde. A partir do mesmo, fez-se o tratamento dos dados, através do 

registo, por grupo, da quantidade de cada produto consumido. Ainda nessa aula, e em 

registo coletivo, no quadro, fez-se um apanhado geral dos resultados dos inquéritos de 

todos os alunos, organizando-os numa tabela e num gráfico de pontos. Numa segunda 

sessão, e depois de se verificarem quais os 6 produtos mais consumidos, os alunos, em 

grupos, analisaram os rótulos de cada um desses produtos, centrando a sua atenção 

nos açúcares. Nessa análise também se realizou uma pequena pesquisa sobre a origem 

do açúcar e quais as transformações que este sofria até chegar a nós (consumidores). 

Posteriormente, realizou-se a pesagem dos alimentos, fazendo uma leve comparação 

com o peso registado nos rótulos. Numa outra aula, procedeu-se à pesagem da 

quantidade de açúcar que cada produto continha, baseada na análise feita de cada um 

dos rótulos, colocando-se em boiões plásticos separadamente. Com todo este 

trabalho, refletiu-se em torno das consequências do consumo excessivo de açúcar e 

quais os tipos de lanche que devemos privilegiar. Finalmente, elaborou-se o painel que 

se encontra exposto na zona de refeições. Este trabalho também foi submetido na 

plataforma do Eco-Escolas. 

Criação de sinalética para alertar para o consumo de energia – Os alunos do 2.º e 3.º 

Anos realizaram vários estudos gráficos com o intuito de criar um logótipo que seria 

colocado em locais específicos para alertar para o consumo responsável de energia. O 

trabalho do aluno Bruno Novais, da turma SL3, foi o escolhido. Depois de trabalhado 

em computador foi reproduzido e colocado próximo dos interruptores elétricos. 

PEGADAS / Laboratório da Paisagem (ao longo do ano letivo) - O programa PEGADAS 

é promovido pelo Laboratório da Paisagem e pela Câmara Municipal de Guimarães em 

colaboração com um conjunto de parceiros locais, nacionais e europeus. Este 

programa, dedicado à educação ambiental, pretende iniciar uma mudança de 

paradigma no comportamento e no modo de estar das pessoas, desenvolvendo 
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políticas ambientais, ecológicas e inclusivas.  A nossa escola, sempre que possível, 

participou em atividades dinamizadas pelo Laboratório da Paisagem. 

Projeto Poliniza-te (2.º e 3.º Períodos) - Os alunos das turmas do 2.° e 3.° Anos da 

Escola Básica de Bela Vista abraçaram o projeto Poliniza-te, no âmbito do PEGADAS - 

Guimarães. Neste período tiveram mais três sessões. Numa delas os alunos 

exploraram uma técnica de propagação de plantas para criação de um jardim para os 

polinizadores, produzindo bombas de sementes de espécies nativas que lançaram na 

natureza. Exploraram também a técnica de plantação de aromáticas por estacaria, 

utilizando copos de iogurte que guardaram do seu lanche e que serviram de vasos para 

a plantação das estacas de aromáticas. Na penúltima sessão realizaram hotéis para 

insetos, recorrendo a materiais reutilizados (latas de conserva grandes, cartão, 

pauzinhos, troncos furados, pinhas, entre outros). Finalmente, os alunos assistiram à 

última sessão do projeto que contou com a presença do apicultor e escritor Paulo 

Santos que falou sobre a polinização e partilhou imensas curiosidades sobre as 

abelhas. Apresentou ainda a Cuscas, uma pequena abelha, que apareceu para 

encantar a tarde! Foi muito divertido aprender! 

Monitorização e controlo da vespa asiática (Vespa velutina) - A nossa escola 

participou no projeto de monitorização e controlo da vespa asiática (Vespa velutina), 

através da instalação de uma armadilha, fornecida pelo Município de Guimarães - 

Laboratório da Paisagem. A cada 15 dias era realizada a contagem de vespas 

capturadas e depois submetida através do um link. 

Projeto O Selho para Todos (ao longo do ano letivo) – Os alunos da turma SL3, 3.º 

Ano, foram os embaixadores do projeto "O Ave para Todos", inserido no programa 

ambiental PEGADAS, ao nível do 1.º Ciclo. Este projeto tem a missão de capacitar os 

mais jovens para a defesa das linhas de água, com ações de educação não formal, 

sobre a importância da preservação das linhas de água, como recurso patrimonial, 

cultural e paisagístico inestimável, como é o caso do rio Selho, um dos afluentes do rio 

Ave. Ao longo deste período, assistiram a mais três sessões, sendo que a última ficou 

marcada por uma visita ao Parque da Liberdade, na freguesia de Selho S. Jorge em 

Pevidém, onde percorreram um troço das margens do rio Selho, ficando a conhecer 

um pouco mais da biodiversidade da região. 
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“Tampinhas que Ajudam +” (2.º e 3.º Períodos) – Deu-se continuidade à recolha de 

tampinhas com a ajuda de toda comunidade escolar. As mesmas serão encaminhadas 

para a ação – Tampinhas que Ajudam + promovida pelo Agrupamento Santos Simões 

para ajudar a Maria Leonor a ter uma cadeira adaptada. Além de ajudarmos nesta 

causa contribuímos também para a economia circular e para a diminuição dos resíduos 

de plástico. 

Sementeiras e horta pedagógica - Os alunos do Pré-escolar, com ajuda dos seus pais 

realizaram uma atividade de plantação de sementeiras. Posteriormente, construíram 

uma horta onde foram cultivadas as plantas germinadas nas sementeiras.  

Desafio “O Mar começa aqui” (2.º e 3.º Períodos) – Neste período realizou-se na nossa 

escola a pintura da sarjeta no âmbito do desafio “O mar começa aqui”, lançado pela 

ABAE a todas as autarquias do país de forma a sensibilizar a população em geral e a 

comunidade escolar em particular, para as consequências, quer nos ecossistemas 

terrestres, quer nos ecossistemas marinhos, da incorreta deposição dos resíduos.  

Esta atividade contou com o apoio da Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de 

Guimarães (Laboratório da Paisagem). Foi posteriormente divulgada na página do 

facebook do Agrupamento. 

Eco-código – Os alunos do 4.º Ano realizaram, em contexto de sala de aula, o Eco-

código da nossa escola. Para os elucidar acerca da tarefa, visualizaram e analisaram 

vários cartazes, incluindo o cartaz vencedor de 2019 que foi o do nosso Agrupamento. 

Foram assim consciencializados de que o Eco-código expressa um conjunto de 

objetivos, traduzidos por ações concretas/compromissos, que todos os membros da 

comunidade deverão executar e implementar no próximo ano letivo, constituindo 

assim o código de conduta ambiental da nossa escola. O Eco-código foi apresentado à 

comunidade escolar no último conselho Eco-Escolas.  

Conselho Eco-escolas – No dia 29 de junho realizou-se o último conselho Eco-Escolas, 

que contou com a presença do Presidente da Junta da União de Freguesias de Selho S. 

Lourenço/Gominhães e um elemento do Laboratório da Paisagem, em representação 

da Câmara Municipal de Guimarães. Neste conselho foi projetada a apresentação 

relativa à candidatura ao Galardão Eco-Escolas, que funciona como um portefólio que 

expõe todas as atividades implementadas ao longo do ano, previstas no Plano de Ação 

e outras que foram de encontro às temáticas do Eco-Escolas. Foi também dado a 
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conhecer o Eco-código que se encontra exposto no placard dedicado ao Eco-Escolas. 

Finalmente, enalteceu-se a participação ativa e empenhada de toda a comunidade 

escolar e a ajuda de outros intervenientes, como a autarquia local e a entidade 

Laboratório da Paisagem. 

 

Programa Eco-Escolas – Escola Básica de Vinha 

O Programa Eco-Escolas é um programa internacional desenvolvido em Portugal desde 

1996 pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa) que pretende encorajar e 

reconhecer o trabalho desenvolvido pelas escolas, no âmbito da Educação Ambiental 

para a Sustentabilidade. Visa criar hábitos de participação e de cidadania e valorizar os 

recursos naturais, entendendo a sua importância e a necessidade da sua preservação. 

Projeto Eco-Escolas 

No ano letivo de 2021-22, o tema do ano em que a escola se inscreveu foi:  Espaços 

Exteriores e os temas base (Água, Resíduos, Energia). Este projeto engloba o 

desempenho de toda a comunidade escolar, nomeadamente, alunos, professores, 

encarregados de educação e assistentes operacionais de ação educativa da Escola 

Básica de Vinha. 

As escolas foram ainda desafiadas a participar em diversos projetos que procuram 

(in)formar, aprofundar e premiar o trabalho no âmbito de temáticas específicas. 

No âmbito do Programa Eco-Escolas foram desenvolvidos diferentes projetos/desafios 

ao longo do 3º Período: 

Geração Depositrão 14 | 2021-2022 - (Ao longo do ano letivo)  

Fruto de uma parceria entre a ERP Portugal (Entidade Gestora de Resíduos) e o 

Programa Eco-Escolas (ABAE), o projeto Geração Depositrão visa (in)formar as crianças 

e jovens e através dos mesmos a população em geral, acerca da importância do 

adequado encaminhamento de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 

(REEE) e Resíduos de Pilhas e Acumuladores (RP&A). Os alunos construíram um 

deposito para pilhas e acumuladores que se encontra na frente da escola estando 

acessível a toda a comunidade educativa.  

 Construção de um depósito de recolha de tampinhas (recolha feita ao longo do ano 

letivo) 
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Os alunos construíram um depósito para tampinhas com materiais recicláveis. Todas as 

tampinhas que angariarmos, com a ajuda de toda comunidade escolar, serão 

encaminhadas para a ação – Tampinhas que Ajudam + promovida pelo Agrupamento 

Santos Simões para ajudar a Maria Leonor a ter uma cadeira adaptada. Além de 

ajudarmos nesta causa contribuímos para a diminuição de resíduos plásticos 

PEGADAS / Laboratório da Paisagem - (Ao longo do ano letivo) 

 Educar e sensibilizar a comunidade educativa para a defesa do ambiente e para as 

políticas de desenvolvimento eco- sustentável; reduzir a pegada ecológica; incentivar à 

mudança de paradigma nos comportamentos e forma de estar da comunidade, com 

base em práticas comunitárias assentes em princípios ecologicamente sustentáveis; 

promover políticas amigas do ambiente, ecológicas e inclusivas. A escola Básica de 

Vinha, sempre que possível, participa em atividades dinamizadas pelo Laboratório da 

Paisagem. 

Brigadas da Energia e sinalização - (Ao longo do ano letivo) 

Os alunos construíram cartazes e sinaléticas que colocaram em sítios específicos para 

alertar para o consumo responsável de energia. Foram ainda criadas Brigadas da 

Energia de forma a controlar os gastos desnecessários de energia. 

Sensibilização para a correta separação do lixo - (Ao longo do ano letivo)  

Campanhas de sensibilização para a necessidade da correta separação do lixo, 

alterando desta forma o comportamento da comunidade educativa em relação à 

importância da separação e reutilização do mesmo. 

Reaproveitamento da água da chuva e colocação de garrafas de água nos autoclismos 

- (Ao longo do ano letivo) 

Colocaram-se bidons no espaço exterior para apanhar a água da chuva e desta forma 

fazer o seu reaproveitamento. Também se  introduziram garrafas com  água recolhida 

da chuva, nos depósitos dos autoclismos, para poupar água em cada descarga. Por 

último, foi colocada sinalética em locais específicos alertando para o consumo 

responsável de água. 

Desafio Geração Verdão - (3.º período) 

Após visualização do vídeo “Geração Verdão” e análise em contexto de sala de aula, os 

alunos da Turma V2 puseram mãos à obra e realizaram as suas ilustrações, não 

descurando de algumas pesquisas e esclarecimentos com a professora. Concluídos os 
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trabalhos, foi realizada uma seleção de apenas seis que integraram um cartaz 

intitulado "Reciclar +", que se encontra exposto no refeitório/sala de convívio. Este 

trabalho foi submetido na plataforma para participar num concurso no âmbito da 

temática Economia Circular.  

Construção de comedouros para pássaros - (3.º período) 

Os alunos, com a ajuda dos pais/encarregados de educação, construíram comedouros 

para pássaros com materiais reutilizáveis/recicláveis. Esta atividade foi uma 

importante oportunidade de educação ambiental, que estimulou as crianças e a 

comunidade educativa para uma consciência ecológica e de respeito pelo Ambiente, 

preservando e regenerando o nosso espaço escolar.  

Desafio “O Mar Começa Aqui!” - (2.º/3.º períodos) 

 Neste período realizou-se na nossa escola a pintura da sarjeta no âmbito do desafio 

“O mar começa aqui”, lançado pela ABAE a todas as autarquias do país de forma a 

sensibilizar a população em geral e a comunidade escolar em particular, para as 

consequências, quer nos ecossistemas terrestres, quer nos ecossistemas marinhos, da 

incorreta deposição dos resíduos. Esta atividade contou com o apoio da Junta de 

Freguesia e a Câmara Municipal de Guimarães (Laboratório da Paisagem). Foi 

posteriormente divulgada na página do Facebook do Agrupamento e Jornal de Parede 

da escola. 

Roupas usadas não estão acabadas! - (3.º período) 

No âmbito da atividade do Projeto Eco-Escolas “Roupas usadas não estão acabadas” 

realizamos uma ação de recolha de roupa usada, que posteriormente será entregue a 

uma instituição local. Desta forma pretendemos (in)formar a comunidade educativa da 

importância do adequado encaminhamento de roupas e calçado usado. 

Eco-Código - (3.º período) 

Os alunos das turmas V1 e V2 realizaram, em contexto de sala de aula, o Eco-código da 

nossa escola. Este, expressa um conjunto de objetivos, traduzidos por ações 

concretas/compromissos, que todos os membros da comunidade deverão executar e 

implementar durante o ano letivo, constituindo assim o código de conduta ambiental 

da nossa escola. O Eco-código foi apresentado à comunidade escolar no último 

conselho Eco-Escolas.  

Conselho Eco-Escolas - (3.º período) 
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No dia 30 de junho realizou-se o último conselho Eco-Escolas, que contou com a 

presença do Presidente da Junta da União de Freguesias de Atães e Rendufe e um 

elemento do Laboratório da Paisagem, em representação da Câmara Municipal de 

Guimarães. Neste conselho foi projetada a apresentação relativa à candidatura ao 

Galardão Eco-Escolas, que funciona como um portefólio que expõe todas as atividades 

implementadas ao longo do ano letivo, previstas no Plano de Ação e outras que foram 

ao encontro das temáticas do Eco-Escolas. Foi também dado a conhecer o Eco-Código 

que se encontra exposto no refeitório/sala convívio. 

 

Em suma, pela primeira vez o programa “Eco-Escolas” foi desenvolvido nas escolas do 

1.º ciclo e não podemos terminar esta breve descrição do trabalho realizado, sem 

mencionar o envolvimento de toda a comunidade educativa (crianças/alunos, 

assistentes operacionais, docentes, encarregados de educação/familiares, associação 

de pais, presidente da junta, autarquia, direção do agrupamento), pois o contributo de 

cada um fez com que fosse possível! 

Projeto de Promoção e Educação Para a Saúde (PES) 
 

De uma forma sucinta, durante o 3º período, foi desenvolvida a seguinte 

atividade em articulação com o gabinete de apoio ao aluno e à família: 

 

Nome da Atividade 
Projetos e parceiros 

envolvidos 
Público-alvo Data da realização 

Sessão de 

sensibilização: 

“Direitos humanos” 

PES / GAAF / OIKOS 
Alunos dos 7.º e 9.º 

anos  
19 e 22/04/2022 

 

Manteve-se o acompanhamento do funcionamento e refeições servidas na cantina 

da Escola Sede. Devido à pandemia por COVID-19, houve necessidade de se reajustar o 

Plano de Contingência do Agrupamento. Reforçou-se a implementação do gabinete de 

informação e apoio ao aluno (GIAA), cujo principal objetivo é criar condições para que 

os alunos possam esclarecer as dúvidas, procurando resolver problemas, num espaço 



Relatório final de execução do PAA                                                                                     57 
 

de natureza (in)formativa e pedagógica no âmbito da saúde e sexualidade. Foram 

atendidos neste espaço os alunos que estavam já a ser acompanhados. Manteve-se a 

coordenação do projeto de Educação Sexual do Agrupamento que está a ser 

implementado em todas as turmas do Agrupamento e disponibilizei material 

pedagógico a todos os docentes no Drive do domínio do AEVST e a pedido de alguns 

docentes para situações mais particulares. 

Projeto Teach for Portugal  
 

 Este projecto desenvolveu-se em duas vertentes principais: 

1. Ao nível do acompanhamento em sala de aula (Português e Inglês – 5º ano): 

 Acompanhamento dos alunos do 5º ano em contexto letivo nas disciplinas de 

português e inglês, introduzindo dinâmicas de sala de aula, com o objetivo de 

aumentar o interesse dos alunos no processo de aprendizagem, assim como a 

sua autonomia, pensamento crítico, identidade coletiva, regulação emocional e 

mentalidade de crescimento. Para tal foi dada continuidade aos vários acordos 

de comportamento e autoregulação, assim como práticas de sala de aula de 

forma a promover aprendizagens significativas para a realidade de cada aluno 

(nomeadamente dinâmicas de reflexão e de grupo), assim como desenvolver a 

sua capacidade de interpretação e expressão literária, expressão oral e 

capacidade de síntese (nomeadamente oficinas e desafios temáticos de escrita 

e exercícios de show and tell); 

 Cocriação da visão coletiva e objetivos da turma para o ano letivo, definindo os 

seus objetivos pessoais e respetivas estratégias para os alcançar, quer do ponto 

de vista do desenvolvimento académico quer pessoal, através da monitorização 

e promoção de feedback; 

 Colaboração com as professoras-mentoras de forma a potenciar a execução dos 

objectivos do programa, nomeadamente comunicação (ideação de cultura de 

feedback e participação), metacognição (micropráticas, aulas de stations, jogos 

lúdicos e debates temáticos), auto-avaliação (termómetro de aprendizagem e 



Relatório final de execução do PAA                                                                                     58 
 

feedback) e regulação de emoções e comportamentos (mood board, meditação 

e bateria), assim como a respetiva monitorização do processo de aprendizagem 

através da reflexão individual e coletiva relativa ao desenvolvimento de 

competências; 

 Acompanhamento e apoio individualizado aos alunos, tanto a nível académico 

como emocional, no âmbito dos objetivos do GIAA. 

2. A nível de projetos e ações do Agrupamento: 

 Clube de Ativismo: O Clube de Ativismo tem como objetivos a capacitação para 

o exercício de ativismo e cidadania ativa, assim como promover a defesa, 

sensibilização e educação para os direitos humanos, aliado ao desenvolvimento 

de competências pessoais e sociais nos seus membros e ativistas. Durante o 

terceiro período focou-se maioritariamente na celebração de dias 

comemorativos, através da promoção de ações de sensibilização; na 

preparação do projeto comunitário a implementar no próximo ano letivo; na 

formação e pesquisa em torno de ativistas que marcaram a história; na 

introdução à metodologia de projeto Design For Change; ações de formação e 

capacitação para o ativismo junto dos membros; colaboração com o GAAF na 

campanha do Mês de Prevenção da Luta contra os Maus Tratos Infantis;  

 Biblioteca Escolar: Em colaboração com a Biblioteca Escolar, foram realizadas 

diversas iniciativas de promoção de leitura, expressão escrita e expressão oral, 

através colaboração com a Biblioteca Escolar nas iniciativas do projeto “10 

minutos a ler” e promoção de leitura partilha nos momentos de intervalo e 

horas de almoço; 

 Erasmus +: colaboração e articulação para a concretização dos objetivos do 

projeto, nomeadamente na receção dos parceiros e contributo para o 

programa da mobilidade; 

 Projeto Comunitário: Planeamento do projeto comunitário a implementar no 

2º ano do programa da Teach For Portugal, com vista a promover a liderança 

nos alunos, colaboração com a comunidade, inclusão e promoção de respostas 

de promoção de bem-estar, desenvolvimento de competências e valorização 

dos vários agentes da comunidade, através do clube de ativismo. 
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Como principais aprendizagens e competências desenvolvidas com os alunos, podem 

ser identificadas: 

 Mentalidade de crescimento, inteligência emocional e resiliência, 

nomeadamente a aceitação do erro (pessoal, académico e social) como 

oportunidade de aprendizagem; 

 Desenvolvimento de relações saudáveis e significativas com alunos, 

professores, assistentes operacionais, equipa técnica e restantes membros da 

comunidade escolar; 

 Autoconhecimento, empatia e identidade coletiva, através de dinâmicas de 

trabalho de equipa e partilha de identidade; 

 Desenvolvimento de competências de consciência do mundo, liderança, 

pensamento crítico, cidadania ativa, comunicação e colaboração. 

Resultados da avaliação sumativa interna 
 

De acordo com o previsto no PAA, os Departamentos/ Grupos disciplinares 

desenvolveram um conjunto de atividades, orientadas essencialmente para o sucesso 

da aprendizagem dos alunos: monitorização das atividades implementadas no período 

em análise; verificação do grau de concretização e reformulação das planificações; 

divulgação e análise das informações e normativos emanados do Conselho 

Pedagógico; partilha de materiais e de metodologias; elaboração de matrizes, testes e 

provas finais de ciclo; reuniões de articulação vertical e horizontal, com vista à 

uniformização de metodologias e conteúdos; balanço, reflexão e monitorização sobre 

os Apoios/Assessorias Pedagógicas; análise e reflexão dos resultados da avaliação. 

Relativamente à avaliação, a sua análise incidiu num estudo comparativo dos 

resultados por ciclo e por disciplina em períodos homólogos dos últimos três anos 

letivos. Em anexo, serão apresentados quadros que permitem comparar a evolução 

dos resultados ao longo dos últimos anos (2019/2022). 
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Departamentos 

Ensino Pré-escolar 

 

Os resultados globais em relação ao período letivo anterior, sofreram uma 

descida pouco significativa na Área de Expressão e Comunicação (AEC), nos domínios 

da Educação Motora (EM) – 98,4%-97,7% e da Matemática (MT) – 86,7%-84,7% e na 

Área do Conhecimento do Mundo (ACM) – 90,6%-90,1%. Na Área da Formação Pessoal 

e Social (AFPS) constata-se uma subida acentuada – 79,7%-84,7% e AEC, nos domínios 

da Educação Artística (EA) – 83,6%-84,7% e da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

(LOAE) – 80,5%-81,7%, também se verifica uma ligeira subida nos valores percentuais.  

Fazendo uma análise podemos aferir que, no grupo dos três anos houve uma 

descida dos valores percentuais em quase todas as áreas, a saber: AEC, nos domínios 

da EA (3,4%); EM (3,8%); LOAE (3,2%) e MAT (3,4%), comparativamente com o período 

letivo anterior. Nas AFPS e ACM, verifica-se uma subida acentuada na primeira área 

(4,6%) e uma ténue subida na segunda área (0,5%), relativamente ao segundo período. 

As salas que apresentam resultados menos favoráveis são, JISL na AFPS (66,7%) num 

universo de três crianças e JIVAT que na AEC, nos domínios da EA, LOAE e MAT e na 

ACM, apresenta baixos resultados (50%), num grupo de quatro crianças. No que 

concerne à faixa etária dos quatro anos, os resultados obtidos comparativamente com 

o período letivo anterior, mostram o seguinte: AFPS (77,3%-86,4%); AEC, nos domínios 

da EA (84,1%-81,8%); EM (97,7%-95,5%); LOAE (77,3-88,6%); MAT (86,4%-81,8%) e 

ACM (86,6-86,4%). Desta forma, constata-se em relação ao período letivo anterior, 

uma subida acentuada nos valores percentuais na AFPS (9,1%) e na AEC, no domínio 

da MAT (11,3%). As restantes áreas apresentam uma ligeira descida: AEC nos domínios 

da EA (2,3%); EM (2,2%) e MAT (4,6%) e na ACM (0,2%). É na sala JIVAT, que se 

verificam os resultados baixos na AFPS (63,6%) e na AEC, nos domínios da EA e MAT 

(72,7%), no entanto com uma tendência crescente nos valores percentuais. Na faixa 

etária dos cinco anos verifica-se em relação ao período letivo passado, os seguintes 

valores percentuais: AFPS (81,4-83,6%); AEC, nos domínios da EA (81,4-86,9%); EM 

(98,3%-100%); LOAE (81,4%-77%); MAT (86,4%-86,9%) e ACM (93,2%-93,4%). Da 

análise comparativa com o anterior período letivo verifica-se uma subida nos valores 



Relatório final de execução do PAA                                                                                     61 
 

percentuais em todas as áreas, nomeadamente: AFPS (2,2%); AEC nos domínios da EA 

(5,5%); EM (2,7%); MAT (0,5%) e ACM (0,2%). É na AEC, no domínio da LOAE onde se 

verifica uma descida de 4,4 pontos percentuais. Nesta faixa etária, as salas JISL e JIVAT 

são as que apresentam resultados abaixo da média na AEC, no domínio da LOAE (60%) 

e (68,8%), respetivamente. 

Em termos de resultados globais verifica-se uma ténue subida nos valores em 

relação ao ano letivo anterior e em período análogo, na AFPS (0,3%) e na AEC, no 

domínio da EM (2,7%). Nas restantes áreas houve uma diminuição pouco significativa 

nos valores percentuais, a saber: AEC, nos domínios EA (1,3%); LOAE (1,8%); MAT 

(1,3%) e na ACM (3,3%). Da análise efetuada aos resultados obtidos no atual período 

letivo, podemos concluir que é na faixa etária dos cinco anos onde se observam os 

melhores resultados, com uma média de 88%. Não obstante, as faixas etárias dos três 

e quatro anos exibem igualmente bons resultados, com uma média de 87 pontos 

percentuais. Em termos globais podemos concluir que não há áreas frágeis, pois todos 

os valores estão acima dos 82%. A interpretação dos dados permite-nos assim inferir, 

que as estratégias adotadas mostraram-se eficazes para colmatar as lacunas 

existentes, pelo que propomos reforçar as mesmas através de: 

- Métodos de aprendizagem que impulsionem o desenvolvimento pessoal da criança, 

assim como a sua capacidade de expressão, comunicação e socialização.  

- Trabalhar em ambientes positivos e ser capazes de detetar possíveis dificuldades nas 

crianças, corrigindo-as ou reconduzindo-as com técnicas estimulantes e inclusivas.  

- Utilizar diferentes ferramentas que facilitem a comunicação e aprendizagem da 

criança. 

- Orientar e acompanhar os encarregados de educação, envolvendo-os nas atividades 

do jardim-de-infância.  

- Utilizar estratégias diferenciadas, proporcionando uma igualdade de oportunidades 

educativas, tendo em conta que cada criança é única e que aprende à sua maneira, ao 

seu ritmo e que possui características que, por vezes, as diferencia das restantes. 



Relatório final de execução do PAA                                                                                     62 
 

1.º ciclo 
 

ANÁLISE COMPARATIVA DE RESULTADOS – 1.º CICLO 
(períodos homólogos - 2019/2020 a 2021/2022) 

Percentagem de sucesso do 3.º Período 

 Port. Mat. Est.M. Expressões Artísticas e Físico-Motoras AE CD EMRC 
2019/20 99,2 99,2 99,6 100 100 100 100 

2020/21 94,5 93,3 98,8 98,7 96,7 100 100 

2021/22 94,9 94,4 97,9 100 96,6 99,6 100 

 

Relativamente à análise global do 1.º ciclo, no terceiro período, registou-se 

uma elevada taxa de sucesso, a Português, de noventa e quatro vírgula nove por 

cento, a Matemática, de noventa e quatro vírgula quatro por cento, a Estudo do Meio, 

noventa e sete vírgula nove, Apoio ao Estudo, noventa e seis vírgula seis por cento, 

Laboratórios de Aprendizagem e Cidadania e Desenvolvimento, noventa e nove vírgula 

seis por cento, e Inglês, noventa e sete vírgula seis por cento. Expressões Artísticas, 

Educação Física e Educação Moral Religiosa Católica (EMRC), cem por cento. 

Comparativamente ao período homólogo, do ano letivo 2020/2021, os valores subiram 

às disciplinas de Português, zero vírgula quatro por cento, Matemática, um vírgula um 

por cento, Laboratórios de Aprendizagem, zero vírgula dois por cento e Cidadania e 

Desenvolvimento, zero vírgula oito por cento. Estudo do Meio, Apoio ao Estudo e 

Inglês, apresentaram as seguintes descidas, zero vírgula nove pontos percentuais, zero 

vírgula um pontos percentuais e dois vírgula quatro pontos percentuais 

respetivamente. Mantiveram-se as percentagens a Expressões Artísticas, Educação 

Física e Educação Moral Religiosa Católica (EMRC). Em relação ao ano letivo 

2019/2020, os valores desceram a Português, Matemática, Estudo do Meio, Apoio ao 

Estudo, Laboratórios de Aprendizagem e Inglês. Os valores a Expressões Artísticas, 

Educação Física, Cidadania e Desenvolvimento e Educação Moral Religiosa Católica 

(EMRC) mantiveram a mesma percentagem de cem pontos percentuais. No 1º ciclo, 

observa-se uma percentagem de 23,6% de alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 

54/2018 que corresponde a 54 alunos, verificando-se uma incidência maior no 4º ano. 

Trinta e quatro alunos usufruíram de Medidas Universais, dos quais dois alunos (do 2º 

ano) não transitarão, os restantes conseguiram superar algumas lacunas e transitar de 
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ano. Dezasseis alunos usufruíram de Medidas Universais e Seletivas mostrando ser 

eficazes para 14 alunos, uma vez que um aluno do 3º ano não será aprovado e outro 

do 4º ano não transitará. Quatro alunos beneficiaram de Medidas Adicionais, 

contribuindo para uma melhoria em todos os discentes. 

No primeiro ano, o aproveitamento é Muito Bom. Verificou-se no entanto que, 

comparativamente ao ano letivo anterior, há apenas uma ligeira descida na disciplina 

de Português, onde o nível atingido foi de noventa e um vírgula dois pontos 

percentuais, menos três por cento que o ano transato. Apuraram as seguintes subidas: 

a Matemática oito décimas; no  Apoio ao Estudo três décimas; e nos Laboratórios de 

Aprendizagem um vírgula nove pontos percentuais. Nas disciplinas de Estudo do Meio, 

Expressões Artísticas, Educação Física, Educação Moral Religiosa e Católica e Cidadania 

e Desenvolvimento o sucesso manteve-se nos cem por cento. Comparativamente com 

a média do primeiro ciclo, o primeiro ano, encontra-se ligeiramente acima na disciplina 

de Estudo do Meio, com uma diferença de dois vírgula um, e nas disciplinas de 

Laboratórios de Aprendizagem e Cidadania e Desenvolvimento, com uma diferença de 

quatro décimas em ambas. Nas disciplinas de Português, Matemática e Apoio ao 

Estudo as percentagens do primeiro ciclo são superiores às do primeiro ano, 

nomeadamente, três vírgula sete por cento, três vírgula dois por cento e uma décima, 

respetivamente. Nas restantes disciplinas a média é de cem por cento, tanto no 

primeiro ano como no primeiro ciclo. Aferiu-se que, dos cinquenta e sete alunos deste 

nível de ensino, o sucesso obtido foi de oitenta e sete vírgula sete por cento, 

correspondendo a cinquenta alunos. Os restantes sete alunos, correspondendo a doze 

vírgula três por cento, revelaram dificuldades obtendo negativa a uma ou a mais 

disciplinas, ou seja, quatro alunos (sete por cento) tiveram uma negativa, um aluno 

(um vírgula oito por cento) teve duas negativas e dois alunos (três vírgula cinco por 

cento) tiveram três negativas. Este conselho de ano apontou ainda que, dos cinquenta 

e sete alunos que compõem este ano de escolaridade, quinze alunos, que 

correspondem a vinte e seis vírgula três por cento, foram neste período abrangidos 

pelo Decreto-Lei n.º 54/2018. Sendo assim, beneficiaram de Medidas Universais treze 

alunos (vinte e dois vírgula oito por cento); beneficiou de Medidas Seletivas, um aluno 
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(um vírgula oito por cento); e de Medidas Adicionais, também um aluno (um vírgula 

oito por cento).  

No segundo ano, o aproveitamento é Muito Bom. Registou os mesmos valores 

de cem por cento nas disciplinas de Expressões Artísticas , Educação Física e Educação 

Moral e Religiosa Católica, em comparação com  os mesmos períodos dos dois anos 

letivos anteriores.Também os mesmos cem por cento se verificam na disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento relativamente ao mesmo período do ano anterior. Já em 

comparação com o mesmo período de 2019-2020, nesta disciplina, regista-se um 

subida de um vírgula nove por cento. Na disciplina de Português, comparativamente 

ao mesmo período de 2020/2021, registou-se uma descida de dois por cento, a 

Matemática, Estudo do Meio e Apoio ao Estudo registou-se também uma descida de 

sete vírgula quatro pontos percentuais. Na disciplina de Laboratórios de Aprendizagem 

verifica-se uma descida de um vírgula oito por cento. Fazendo uma comparação com o 

ano letivo 2019/2020, registam-se descidas nas mesmas disciplinas. A saber, Português 

de cinco vírgula seis, Matemática, Estudo do Meio e Apoio  ao Estudo de sete vírgula 

quatro e Laboratórios de Aprendizagem de um vírgula oito. Comparativamente com os 

resultados de Ciclo, o segundo ano de escolaridade equipara-se com cem por cento 

nas disciplinas de Expressões Artísticas, Educação Física e Educação Moral Religiosa e 

Católica. Já nas restantes áreas registaram-se descidas de zero vírgula cinco por cento 

a Português, um vírgula oito a Matemática, cinco vírgula três por cento a Estudo do 

Meio, quatro por cento a Apoio ao Estudo, um vírgula quatro por cento a Laboratórios 

de Aprendizagem e de zero vírgula quatro a Cidadania e Desenvolvimento. Dos 

cinquenta e quatro alunos que frequentam o segundo ano, quarenta e nove não 

obtiveram níveis negativos, o que corresponde a noventa vírgula sete por cento de 

sucesso. Dos alunos com níveis negativos distribuem-se da seguinte forma: com duas 

negativas, um aluno (uma vírgula nove por cento); com três negativas, dois alunos 

(três vírgula sete por cento); dois alunos com quatro ou mais negativas (três vírgula 

sete), correspondendo estes a nove vírgula três por cento de insucesso neste ano de 

escolaridade. No universo dos alunos do segundo ano, treze usufruiram de Medidas de 

Suporte  à Aprendizagem e Inclusão (Decreto-Lei 54/2018): nove alunos com Medidas 

Universais, três com Medidas Seletivas e um com Medidas Adicionais, o que 

corresponde a vinte e quatro vírgula um por cento. 
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Em relação ao terceiro ano de escolaridade, o aproveitamento é Muito Bom. 

Comparativamente ao período homólogo do ano letivo anterior, foi verificável uma 

ligeira subida (duas décimas) na disciplina de Matemática com uma taxa de sucesso de 

noventa e seis vírgula seis por cento. As disciplinas de Educação Física, Expressões 

Artísticas, Oferta Complementar e de Educação Moral e Religiosa Católica mantiveram 

a taxa de sucesso de cem por cento. Nas disciplinas de Português (noventa e quatro 

vírgula nove) constatou-se que houve decréscimo na taxa de sucesso de cinco vírgula 

um por cento; Estudo do Meio (noventa e oito vírgula três) a descida foi de um vírgula 

sete por cento; Apoio ao Estudo (noventa e oito vírgula três) a descida foi de um 

vírgula sete por cento e Inglês (noventa e seis vírgula seis) com uma descida de três 

vírgula quatro por cento. Após a análise pormenorizada dos resultados do período 

transato, apenas foi constatável uma ligeira descida na taxa de sucesso à disciplina de 

Matemática (noventa e seis vírgula seis) de um vírgula sete por cento. Na disciplina de 

Inglês (noventa e seis vírgula seis) houve um ligeiro aumento na taxa de sucesso de um 

vírgula sete por cento. As restantes disciplinas mantiveram a mesma taxa de sucesso 

do período anterior. Comparativamente com a média do Primeiro Ciclo o terceiro ano, 

apresenta uma taxa de sucesso superior nas disciplinas de Matemática (dois vírgula 

dois por cento); Estudo do Meio, Cidadania e Desenvolvimento e Oferta 

Complementar (quatro décimas) e Apoio ao Estudo (um vírgula seis por cento). Na 

disciplina de Inglês a taxa de sucesso foi ligeiramente inferior (um ponto percentual). 

Nas restantes disciplinas a taxa de sucesso foi homóloga à do Primeiro Ciclo. Aferiu-se 

que, dos cinquenta e nove alunos avaliados neste ano de escolaridade, o sucesso 

obtido foi de noventa e um virgula cinco por cento correspondendo a cinquenta e 

quatro alunos. Os restantes 5 alunos (oito vírgula quarenta e sete por cento) revelaram 

dificuldades obtendo negativa a uma ou mais disciplinas, ou seja, quatro alunos (seis 

vírgula oito por cento) tiveram uma negativa e um aluno (um vírgula sete por cento) 

teve 4 negativas. Dos cinquenta e nove alunos avaliados, nove foram abrangidos pelo 

Decreto-Lei nº 54/2018 o que corresponde a quinze vírgula dois por cento. Deste 

universo, seis beneficiaram de Medidas Universais (dez vírgula um por cento), um 

beneficiou de Medidas Seletivas (um vírgula seis por cento) e dois (três vírgula trinta e 

oito por cento) de Medidas Adicionais. 
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No que diz respeito ao quarto ano, o aproveitamento é Muito Bom. 

Comparativamente ao mesmo período do ano letivo transato verificou-se uma subida 

a Português de (nove vírgula dois por cento), a Matemática (nove vírgula um por 

cento), a Estudo do Meio (quatro por cento), a Apoio ao Estudo (seis vírgula quatro por 

cento) e a Cidadania e Desenvolvimento (dois vírgula quatro por cento). Registou-se 

uma pequena descida a Inglês (um vírgula seis por cento). A Educação Moral Religiosa 

e Católica a média manteve-se, tendo sido de cem pontos percentuais. No ano 

2019/2020 verificaram-se descidas nas seguintes disciplinas: Português (um vírgula 

seis pontos percentuais), a Matemática (um vírgula cinco pontos percentuais), a Apoio 

Estudo e Cidadania e Desenvolvimento (um vírgula seis pontos percentuais). A Estudo 

do Meio e Educação Moral Religiosa e Católica o sucesso manteve-se nos cem pontos 

percentuais. Comparativamente com a média do primeiro ciclo, o quarto ano 

encontra-se acima em quase todas as disciplinas, nomeadamente a Português (três 

vírgula cinco pontos percentuais), a Matemática (dois virgula cinco pontos 

percentuais), a Estudo do Meio (dois vírgula um por cento), a Apoio ao Estudo (um 

vírgula oito pontos percentuais), Laboratórios de Aprendizagens (zero vírgula quatro 

por cento) e a Inglês (zero vírgula oito pontos percentuais). Regista-se uma descida a 

Cidadania e Desenvolvimento (um vírgula dois pontos percentuais). As outras 

disciplinas obtiveram a média de cem por cento, igual à do primeiro ciclo. Dos sessenta 

e quatro alunos que formam este Conselho, sessenta e um não obtiveram níveis 

negativos, o que corresponde a noventa e cinco vírgula três por cento de sucesso. Dos 

alunos com níveis negativos distribuem-se da seguinte forma: com uma negativa, um 

aluno (uma vírgula seis por cento); com duas negativas, um aluno (um vírgula seis por 

cento); três negativas, um aluno (um vírgula seis por cento), correspondendo estes a 

quatro vírgula sete por cento de insucesso neste ano de escolaridade. Dos sessenta e 

quatro alunos que compõem este ano de escolaridade, dezassete alunos, que 

correspondem a vinte e seis vírgula seis por cento, foram neste período abrangidos 

pelo Decreto-Lei n.º 54/2018. Sendo assim, beneficiaram de Medidas Universais seis 

alunos (nove vírgula quatro por cento); e beneficiaram de Medidas Seletivas, onze 

alunos (dezassete vírgula dois por cento). 

Após a análise pormenorizada dos resultados, as docentes deste departamento 

conscientes da necessidade de se procurar sempre alcançar melhores resultados, 
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estabeleceu-se que, no próximo ano letivo, se dará prioridade a um reforço contínuo 

de medidas, adequando-se estratégias de intervenção para elevar o nível de sucesso 

educativo. Desta forma, fomentar-se-á o contacto dos alunos com diversos tipos de 

experiências, realizando atividades que proporcionem uma prática compreensiva de 

procedimentos, procurando envolver as famílias neste processo. Recorrer-se-á 

também: ao reforço positivo de modo a desenvolver a autoestima dos alunos e 

valorizar as evoluções que manifestem; à utilização de recursos criativos  e à 

estimulação da atividade de escrita (com tarefas diversificadas). Se possível, manter-

se-ão os alunos com maiores dificuldades em modalidades de apoio socioeducativo/ 

assessoria, implementando-se atividades para o desenvolvimento da 

atenção/concentração, recorrendo-se a outras lúdicas com o objetivo de motivar, 

insistir no treino para interiorização de conceitos na resolução de problemas, na 

prática compreensiva de procedimentos e na explicitação do raciocínio, bem como 

privilegiar tarefas que envolvam a ligação da matemática com o real (problemas 

matemáticos reais, inventar problemas). Finalmente propõe-se ainda, realizar uma 

maior preparação/orientação para os testes, aumentar o número de atividades de 

avaliação formativa, fichas de trabalho para reforço/consolidação de conteúdos e, 

ainda, continuar a promover hábitos e métodos de trabalho/estudo. 

2.º ciclo 

 
 

ANÁLISE COMPARATIVA DE RESULTADOS – 2.º CICLO 
(períodos homólogos - 2019/2020 a 2021/2022) 

Percentagem de sucesso do 3.º Período 

 Port. Ing. HGP Mat. CN EV ET EM EF EMRC CD T.I.C. 
2019/20 93,1 89,3 98,5 96,2 100 100 100 100 100 100 100 98,5 

2020/21 100 94,1 97,5 92,2 100 99,2 100 100 100 100 100 99,2 

2021/22 97,6 95,2 95,2 91,3 100 98,4 100 100 100 100 96,8 100 

 

Na disciplina de Português, este período apresenta uma descida de 2,4% em 

relação ao mesmo período do ano letivo anterior e uma subida de 4,5% em relação ao 

valor de taxa de sucesso de 2019-20. A taxa de sucesso, neste período, pode ser 

considerada muito boa, dado que se aproxima dos 98%. Relativamente aos resultados 
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por ano, em relação a 2020-21, regista-se uma descida de 4,5% no 5º ano e no 6.º, o 

mesmo valor percentual verificado no ano letivo anterior: 100%. Tendo como ponto de 

comparação os valores registados em 2019-20 e 2021-22, verifica-se que, no 5º ano, 

há uma subida de 3,8% e no 6º de 5,7% na taxa de sucesso. Pode concluir-se, portanto, 

que os resultados são bastante bons nos dois anos de escolaridade, ainda que os 

resultados do 6º ano continuem a ser melhores. Quando comparamos a taxa de 

sucesso das diferentes turmas, concluímos que, no 5.º ano, todas as turmas 

apresentam valores que oscilam, em média, entre os 82,2% e os 100%, sendo a média 

global de 95,5%. O 5.º B e o 5.º D são aquelas que apresentam a melhor taxa de 

sucesso (100%) e o 5.º C a menos elevada (88,2%), considerada, contudo, boa. A média 

global é de 95,5%. No 6.º ano de escolaridade, todas as turmas apresentam uma taxa 

de sucesso de 100%. Os valores de cada turma mantêm-se os mesmos do período 

anterior nos dois anos de escolaridade.  

Após reflexão sobre os resultados da avaliação do 3.º período, os docentes 

concluíram que os resultados são muito bons, uma vez que os resultados globais 

rondam os 100%. Apesar da taxa de sucesso no 5.º ano ser de 95,5% e no 6.º de 100%, 

o número de alunos que obteve nível superior a 3 ainda não é o desejado, pois no 5.º 

ano, num universo de 66 alunos, apenas 17 atingiram o nível 4, e 7 o nível 5. A mesma 

coisa acontece no 6.º ano: num universo de 60 alunos, apenas 21 obtiveram nível 4, e 

5 nível 5. No 5.º ano há registo de três alunos com nível inferior; no 6.º ano, todos os 

alunos obtiveram nível igual ou superior a três. Sugere-se, portanto, dar continuidade 

à diversificação de estratégias e formas diferentes e motivadoras de aprendizagem, 

assim como à consolidação de hábitos de trabalho e estudo e incentivo à leitura, para 

que as taxas de qualidade das aprendizagens, de cerca de 43,3% no 5.º ano e de 36,4% 

no 6.º, venham a subir. Não obstante os resultados obtidos serem muito bons, os 

docentes sublinharam a necessidade de, no próximo ano letivo, continuarem a 

desenvolver estratégias nos domínios da leitura e escrita: organização e correção 

linguística; a coesão e coerência textuais, a pobreza vocabular, assim como a ortografia 

e a pontuação, reconhecendo a importância da implementação das medidas sugeridas 

no plano de recuperação das aprendizagens 21/23 Escola +, constantes na planificação 

anual da disciplina, e no PADDE que muito contribuíram para a consolidação das 
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aprendizagens e desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. Assim, deverão continuar a implementar-se as estratégias constantes nos 

planos já referidos, a saber: leitura orientada em sala de aula, com produção e 

disponibilização de materiais de apoio; acesso livre a ferramentas digitais para aferição 

da competência leitora e materiais didáticos; a produção e disponibilização de recursos 

para a organização de oficinas de escrita, através da realização de um trabalho 

sistemático que envolva a aprendizagem e o treino de diferentes tipologias de texto e 

o domínio das capacidades envolvidas na planificação, textualização e revisão dos 

textos; o trabalho de articulação com a biblioteca escolar no desenvolvimento dos 

diversos projetos; a promoção do trabalho interdisciplinar, de aprendizagem a partir 

de temas transversais (DAC), Domínios de Autonomia Curricular; a promoção do 

estudo autónomo, das tutorias e a utilização de plataformas e ferramentas digitais no 

desenvolvimento de todo o processo de Ensino/Aprendizagem. Foi ainda referido que 

os professores de apoio e os docentes de ensino especial, em articulação com os 

docentes titulares de turma, desenvolveram um apoio personalizado aos alunos que 

manifestaram mais dificuldades de aprendizagem, orientando-os na realização das 

tarefas, bem como no esclarecimento de dúvidas, trabalho que deverá ter 

continuidade no próximo ano letivo. Foi igualmente salientado o papel fundamental 

dos professores assessores na supervisão do trabalho dos alunos com mais 

dificuldades, bem como no controlo da atenção/ concentração e organização dos 

mesmos.  

Na disciplina de Matemática verifica-se, na análise comparativa dos resultados do 

5.º ano de escolaridade, uma inversão da tendência de decida da percentagem de 

sucesso registada no ano anterior (96,7% em 2019/2020, 85,7% em 2020/21 e 93,9 % 

em 2021/2022). Destaca-se negativamente a turma C com uma percentagem de 

sucesso inferior à média do ano em aproximadamente 10% (82,4%, mais 

propriamente). Segundo a docente desta turma, a maioria destes alunos revelou falta 

de pré-requisitos relativamente a conteúdos essenciais da matemática, 

nomeadamente no que diz respeito ao domínio dos algoritmos das operações e à 

memorização de conceitos básicos. As dificuldades residiram essencialmente na 

aquisição e aplicação de conhecimentos, falta de atenção/concentração, falta de 
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empenho na realização das atividades propostas e poucos hábitos e métodos de 

trabalho e estudo aliados a manifestas dificuldades em “saber ser e saber estar”, 

variáveis que interferiram no sucesso das aprendizagens. A inversão positiva que agora 

se regista neste ano de escolaridade deve-se essencialmente à avaliação contínua do 

trabalho em sala de aula e à implementação das atividades de recuperação das 

aprendizagens, nomeadamente, da consolidação dos conceitos sinalizados 

anteriormente. Foi igualmente importante o facto de o professor da disciplina ser 

também o professor de apoio ao estudo, o que facilita muito o desenvolvimento das 

tarefas de recuperação e as torna mais eficazes. No 6.º ano de escolaridade verificou-

se uma descida acentuada na percentagem de sucesso neste último ano (95,7%, 98,3% 

e 88,3%, respetivamente, nos anos 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022). A docente da 

disciplina referiu que tal reflete ainda as dificuldades sentidas por estes alunos nos 

anos de pandemia, com os consequentes confinamentos e ensino à distância. A turma 

A registou uma percentagem de sucesso de 85%, inferior às restantes turmas (90%). 

Segundo a docente da disciplina tal deve-se ao facto de a recuperação desta turma ter 

sido sempre mais lenta e também de o ponto de partida ser inferior ao das restantes 

turmas do mesmo ano de escolaridade. Quanto à qualidade do sucesso: no 5.º ano 

regista-se uma percentagem de 39,4% de alunos com níveis 4 ou 5, que embora não 

seja muito elevada foi evoluindo positivamente ao longo do ano. No 6.º ano verifica-se 

uma percentagem ligeiramente inferior (36,7%) de alunos com níveis 4 ou 5, mas que 

também evoluiu positivamente ao longo do ano. Durante o terceiro período, todas as 

turmas dos 5.º e 6.º anos usufruíram de um tempo de assessoria. Os docentes 

consideram que as aulas com assessoria proporcionaram aos alunos um 

acompanhamento mais individualizado, tendo sido possível dar uma resposta mais 

eficaz às dúvidas e dificuldades sentidas, aumentando desta forma o ritmo de trabalho 

e a motivação dos alunos. No entanto,face às dificuldades diagnosticadas em algumas 

turmas teria sido importante poder atribuir-lhes um maior número de horas desta 

modalidade de apoio. 

Quanto à média de ciclo, nos últimos três anos regista-se uma evolução em níveis 

muito positivos, que, no entanto, não reflete as diferenças dos dois anos de 

escolaridade (96,2% em 2019/2020, 92,6% em 2020/2021 e 91,3 % em 2021/2022). 
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3.º Ciclo 
 

 ANÁLISE COMPARATIVA DE RESULTADOS – 3.º CICLO 
            (períodos homólogos - 2019/2020 a 2021/2022) 

Percentagem de sucesso do 3.º Período 

 Port Ing. Fran Hist Geog Mat. CFQ CN TIC EV Mus EF EMRC CD 
2019/20 96,4 97,4 100 99,5 98,5 83,9 98,4 100 99,3 99 100 99,5 100 100 
2020/21 98,1 97,1 99,5 99,5 93,8 79,2 97,1 100 100 98,6 100 100 100 99,5 
2021/22 98,5 98,5 96,4 99 95,9 82,1 98 97,4 100 100 100 100 100 100 

 

A nível geral, neste período o sucesso na disciplina de Português no 3.º ciclo 

é muito bom – 98,5%, subindo 6,7% em relação ao 2.º período. De referir que se 

verifica uma subida (de 2,1%) relativamente ao período homólogo de 2019/20 

(96,4%), embora menos acentuada (de 0,4%%) em relação ao período homólogo de 

2020/21 (98,1%), mantendo-se o sucesso no muito bom. No 7.º ano, a taxa de 

sucesso é excelente – 100%, sendo igual à alcançada no período homólogo de 

2019/20 (100%) e 2020/21 (100%). Todas as turmas apresentam uma taxa de 

sucesso excelente (de 100%), igual à do período anterior, verificando-se uma 

estabilidade no sucesso do 2.º para o 3.º período.  O 8.º ano regista resultados 

muito bons (98,6%), contudo, um pouco inferiores (em 1,4%) aos registados nos 

períodos homólogos de 2019/20 (100%) e 2020/21 (100%). A taxa de sucesso é 

excelente, de 100%, nas turmas A, C e D; na turma  B é muito boa, de 93,3%. No 8.º ano 

verificou-se uma evidente subida de 13,01% no sucesso do 2.º para o 3.º período (de 

85,5% para 98,6%), passando de bom para muito bom, sendo que a subida é muito 

significativa nas turmas B e D, respetivamente de 20% e 27,8%. No caso da turma A a 

subida foi menos significativa – de 5,3%, e a turma C manteve o mesmo sucesso do 2.º 

período – 100%. No 9.º ano, o nível de sucesso situa-se no mu i t o  bom – 97%, 

sendo muito superior (em 9,7%) ao registado no período homólogo de 2019/20 

(87,3%) e superior, de modo menos significativo, em 2,6%, em relação ao 

período homólogo de 2020/21 (94,4%). No 9.º ano, verificou-se uma subida 

de 6,1% no sucesso do 2.º para o 3.º período, passando de 90,9% para 97%. 

A taxa de sucesso varia entre o bom, 89,5%, da turma C e o excelente, 100%, das 

turmas A, B e D. É de registar a subida acentuada no sucesso da turma C, que 
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melhorou 15,8% a taxa de sucesso (de 73,7% para 89,5%. No caso da turma B a subida 

foi menos significativa – de 6,2%, e as turmas A e D mantiveram o mesmo sucesso do 

2.º período – 100%.  

Após análise e reflexão sobre os resultados de Português, o grupo 

deliberou continuar a privilegiar uma pedagogia ativa, centrada no aluno, 

apelando à sua participação na construção e avaliação das aprendizagens, 

incentivando a sua autonomia como sujeito intelectual e reflexivo e dinamizando 

atividades criativas entre indivíduos e grupos. Assim, atendendo às dificuldades dos 

alunos e visando cumprir o estipulado nas aprendizagens essenciais em consonância 

com a área de competências do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e 

a estratégia nacional de educação para a cidadania, tendo sempre em mente a 

promoção da melhoria das aprendizagens e o sucesso escolar à disciplina, o grupo 

decidiu continuar a implementar as seguintes estratégias, em articulação com o 

Plano Integrado de Recuperação das Aprendizagens/Plano 21/23 Escola+ e o PADDE 

do grupo: assessorias pedagógicas temporárias; oficinas de escrita; oficinas de 

gramática; rotinas de oralidade (expressão oral formal planificada); momentos de 

audição orientada e testes de compreensão oral; clube de leitura e outras atividades 

em articulação com a biblioteca escolar;    encaminhamento dos alunos para os apoios. 

Relativamente à avaliação externa – prova final de Português, constata-se que a 

média dos resultados das provas finais dos alunos internos (57,7%) foi superior à 

média nacional (55%) em 2,7%, o que consideramos muito positivo no que diz respeito 

à qualidade do sucesso, especialmente por ser a primeira prova após estes dois anos  

de pandemia que levou à recuperação de aprendizagens e obrigou a um exaustivo 

trabalho e esforço suplementar da parte de alunos e professores (titulares, assessores 

e do apoio) no sentido da melhoria da qualidade das aprendizagens (algumas das quais 

esta prova não contempla, como o domínio da expressão oral, por exemplo).  

Verificamos, ainda, que a taxa de sucesso/percentagem de aprovação (positivas) 

dos alunos do agrupamento na prova final (de 77%) foi superior, em 14,5%, 

relativamente à taxa de aprovação a nível nacional (62,5%), embora inferior (em 20%) 

em relação à taxa de sucesso/aprovação a nível da disciplina na avaliação interna 

(97%), no 3.º período.  
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Na opinião dos docentes de Português, esta discrepância deveu-se à conjugação 

de vários fatores. Por um lado, não nos podemos esquecer que, se é certo que os 

alunos avaliados sofreram, ao longo destes últimos anos, consequências irreparáveis 

nas aprendizagens, para as quais as estratégias previstas no plano de recuperação não 

foram suficientes (especialmente porque os programas/AE não sofreram alterações 

nem foram acrescentados tempos à disciplina), ainda é mais certo que os alunos 

sabiam que a prova não contava para a sua classificação final, o que, por si, influencia 

os resultados. Por outro lado, mas não menos importante, a prova afigura-se redutora 

e incompleta, não avaliando nem todos os domínios da língua nem o domínio das 

atitudes e valores dos avaliados, principalmente dos alunos que usufruíram de 

medidas universais e seletivas e que realizaram a mesma prova que os seus colegas.  

 

Na disciplina de Matemática, verificou-se, no terceiro ciclo, uma taxa 

média de sucesso de 82,1%, não havendo grande oscilação relativamente aos 

anos letivos 2019/2020 e 2020/2021. No 7.º ano de escolaridade verificou-se uma 

taxa média de sucesso de 96,7%, o que revela subidas significativas relativamente 

aos períodos homólogos de 2020/2021 e de 2019/2020, respetivamente 14,1% e 

13,1%. Nas turmas A e B os resultados estão ligeiramente abaixo da média e, em 

contrapartida, nas turmas C e D verificou-se uma taxa de sucesso de 100%. Em 

relação às turmas de sétimo ano, a docente Odete Matos referiu que estes 

resultados têm por base a avaliação contínua, uma vez que os alunos são 

participativos, muito empenhados no cumprimento das tarefas e, no geral, muito 

autónomos no trabalho de casa. Em fichas de trabalho, nos trabalhos de grupo e 

atividades individuais diversas os alunos obtêm bons resultados, no entanto, em 

momentos de avaliação mais amplos tais como fichas de avaliação onde a 

quantidade de matéria a estudar é maior as notas já ficam um pouco aquém do 

esperado e denota-se muita dificuldade em relacionar conteúdos. No 8.º ano de 

escolaridade registou-se uma taxa média de sucesso de 66,7%, o que representa 

uma subida de 4,4% relativamente ao período anterior, mas uma descida de 3,5% 

relativamente ao terceiro período do ano letivo transato e uma descida de 19% 

em relação ao terceiro período de 2019/2020. A turma A apresenta uma taxa de 

sucesso acima da média do ano e nas restantes turmas os resultados estão abaixo 
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da média do ano. O professor que leciona os oitavos anos afirmou que, apesar das 

várias estratégias utilizadas ao longo do ano letivo para recuperar as 

aprendizagens de conteúdos de anos anteriores e de ter tentado motivar os 

alunos para a necessidade de um estudo regular e de um trabalho individual que 

lhes permitisse superar as dificuldades, uma grande parte dos alunos não 

desenvolveu esse trabalho, pelo que, não foi possível a recuperação das 

aprendizagens dos anos anteriores, e consequentemente, esses alunos não 

conseguiram atingir o sucesso pretendido. Atendendo à especificidade da 

disciplina de Matemática que aliada à grande heterogeneidade dos alunos, 

principalmente, nas turmas B e C, que têm interesses e perspetivas académicas 

muito diferentes, o docente manifestou a sua preocupação em relação ao 

próximo ano letivo. Assim, para que seja possível desenvolver um trabalho mais 

adequado aos interesses dos alunos, sugeriu na reunião de conselho de ano que a 

constituição das turmas no próximo ano letivo tenha em conta este fator. Seria 

também benéfico e essencial que estas turmas beneficiassem de assessorias 

pedagógicas em todos os tempos letivos. Foi ainda analisada a sugestão emanada 

pelo conselho de ano no sentido de serem criadas duas modalidades de apoio, 

uma parte da turma beneficiaria de apoio para reforço de pré-requisitos e outra 

beneficiaria de uma aula de desenvolvimento/ampliação dos conteúdos a lecionar 

na aula. Ainda neste âmbito foi sugerido, nos respetivos conselhos de ano, que 

todas as turmas beneficiem de apoio semanal à disciplina e que este seja, 

preferencialmente, administrado pelo docente da disciplina. No 9.º ano de 

escolaridade obteve-se uma taxa média de sucesso de 84,9%, registando-se uma 

ligeira subida em relação aos dois últimos anos letivos. Destacam-se pela positiva 

as turmas A e C, com uma taxa de sucesso superior à média de ano. A turma D foi 

a que registou a taxa de sucesso mais baixa, com, aproximadamente, 6 pontos 

percentuais abaixo da média de ano. Deste modo, a docente referiu que a 

apreciação global dos alunos relativamente ao aproveitamento é muito bom, 

sendo que, apesar de alguns discentes terem revelado interesse e empenho pela 

disciplina, continuaram a demonstrar significativas dificuldades de aprendizagem 

devido, essencialmente, a graves lacunas ao nível da aquisição de conhecimentos 

de anos anteriores e à falta de hábitos/métodos de trabalho, pelo que, as 
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medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão implementadas não foram 

eficazes para os mesmos. 

No que concerne à prova final de matemática do ensino básico, e 

considerando os efeitos que as mesmas têm na aprovação e certificação dos 

alunos do 9.º ano de escolaridade, tornou-se necessário que a sua realização não 

se constituísse como um momento de menor equilíbrio entre as condições de 

acesso ao ensino e aprendizagem e a sua avaliação, no caso concreto, a aval iação 

externa. Assim, de acordo com o Decreto-Lei n.º 27-B/2022 de 23 de março, a 

informação obtida relevou apenas para efeitos de balanço das aprendizagens e de 

contributo para a continuação, em 2022-2023, da implementação sustentada do 

Plano 21|23 Escola+, mantendo-se, para os alunos, as condições de aprovação e 

conclusão do ensino básico assentes, à semelhança do que já se verificou no ano 

letivo anterior, apenas na avaliação interna. Neste âmbito, na análise dos 

resultados da avaliação externa do 9.º ano de escolaridade, e em termos de taxa 

de sucesso, 64,62% dos alunos internos do Agrupamento obtiveram classificação 

superior ou igual a cinquenta por cento na prova final de 9.º ano, sendo que a 

nível nacional, tiveram classificação positiva a Matemática apenas 42,3% dos 

alunos. A média da classificação final dos alunos internos do Agrupamento foi 

55,2%, enquanto que média nacional ficou em terreno negativo: 45%. Em termos 

de nível, a média foi de 2,938, sendo a média das classificações da avaliação final 

interna de 3,369. De referir que os alunos com medidas universais e seletivas 

realizaram a prova, sem qualquer tipo de adaptação, estando nesta situação 9 

discentes.  

Relativamente à análise dos resultados globais e no que concerne à 

qualidade do sucesso, no terceiro ciclo, verificou-se 22% de alunos com níveis 

quatros ou cincos, 73,5% de alunos sem níveis inferiores a três e 17,9% de alunos 

com níveis inferiores a três a Matemática. No 7.º ano de escolaridade verificou-se 

18% de alunos com níveis quatros ou cincos, 85,2% de alunos sem níveis 

inferiores a três e 3,3% de alunos com níveis inferiores a três a Matemática. No 

8.º ano de escolaridade verificou-se 24,6% de alunos com níveis quatros ou 

cincos, 60,9% de alunos sem níveis inferiores a três e 33,3% de alunos com níveis 
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inferiores a três a Matemática. No 9.º ano de escolaridade verificou-se 22,7% de 

alunos com níveis quatros ou cincos, 75,8% de alunos sem níveis inferiores a três 

e 15,2% de alunos com níveis inferiores a três a Matemática. 

 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 
 

Monitorizando os alunos do nosso Agrupamento que usufruem de medidas ao 

abrigo do Decreto-lei n.º 54, tendo como fontes: atas de conselhos de ano, conselhos 

de turma, relatórios diversos. e como indicadores os níveis negativos e o risco de 

retenção, chegou-se às seguintes ilações:   

- Pré-escolar – Nesta valência continuaram a existir sete crianças a usufruírem de 

medidas universais, três no Jardim de Selho, quatro no de Mosteiro, tendo as mesmas 

se mostrado eficaz para esta faixa etária, no entanto, em virtude da transição de ciclo 

e da articulação de serviços entre EMAEI (Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva) e ELI (Equipas Locais de Intervenção), quatro crianças, que transitaram para 

o 1.º ano irão usufruir no próximo ano letivo, cumulativamente, de medidas universais 

e seletivas, dado que evidenciam comprometimentos graves, atendendo aos Pré- 

requisitos essenciais para ingressar neste ciclo de ensino.    

- No 1.º ciclo, há um total de 54 alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n. º 54/2018, 

34 com Medidas Universais, 16 com Medidas Seletivas e 4 com medidas adicionais. 

No 1.º ano, treze alunos com Medidas Universais e um com Medidas Adicionais. 

Quanto aos alunos com medidas universais, sete não obtiveram nenhum nível 

negativo, quatro tiveram uma negativa e um aluno teve três negativas. Ao nível do 2.º 

ano há um total de nove alunos com medidas universais, sete não tiveram nenhum 

nível negativo, quatro e cinco negativas 1 aluno cada. Dos quatro alunos com medidas 

seletivas, dois tiveram dois níveis negativos e outros dois três. No 3.º ano dos seis 

alunos que usufruíram de medidas universais, quatro não tiverem nenhum nível 

negativo e dois tiveram nível negativo a português. Com medidas seletivas uma aluna 

teve cinco níveis negativos e os alunos com medidas adicionais transitaram com pleno 
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sucesso. No 4.º ano usufruíram de medidas Universais 6 alunos e todos foram 

aprovados e/ou transitaram com níveis positivos, dos 11 alunos com medidas 

seletivas, oito  foram aprovados e/ou transitaram com pleno sucesso, um com uma 

negativa,1 com duas negativas e um com três negativas.  

Assim, numa análise global, dos 34 alunos a usufruírem de medidas universais todos  

foram aprovados e/ou transitaram à exceção de um  aluno,  fruto de uma 

transferência de outro país em meados de março,  emboras as medidas apicadas 

desde essa data surtissem efeito, no entanto não houve o tempo necessário de 

implementação para colmatar as dificuldades evidenciadas pelo aluno. Assim, o 

conselho ano foi a favor da retenção do aluno, uma vez que ele, ainda, se encontra a 

dar os primeiros passos na aquisição do processo da leitura e da escrita, pelo que 

todas as outras áreas da aprendizagem se encontram gravemente comprometidas. No 

próximo ano será elaborado, também para este aluno, um plano de intervenção 

individualizado, assente numa abordagem multinível. Quanto aos 16 alunos a 

beneficiarem cumulativamente de medidas universais e seletivas, as mesmas foram 

totalmente eficazes para 13, tendo dois não sido aprovados e um não transitou. 

Constatou-se que as medidas educativas implementadas foram um fator adjuvante, no 

entanto dado o curto período de implementação não foram suficientes para os alunos 

ultrapassarem as graves dificuldades ao nível da consciência fonológica; da evocação, 

da leitura e do vocabulário, do raciocínio lógico-matemático. Assim, uma vez que 

possuem um grande distanciamento relativo às competências essenciais de ciclo, 

apesar das intervenções pedagógicas realizadas (Pedagogia Diferenciada, Flexibilização 

Curricular, Avaliação Formativa e Diferenciação Pedagógica, Adequação Curricular, 

Antecipação e Reforço das Aprendizagens; Adaptações Curriculares Não Significativas), 

do reajustamento contínuo das estratégias efetuadas que tiveram, sempre, como 

finalidade a melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do 

sucesso escolar, eles não se encontraram habilitados das competências necessárias 

(conhecimentos, capacidades e atitudes), isto é, do saber em ação, para efetuar a 

aprovação e/ou transição, consoante os casos. Em relação aos alunos com medidas 

adicionais, num cômputo global, evidenciaram sucesso nas aprendizagens para si 

elaboradas.  
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Quanto ao 2.º ciclo, no 3.º período foram mobilizadas medidas universais para 

23 alunos de 5.º ano, tendo as mesmas contribuído para a superação das dificuldades 

de 20 discentes. Relativamente às medidas seletivas aplicadas a seis alunos, 

mostraram-se eficazes. Igual sucesso se registou na aplicação das medidas adicionais 

definidas para uma aluna. No 6.º ano de escolaridade, 29 alunos usufruíram de 

medidas universais, tendo 24 alunos registado uma melhoria das suas aprendizagens. 

Das medidas seletivas aplicadas a cinco alunos, pode-se concluir que contribuíram para 

os discentes tivessem adquirido as aprendizagens que se pretendiam, embora um 

desses alunos continue a evidenciar dificuldades à disciplina de Matemática e outo às 

disciplinas de Inglês e Matemática. Das medidas adicionais aplicadas, conclui-se que 

contribuíram para a melhoria das aprendizagens da discente que delas beneficiou. 

Em relação ao 3.º ciclo, nomeadamente ao 7.º ano de escolaridade, 

contabilizaram-se 14 alunos que beneficiaram da aplicação de medidas universais, 

sendo eficazes para dez alunos. Dos seis alunos para os quais foram mobilizadas 

medidas seletivas, todos obtiveram sucesso nas suas aprendizagens, bem como a 

aluna que beneficiou da aplicação de medidas adicionais. No 8.º ano de escolaridade 

registaram-se 37 alunos com medidas universais, tendo as mesmas contribuído para a 

melhoria das aprendizagens de apenas 13 alunos. De destacar que a disciplina de 

Matemática se destacou em relação à ineficácia das medidas mobilizadas para a 

superação das dificuldades dos discentes, num total de 19 alunos. Dos cinco alunos 

que usufruíram de medidas seletivas, todos obtiveram sucesso nas suas 

aprendizagens. No entanto, dois alunos revelaram que não desenvolveram as 

aprendizagens esperadas à disciplina de Geografia. Dos 23 alunos de 9.º ano para os 

quais foram definidas medidas universais, 20 revelaram progresso nas suas 

aprendizagens, revelando-se o mesmo em relação aos nove alunos que usufruíram de 

medidas seletivas, embora um deles não tenha superado as dificuldades à disciplina de 

Português e outro às disciplinas de Matemática e Geografia. Em relação à aluna para a 

qual foram mobilizadas medidas adicionais, pode-se concluir que as mesmas estão 

ajustadas às necessidades da discente, uma vez que obteve aproveitamento em todas 

as disciplinas. Fazendo uma resenha global, constata-se que tivemos no nosso 

Agrupamento de Escolas, neste ano letivo, um total de 223 alunos a usufruírem de 
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Medidas de Suporte à Aprendizagem e Inclusão, 7 na Pré, 54  no 1.º ciclo, 70 no 2.º 

ciclo e 99 no 3.º ciclo . Relativamente ao 2.º e 3.º ciclos não houve retenções, situação 

essa que não foi análoga ao 1.º ciclo, onde se verificaram 4 retenções, duas no 

segundo ano, uma terceiro e outra no quarto ano, situações devidamente justificadas 

e que põem em causa as aquisições das competências globais de ciclo, fruto de 

transferências de outros países com calendários escolares muito díspares e/ou 

dificuldades graves de aprendizagem, que requerem mais tempo para a consolidação e 

recuperação das mesmas, dentro do mesmo ciclo de ensino. A Equipa constatou que 

deverá intensificar o seu trabalho de consultoria/acompanhamento junto dos 

docentes nomeadamente na aplicação de estratégias de aplicação ao nível das 

medidas universais.  

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), do 

Agrupamento de Escolas do Vale de S. Torcato, ao abrigo do PROGRAMA NACIONAL DE 

PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR, inserido na Medida 2 – Medida de 

Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, lançou a candidatura com a 

designação A Falar é que a gente se entende, a fim de promover a inclusão e o sucesso 

escolar, de crianças com dificuldade ao nível da comunicação, linguagem, fala, 

discriminação /compreensão auditiva e/ou alimentação. Deste modo, ao longo do 

terceiro período, a terapeuta da fala, nas três escolas do primeiro ciclo, tem vindo a 

acompanhar 18 alunos do pré-escolar, na faixa etária dos 5/6 anos de idade; do 

primeiro ano contabiliza-se um total de 10 alunos em acompanhamento; do segundo 

ano encontram-se em acompanhamento 5 alunos; e, ainda 1 aluna da turma V2 do 

terceiro ano. Somando um total de 35 alunos, nas três escolas básicas de primeiro 

ciclo, do AEVST, em acompanhamento, durante o terceiro período. Os objetivos de 

intervenção, em terapia da fala, traçados para os grupos de alunos dos 5/6 anos, no 

terceiro período, visaram o desenvolvimento da linguagem em geral e, incidiram 

especificamente, no estímulo de competências auditivas de discriminação auditiva de 

sílaba e de som, de consciência fonológica de rimas e de sílabas e sua manipulação; na 

consolidação de conceitos como „frase‟, „palavra‟, „sílaba‟, „som‟, „letra‟ e 

„número‟; e ainda, na orientação temporal com o reforço das noções temporais de 

„dia‟, „mês‟ e „ano‟ (data). Estes objetivos pretenderam estimular capacidades para 
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desenvolver competências linguísticas e auditivas que se consideram pré requisitos 

básicos para a aquisição e aprendizagem de leitura e escrita pelo método sintético- 

analítico, promovendo o sucesso da aquisição da comunicação verbal escrita e, 

consequentemente, o sucesso pedagógico e académico. Os objetivos de intervenção, 

em terapia da fala, traçados para os grupos de alunos do 1.º ano de escolaridade, no 

terceiro período, visaram o desenvolvimento da linguagem em geral e, incidiram 

especificamente, no estímulo de competências linguísticas e auditivas essenciais para 

o domínio da comunicação verbal escrita, contribuindo para a aquisição e 

aprendizagem dos processos de leitura e escrita. Deste modo, realizou-se treino de 

compreensão leitora e treino de escrita espontânea, estimulando a consciência 

fonológica e a discriminação auditiva de fonema para a conversão grafema / fonema, 

na leitura e, para a conversão fonema / grafema, na escrita: identificação de fonemas e 

respetivos grafemas, nas sílabas e nas palavras. Os objetivos de intervenção, em 

terapia da fala, traçados para os grupos de alunos do 2º ano de escolaridade, no 

terceiro período, visaram o desenvolvimento da linguagem em geral e, incidiram 

especificamente, no estímulo de competências linguísticas e auditivas essenciais para 

o domínio da comunicação verbal escrita, perspetivando a funcionalidade da escrita e 

da leitura, enquanto meio de comunicação. Deste modo, realizou-se treino de 

compreensão leitora e treino de escrita espontânea, reforçando os casos especiais de 

leitura (ortografia), o raciocínio e encadeamento de ideias, assim como a 

aprendizagem e aplicação de vocabulário novo. Os materiais utilizados, no pré-escolar, 

foram essencialmente materiais adaptados para treinar competências específicas de 

discriminação auditiva e consciência fonológica. Já no primeiro ciclo optou-se por 

adaptar e dar continuidade ao trabalho e atividades desenvolvidas em contexto de sala 

de aula, na disciplina de Língua Portuguesa e, em alguns casos mais pontuais, sentiu-se 

a necessidade de adaptar exercícios mais específicos de treino de ortografia, de 

evocação / memória auditiva, de construção frásica e de leitura, tendo-se recorrido a 

livros do Plano Nacional de Leitura, nível 1 e ao “Livro Mágico Infantil”. Em todas as 

situações e, de uma forma mais lúdica, para reforço e consolidação das aprendizagens, 

recorreu-se ao programa wodwall, que é uma ferramenta que permite a criação de 

atividades interativas com conteúdos curriculares e outros, recomendado pelo MEC 

enquanto recurso de apoio à aprendizagem. As reavaliações ficaram registadas, 



Relatório final de execução do PAA                                                                                     81 
 

individualmente, em relatório, que foi enviado às respetivas educadoras e professoras 

dos alunos, que farão chegar as informações aos encarregados de educação / pais. Na 

coluna das „observações‟ do QUADRO1 indicam-se os encaminhamentos considerados 

pertinentes, para o futuro, que constam da reavaliação individual de cada aluno. O 

QUADRO 2 indica um resumo do número de alunos contabilizados, em atendimento, 

este período. E por fim, o QUADRO 3 pretende resumir todos os alunos avaliados, este 

ano letivo e em intervenção, o tipo de encaminhamento que se considera necessário e, 

ainda refere os alunos que deverão dar continuidade a intervenção em TF. Em 

retrospetiva conclui-se que do número total de alunos avaliados, 41 alunos no 

primeiro período mais 2 alunas no segundo período, mantiveram-se em apoio 34 

alunos, das 3 escolas do primeiro ciclo do AEVST, constando-se que 5 alunos deverão 

ser reavaliados, no próximo ano letivo e os restantes 29 crianças alunos beneficiariam 

de intervenção individual, sistemática e frequente em terapia da fala. Esta intervenção, 

em contexto escolar, foi perspetivada em grupo, com vista a estimular competências 

globais de desenvolvimento de linguagem e de domínio de competências auditivas, 

essenciais para a aprendizagem, aquisição e funcionalidade da comunicação verbal 

oral escrita, uma vez que o horário do técnico são de 18h/semanais para o total de 

alunos referido, condicionando e limitando a intervenção individualizada e dirigida 

para as necessidades individuais e específicas de cada aluno. Os aspetos positivos, já 

referidos nos períodos anteriores, devem-se ao facto de haver uma proximidade e 

envolvência do técnico no ambiente natural dos alunos e com os restantes 

profissionais de educação, facilitando a comunicação e, deste modo potenciando a 

intervenção. 

Cumprindo o estipulado no artigo 12.º, alínea f do Decreto-Lei 54, na sua 

redação atual, a EMAEI deste Agrupamento de Escolas fez, também, a monitorização 

do Centro de Apoio às Aprendizagens, tendo em conta os dois eixos de intervenção: 

Suporte aos docentes titulares de grupo/turma; Complementaridade, com caráter 

subsidiário, ao trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos educativos. 

Destaca-se como pontos eficazes o trabalho colaborativo com pais, alunos, outros 

profissionais e técnicos. Realça-se a Ações de formação promovidas para os Auxiliares 

de Ação educativa ao nível da regulação emocional e gestão de conflitos. Como 
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estratégias de melhoria sugere-se a preparação de um espaço, na escola sede, 

multifuncional, que permita a todas as crianças o desenvolvimento de aprendizagens 

múltiplas, de cariz mais prático e funcional, tendo como função a aquisição de 

aprendizagens básicas para o quotidiano dos alunos, com a presença de um auxiliar 

permanente, sendo o trabalho monitorizado por um membro da Equipa. 

CONCLUSÃO 

Após exposição e reflexão do trabalho realizado pelas diferentes estruturas de 

coordenação educativa e supervisão pedagógica, bem como pelos serviços técnico--

pedagógicos do agrupamento, e tendo em consideração os aspetos positivos e 

negativos, foi apresentado pela foi apresentado pela coordenadora TEIP um relatório 

das metas atingidas e não atingidas, bem como, foram redefinidas as metas para o ano 

22/23. 

A equipa de avaliação interna realizou uma reflexão sobre alguns dos dados 

considerados mais relevantes monitorizados ao longo do ano, bem como sobre 

medidas e apoios pedagógicos implementados, o seu impacto nas aprendizagens e, 

naturalmente, os resultados globais obtidos pelos alunos. 

 

 

 

Submetido à apreciação do Conselho Pedagógico em 21/ 09/ 2022 

Aprovado em Conselho Geral em 12/ 10/ 2022 

 

                              O Diretor, 
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ANEXO 1: Dados estatísticos das atividades do PAA         
 

 
Atividades não realizadas e respetiva fundamentação. 

 

 

Taxa de concretização das atividades  

3º Período e ao longo do ano 

 Nº de atividades propostas 

 

 

Nº de 

atividades 

realizadas  

Nº de 

atividades 

não 

realizadas 

Taxa de 

concretização 

Atividade Fundamentação Dinamizadores 

Campeonato Escolar do 

SuperTmatik 

Os condicionamentos provocados pela 

pandemia, tendo os docentes envolvidos 

considerado não haver condições de 

segurança para o treino deste jogo que 

implica a manipulação e partilha de 

cartas deste jogo. 

Departamento de 

Matemática e Ciências 

Experimentais 

Campeonato Ibérico 

SuperTmatik - Inglês 

Os alunos, que tinham de fazer a sua 

própria inscrição para participarem no 

campeonato, fizeram-no fora de prazo. 

Departamento de Línguas 

Jogos matemáticos 

Os condicionamentos provocados pela 

pandemia, tendo os docentes envolvidos 

considerado não haver condições de 

segurança para o treino destes jogos que 

implica a manipulação e partilha dos 

materiais dos jogos. 

Departamento de 

Matemática e Ciências 

Experimentais 

Palestra/Circo 
Por indisponibilidade de deslocação dos 

promotores à escola. 

Departamento de 

Matemática e Ciências 

Experimentais 

Visita de estudo 
Por motivos alheios à nossa 

responsabilidade 
Outra Estrutura Educativa 
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2º/3º 3º per. Ao 

longo 

do 

ano 

  

Direção do 

Agrupamento 
0 0 0 - - 

- 

Coord. de 

estabelecimento 
0 1 0 1 0 100% 

Departamento Pré-

escolar 
0 1 2 3 0 100% 

Departamento 1º 

ciclo 
1 2 5 8 0 

100% 

Departamento de 

Línguas 
0 5 3 7 1 87,5% 

Dep.  de 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

1 1 4 3 3 50% 

Dep.  de Ciências 

Sociais e Humanas 
0 4 1 5 0 100% 

Dep.  de Expressões 0 0 3 3 0 100% 

Biblioteca 0 0 12 12 0 100% 

GAAF 0 0 5 5 0 100% 

Serviço de 

Psicologia 
1 1 1 3 0 

100% 

Desporto Escolar 1 2 1 4 0 100% 

PES 0 0 1 1 0 100% 
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Eco-Escolas 1 0 4 5 0 100% 

Outras Estruturas 0 7 6 12 1 92% 

TOTAL 5 24 48 72 5 93,5% 
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ANEXO 2: Registo do trabalho desenvolvido pelo GAAF   
 

 

 

 

 TOTAL 

Nº de Casos Sinalizados (Novos) 2 

Nº de Casos Reabertos  1 

Nº Total de Atendimentos: 174 

Alunos 
JI/EB1 26 

EB2,3 64 

EE/Pais 95 

Nº de Famílias em Acompanhamento/Monitorização (Processos Ativos) 76 

Nº de Visitas Domiciliárias 5 

Nº de Reuniões Parceiros/Serviços/Entidades 51 

Nº de Reuniões com DT/Professores 60 

Nº de Encaminhamentos Efetuados 3 
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ANEXO 3: Serviço de Psicologia     
 

 

 
Apoio Psicológico e 

Psicopedagógico 

Nº de Casos  34 

N.º de Casos Atendidos 34 

Nº Total de Atendimentos 163 

Alunos 131 

Enc. de Educação 32 

Nº de Reuniões com 

DT/Professores 
22 

Nº de Reuniões (TEIP, GAAF, 

Serviços, Entidades Externas)  
18 
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ANEXO 4:  Análise comparativa  dos resultados escolares     
 
 

Estabelecimento de ensino Ano 
Grupo 
turma 

Alunos no 
início do 

ano 

Alunos avaliados 

1.º p 2.º p 3.º p 

Bela-Vista - Selho S. Lourenço (JISL) Pré 

3 anos 3 3 3 3 

4 anos 5 5 5 5 

5 anos 16 16 16 16 

Centro Escolar de Mosteiro (JIST1) Pré 3 anos 16 15 18 19 

Centro Escolar de Mosteiro (JIST2) Pré 4 anos 19 19 18 18 

Centro Escolar de Mosteiro (JIST3) Pré 5 anos 22 22 21 22 

Centro Escolar de Mosteiro (JIST4) Pré 
4 anos 7 7 10 10 

5 anos 13 12 12 13 

Vinha-Atães (JIVAT) Pré 

3 anos 3 3 4 4 

4 anos 11 10 11 11 

5 anos 10 10 10 10 

Total pré-escolar  3 + 3 a) 125 122 128 131 

Bela-Vista 1.º SL1 10 10 9 9 

Bela-Vista 2.º SL2 16 16 16 16 

Bela-Vista 3.º SL3 18 18 18 18 

Bela-Vista 4.º SL4 17 17 18 18 

Centro Escolar de S. Torcato 1.º ST1 20 20 20 20 

Centro Escolar de S. Torcato 1.º ST2 22 22 23 23 

Centro Escolar de S. Torcato 2.º ST3 20 20 20 20 

Centro Escolar de S. Torcato 
2.º 

ST4 
4 3 5 5 

3.º 16 16 16 16 

Centro Escolar de S. Torcato 3.º ST5 18 18 18 18 

Centro Escolar de S. Torcato 4.º ST6 17 17 18 18 

Centro Escolar de S. Torcato 4.º ST7 18 18 18 18 

Vinha-Atães 
1.º 

V1 
6 6 5 5 

2.º 13 13 13 13 

Vinha-Atães 
3.º 

V2 
7 7 7 7 

4.º 10 10 10 10 

Total 1.º ano 1.º 3 + 1 a) 58 58 57 57 

Total 2.º ano 2.º 2 + 2 a) 53 52 54 54 

Total 3.º ano 3.º 2 + 2 a) 59 59 59 59 

Total 4.º ano 4.º 3 + 1 a) 62 62 64 64 

Total 1.º ciclo 1.º+2.º+3.º+4.º 10 + 3a) 232 231 234 234 

EB 2,3 de S. Torcato 5.º 

A 18 18 18 18 

B 14 14 15 15 

C 17 17 17 17 

D 16 16 16 16 

Total 5.º ano 5.º 4 65 65 66 66 

EB 2,3 de S. Torcato 6.º 

A 20 20 20 20 

B 19 19 20 20 

C 19 19 20 20 

Total 6.º ano 6.º 3 58 58 60 60 

Total 2.º ciclo 5.º + 6.º 7 123 123 126 126 

EB 2,3 de S. Torcato 7.º 

A 16 15 15 15 

B 16 16 16 16 

C 16 16 16 16 

D 14 14 14 14 

Total 7.º ano 7.º 4 62 61 61 61 

EB 2,3 de S. Torcato 8.º 

A 19 19 19 19 

B 15 15 15 15 

C 16 16 17 17 

D 18 18 18 18 

Total 8.º ano 8.º 4 68 68 69 69 

EB 2,3 de S. Torcato 9.º 

A 17 17 17 17 

B 16 16 16 16 

C 19 19 19 19 

D 13 13 14 14 

Total 9.º ano 9.º 4 65 65 66 66 

Total 3.º ciclo 7.º + 8.º + 9.º 12 195 194 196 196 

Global Total 32 + 6a) 675 670 684 687 

a) Turma que engloba mais do que um ano de escolaridade. 
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ALUNOS ABRANGIDOS PELO DL N.º54/2018 
 

D.L. N.º54/2018 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º Pré 
1.º 

ciclo 
2.º 

ciclo 
3.º 

ciclo 
Total 

1.ºp. 

Medidas 
Universais 

9 7 5 7 16 18 10 30 11 2 28 34 51 115 

Medidas 
Seletivas 

- 2 - 10 4 5 6 5 9 - 12 9 20 41 

Medidas 
Adicionais 

1 1 2 - 1 1 1 - 1 - 4 2 2 8 

Total 10 10 7 17 21 24 17 35 21 2 44 45 73 164 

2.ºp. 

Medidas 
Universais 

14 10 7 7 26 29 14 36 23 4 38 55 73 170 

Medidas 
Seletivas 

- 2 - 10 6 5 6 5 9 - 12 11 20 43 

Medidas 
Adicionais 

1 1 2 - 1 1 1 - 1 - 4 2 2 8 

Total 15 13 9 17 33 35 21 41 33 4 54 68 95 221 

3.ºp. 

Medidas 
Universais 

14 9 6 6 26 29 14 36 23 4 35 55 73 167 

Medidas 
Seletivas 

- 3 1 11 6 5 6 5 9 - 15 11 20 46 

Medidas 
Adicionais 

1 1 2 - 1 1 1 - 1 - 4 2 2 8 

Total 15 13 9 17 33 35 21 41 33 4 54 68 95 221 

 

 

  

* Inclui os alunos do pré-escolar. 
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* Inclui os alunos do pré-escolar. 

ANÁLISE COMPARATIVA DE RESULTADOS – 2019/20 A 2021/22 

PRÉ-ESCOLAR 
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1.º CICLO 

1.º ano 

 

2.º ano 
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3.º ano 

 
4.º ano 
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GLOBAL 1.º CICLO 

 

RESULTADOS POR ÁREA CURRICULAR (1.º ciclo) 

Português 
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Matemática 

 

Estudo do Meio 
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Expressões Artísticas 

 

Educação Física 
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Apoio ao Estudo 

 

Laboratórios de Aprendizagem 
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Educação Moral Religiosa e Católica 

 

Cidadania e Desenvolvimento 
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Inglês 

 

 

2.º CICLO 

5.º ano 
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6.º ano 

 

 

GLOBAL 2.º CICLO 
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3.º CICLO 

7.º ano 

 

8.º ano 
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9.º ano 

 

GLOBAL 3.º CICLO 



Relatório final de execução do PAA                                                                                     104 
 

 

RESULTADOS POR DISCIPLINA (2.º e 3.º ciclos) 

Português 

 

Inglês 

 



Relatório final de execução do PAA                                                                                     105 
 

Francês 

 

História e Geografia de Portugal / História 
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Geografia 

 

Matemática 
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Ciências Físico-Química 

 

Ciências Naturais 
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Tecnologias de Informação e Comunicação 
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Educação Visual 

 

Educação Tecnológica 
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Educação Musical / Música 

 

Educação Física 
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Educação Moral e Religiosa Católica 

 

Cidadania e Desenvolvimento 

 

 

DADOS DA AVALIAÇÃO – 2021/22 
 

PRÉ-ESCOLAR 

 

RESULTADOS POR GRUPO E IDADE 
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3 anos 

 

4 anos 
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5 anos 

 

 

 

 

 

RESULTADOS GLOBAIS/ÁREA 
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1.º CICLO 

 

RESULTADOS POR TURMA E ANO 

1.º ano 

 

2.º ano 
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3.º ano 

 

4.º ano 
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RESULTADOS GLOBAIS – 1.º CICLO 

 

2.º CICLO 

RESULTADOS POR TURMA E ANO 

5.º ano 
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6.º ano 

 

RESULTADOS GLOBAIS – 2.º CICLO 
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3.º CICLO 

RESULTADOS POR TURMA E ANO 

7.º ano 

 

8.º ano 
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9.º ano 

 

 

 

RESULTADOS GLOBAIS – 3.º CICLO 
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ESCOLA INCLUSIVA – DECRETO-LEI N.º54/2018 – 2021/22 

DADOS POR MEDIDAS/ANO/CICLO 

ALUNOS COM MEDIDAS UNIVERSAIS 

Medidas 
universais 

1.º período 2.º período 3.º período 
Progres 

são 
0 1 2 3 4+ Total 0 1 2 3 4+ Total 0 1 2 3 4+ Total 

1.º 4 3 2   9 8 3 1 2   14 7 4 1 2  14 14 

2.º 4 1  1 1 7 7   1 2 10 7    2 9 8 

3.º 1 3   1 5 2 4     1 7 2 4    6 6 

4.º 7     7 7         7 6     6 6 

5.º 3 6 4 2 1 16 10 10 4 2   26 15 7 3 1  26 26 

6.º 3 3 6 4 2 18 14 10 4 1   29 20 7 2    29 29 

7.º 2 4 2 1 1 10 4 6 3   1 14 5 8   1  14 14 

8.º 6 8 10 3 3 30 10 10 11 4 1 36 12 18 6    36 36 

9.º 1 2  5 3 11 3 2 13 3 2 23 9 9 5    23 23 

Pré      2          4      4 - 

1.º ciclo 16 7 2 1 2 28 24 7 1 3 3 38 22 8 1 2 2 35 34 

2.º ciclo 6 9 10 6 3 34 24 20 8 3  55 35 14 5 1  55 55 

3.º ciclo 9 14 12 9 7 51 17 18 27 7 4 73 26 35 11 1  73 73 

Global * 31 30 24 16 12 113 65 45 36 13 7 166 83 57 17 4 2 163 162 

* Não inclui os alunos do pré-escolar. 
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ALUNOS COM MEDIDAS SELETIVAS 

Medidas 
seletivas 

1.º período 2.º período 3.º período 
Progres 

são 
0 1 2 3 4+ Total 0 1 2 3 4+ Total 0 1 2 3 4+ Total 

1.º      0      0      0 - 

2.º     2 2    1 1 2   1 2  3 2 

3.º      0      0     1 1 0 

4.º 6 2 1  1 10 7 1 0 2  10 8 1 1 1  11 10 

5.º 3 1    4 5 1    6 6       6 6 

6.º 2 1 1  1 5 2 2  1  5 3 1 1   5 5 

7.º 5 1    6 6     6 6       6 6 

8.º 2 3    5 2 1  2  5 3 2     5 5 

9.º 7  1  1 9 4 3  1 1 9 7 1 1   9 9 

Pré      0      0      0 - 

1.º ciclo 6 2 1  3 12 7 1 1 2 1 12 8 1 2 3 1 15 12 

2.º ciclo 5 2 1  1 9 7 3  1  11 9 1 1   11 11 

3.º ciclo 14 4 1  1 20 12 4  3 1 20 16 3 1   20 20 

Global * 25 8 3  5 41 26 8 1 6 2 43 33 5 4 3 1 46 43 

* Não inclui os alunos do pré-escolar. 
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ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS 

Medidas 
adicionais 

1.º período 2.º período 3.º período 
Progres 

são 
0 1 2 3 4+ Total 0 1 2 3 4+ Total 0 1 2 3 4+ Total 

1.º 1     1 1     1 1     1 1 

2.º 1     1 1     1 1     1 1 

3.º 2     2 2     2 2     2 2 

4.º                  - - 

5.º 1     1 1     1 1     1 1 

6.º 1     1  1    1 1     1 1 

7.º 1     1 1     1 1     1 1 

8.º                  - - 

9.º 1     1 1     1 1     1 1 

Pré                  - - 

1.º ciclo 4     4 4     4 4     4 4 

2.º ciclo 2     2 1 1    2 2     2 2 

3.º ciclo 2     2 2     2 2     2 2 

Global * 8     8 7 1    8 8     8 8 

* Não inclui os alunos do pré-escolar. 
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ALUNOS COM MEDIDAS / GLOBAL 

Medidas 

global 

1.º período 2.º período 3.º período 
Progres 

são 
0 1 2 3 4+ Total 0 1 2 3 4+ Total 0 1 2 3 4+ Total 

1.º 5 3 2   10 9 3 1 2  15 8 4 1 2  15 15 

2.º 5 1  1 3 10 8   2 3 13 8  1 2 2 13 11 

3.º 3 3   1 7 4 4   1 9 4 4   1 9 8 

4.º 13 2 1  1 17 14 1  2  17 14 1 1 1  17 16 

5.º 7 7 4 2 1 21 16 11 4 2  33 22 7 3 1  33 33 

6.º 6 4 7 4 3 24 16 13 4 2  35 24 8 3   35 35 

7.º 8 5 2 1 1 17 11 6 3  1 21 12 8  1  21 21 

8.º 8 11 10 3 3 35 12 11 11 6 1 41 15 20 6   41 41 

9.º 9 2 1 5 4 21 8 5 13 4 3 33 17 10 6   33 33 

Pré 2     2 4     4      4 - 

1.º ciclo 26 9 3 1 5 44 35 8 1 6 4 54 34 9 3 5 3 54 50 

2.º ciclo 13 11 11 6 4 45 32 24 8 4  68 46 15 6 1  68 68 

3.º ciclo 25 18 13 9 8 73 31 22 27 10 5 95 44 38 12 1  95 95 

Global * 64 38 27 16 17 162 98 54 36 20 9 217 124 62 21 7 3 217 213 
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* Não inclui os alunos do pré-escolar. 

 

 
 

 

 

 

PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 
 

RESULTADOS GLOBAIS – 2021/22 (1.º, 2.º e 3.º períodos + final/1.ª fase) 

 

Português 
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Matemática 

 
* Avaliação global após prova final (1.ª fase). No presente ano letivo, a avaliação das provas da 1.ª fase de Português e 

Matemática não foi considerada para o nível final. 
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